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Hitzaurrea 
 
Azken urte hauetan hezkuntza gaietaz hitz egiten denean muturreko egoerak 
dira gehien islatzen direnak, adibidez, esaten da ikasleak ez direla 
ahalegintzen, ez dutela ezer ikasten, gero eta maila baxuagoa dutela ... e.a. Eta 
egia da adostasun handia dagoela esaten denean hezkuntzarekin guztiz 
kontent ez dugula egon behar (2006ko PISA informea), baina oinarrizko 
arazoak zein diren mugatzerakoan erantzuna zabala eta anitza da.  
 
Tesi lan hau burutzen hasi nintzenean garbi neukan hezkuntzak dituen arazoei 
aurre egin behar zaiela gizartean dauden beste edozein esparrutan egiten 
zaien bezalaxe, hala nola, medikuntzan. Horretarako ezin bestekoa da arazoei 
aurre egiteko jarrera garbi bat edukitzea hezkuntzan lan egiten dugun guztion 
aldetik Zentzu honetan nahiko arruntak dira jada hezkuntzaren hobekuntzarako 
proposamenetan eskolako testuinguruaren eta eskoletako kudeaketaren 
hobekuntzarako aldaketak bideratzea, baina ez dira hain arruntak izaten berriz 
ikasleen ikaste prozesuaren hobekuntzarako proposamenak ikustea. Nire 
kasuan, hezkuntzaren hobekuntzan kontutan hartu nuen arazoa ikasle jakinen  
ikaste prozesuaren hobekuntzari zegokiona izan zen. Horretarako beharrezkoa 
izan nuen ikaskuntzaren teoria sendo baten erreferentzia hartu eta bere 
hastapenetan oinarrituz berarekin koherentea zen interbentzioak diseinatzea, 
garatzea eta emaitzak baloratzea. Marko teorikoa erreferentzia gisa Ausubel-
Novak eta Gowinen Asimilazioaren Teoria hartu nuen, bere teoriaren 
erdigunean ikaskuntza esanguratsuaren kontzeptua kokatzen duena eta halako 
ikaskuntza ahalbidetzen dituen tresnak, hala nola kontzeptu mapak eta 
Gowinen UVEa, eskaintzen dituena hain zuzen ere.  
 
Hipotesi gisa aipatu nituen, Ausubel eta Novaken marko teorikoan kokatuz eta 
berarekin koherenteak ziren gelako interbentzioak diseinatzerakoan eta 
gauzatzerakoan ikasleek esanguratsuagoa zen ikaskuntzaren isladak izango 
zituztela eta era berean ingurumenaren aurrean jarrera positiboagoak agertuko 
zituztela. 
 
Hipotesi hauetan murgiltzeko, Zizur Txikiko San Fermin ikastolan DBHko 3. 
mailan lantzen zen programazioaren atal bat aukeratu nuen eta honi, orduan 
LOGSEk zioen bezala, ingurumen hezkuntzaren zehar lerroaren ildoa ezarriaz, 
Desertifikazioaren problematikari buruz  unitate didaktiko berariazko bat 
diseinatu nuen, ohizko programazioetan agertzen ziren edukiak berrantolatuz. 
Interbentzio honen aurretik eta ondoren bildutako erregistro aipagarrienak 
ikasleek egin zituzten kontzeptu mapak izan ziren, non azaleratu ziren ikasleek 
bideratu zuten ikaskuntza prozesuaren ezaugarriak. Erregistro hauen 
transformazioetan eta azken eta balio judizioetan azaldu nuen emaitzak  
hasieran aukeratutako  hipotesiarekin bat zihoazela, hau da innobatzaileagoa 
zen interbentzioan ikasleek garatu zuten ikaste prozesua esanguratsuagoa zela 
instrukzio normala jaso zutenak baino. 
 
Tesi lan hau bideratu ondoren urteak pasa baldin badira ere kezkagarria da 
bigarren hezkuntzako egunerokotasunean ikasleen ikaste prozesuaren aspektu 
psikologikoetan eta haren izaera esanguratsuan ezer gutxi pentsatzen 
jarraitzen dela ikustea, gehienetan ikasleek bukaeran bueltatu beharko lukeen  



 
  

 

 
 
ezagutza mekaniko batean pentsatzen baita soilik. Horrela, oraindik ere, arreta 
gutxi jartzen zaio ikasleek burutu dezaketen ikaste prozesuaren hobekuntzari, 
eta jaramon gehienak ikastetxeetako testuinguruak, saltzen eta erosten diren 
testu liburuak eta bereziki eskoletan gaur egun azaleratzen diren diziplina 
arazoak deiturikoak jasotzen dituzte. 
 
Hala ere ikaskuntza esanguratsuaren ikerketa ildo honen emankortasunaren 
alde esango dugu Ausubel, Novak eta Gowinen teoriaren garapenean jarduten 
duten ikerlari asko bildu direla Kontzeptu mapen inguruan egon diren bi 
jardunaldietan (Iruñea 2003, Costa Rica 2006). Bertan aurkeztu diren ikerketa 
lan eta ponentzietatik asko hezkuntzaren hobekuntzarekin lotuak izan dira. 
Esan behar da aurten Finlandian prestatzen ari den 3. jardunaldian berriro 
izango dugula aukera ikerketa lerro honen emankortasunaz jabetzeko.  
Gainera, ildo berdina jorratzen duen beste doktore tesi bat aurkeztuko da laster 
Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Fermin González katedradunaren 
gidaritzapean eta Edurne Pozueta irakaslearen eskutik. 
 
Hortaz, esan dezaket “Ikaskuntza Esanguratsua eta Ingurugiro Hezkuntza” 
ikerketa lanak proposatzen duena zazpi urte pasa eta ondoren bere indarra 
mantentzen duela, hezkuntza munduak duen kezka bati era eraginkor batean 
erantzuten jarraitzen duelako. 
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1. SARRERA 

 
1.1. AURREKARIAK  
 
Hezkuntza ikerketa dagoen ezagutzaren azterketa da, baita teoriaren aldetik 

oinarrituak diren ezagutza berrien lantzea ere. Ingurugiro Hezkuntzaren 

ikerketa ere, hezkuntzaren zatia denez, ez da salbuespena izango, eta berdin 

definituko genuke. Hauek honela, logikoa da pentsatzea Ingurugiro 

hezkuntzaren ikerketak irakaskuntzaren kalitatearen hobekuntzari lagundu 

behar diola. Hala eta guztiz ere eskoletako egunerokotasuna salatzen ari da, 

zein puntutaraino dauden aldenduak hezkuntza ikerketaren nahiak eta 

eskoletako jardute arruntean ageri diren emaitzak. Ikaste-irakaste prozesuen 

hobekuntza sakonak bultzatuko dituen eta tresna erabilgarriak eta 

berritzaileak eskainiko dituen hezkuntza ikerketaren eskakizuna izan da 

ikerketa lan honek izan duen eragingarririk garrantzitsuena. 

 
Lehenik eta behin, puntu honetan zehar azalduko ditugu ikerketa honek izan 

dituen oinarrizko arrazoiak. Arrazoi hauek jarraian laburki azalduak izango 

dira: 

 

• Abiapuntuan onartzen da IHren aldetik historikoki egin ohi izan direla, 

hezkuntza tradizionalagoaren aurrean berriak diren proposamenak, eta 

gainera IHri munduko herrialde askotako hezkuntza-sistemetan bideak 

ireki dizkiotela instituzio internazionalen laguntzari esker. Hala eta 

guztiz ere, zenbait kongresu internazionalek salatu dute zein 

puntutaraino dauden zailtasunak eta gabeziak  ingurugiroarekiko jarrera 

positibo eta jokaera koherenteak bultzatzeko  ahaleginetan. Zailtasun eta 
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gabezi hauen gainditzen laguntzea da hain zuzen ere ikerketa honen 

motibazio garrantzitsuena. 

 
• Bestalde, IHren inguruan egiten diren  ikerketek azaldu dituzten arazoak 

baita ere dira ikerketa honen eragileak. IHk egin dituen proposamen 

ofizialek behin eta berriro azaldu dute beharrezkoa dela ikerketak egitea 

eta horixe eskatu dute, eta nahiz eta ez den izan IHren programen 

garapenerako planetan lehentasunezko lan-ildoa, bai izan duela agerpen 

konstante eta adierazgarri bat IHren historia berrian. IHren ikerketatik 

antzematen diren arazoek, ikasleen zeregin aktiboa gutxiesten duen 

metodologi pedagogikoak erabiltzearekin eta egiten diren esku-hartzeen 

eraginkortasuna zehazten  duen ebaluazioaren agerpen eskasa edo eta 

ezarekin zerikusirik dute. Zentzu honetan, ikerketa honen ikuspuntutik 

deritzogu ikaskuntza esanguratsuen eta jarrera aldaketa zehatz eta 

positiboen lorpena erraztea dela hain zuzen ere IHren programen 

garapenetatik eta ondorengo ikerketatik detektatzen diren arazo 

nagusiak. 

 
• Motibatuak egon gara  baita ere LOGSEren edo HSAOLren eskakizunei 

erantzuteko. LOGSEk ikaskuntza  esanguratsuak errazteko beharra 

berariaz aipatzen du, eta gainera proposatzen du eskola curriculumetan 

zehar-arloak deitzen direnak sartzea, haien artean IH dagoelarik. Zentzu 

honetan, proposatzen den ikerketari zer nolako loturak antzematen 

dizkiogun LOGSErekin azaltzea baita ere izango da sarrera honetako 

beste puntu bat. 
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• Ikerketa honen euskarri den beste motibazio bat, desertifikazioa 

bezalako ingurugiro arazoak sortu digun interes bereziarekin lotzen da, 

horrek eraman gaituelarik arazo honi buruzko instrukzio modulu berri 

bat gelan inplementatzera. Erantsi behar da gainera, desertifikazioa 

esanahi benetan konplexua duen eta kontsentsuatu gabekoa den arazo  

bat denez, sarrera honetan instrukzioa prestatzeko hartu diren aurre-

erabakiak justifikatzen duten azalpenak eskainiko direla. 

 
• Azkenik, ikerketaren aurrekarietan aztertuko da, baita ere, gaur egungo 

eskoletako ikaskuntza prozesuen oso adierazgarria den beste arazo bat, 

eskola instrukzioetan ikasleek azaleratzen dituzten akats 

kontzeptualenak edo eta kontzepzio alternatiboenak hain zuzen ere. 

Planteatuko da, baita ere, IHko interbentzio berritzaileen beharra akats 

kontzeptualen jaitsiera edo gutxitzearekin lotu behar dela. 

 
1.1.1. INGURUGIRO HEZKUNTZAREN HISTORIA. BEHAR BATEN 

ANTZEMATEA. 

 

Ingurugiro Hezkuntzaren jatorria 60-70 eta 70-80 hamarkadetan ezin da 

ulertu mugimendu ekologista eta antzekoen lana kontutan hartu gabe. Egia 

da hala ere, azken urte hauetan IHk ekologistak diren mugimendu sozial eta 

aitzindari hauekin lotura zuzenik gabe  garapen garrantzitsu bat adierazten 

duela, instituzio internazionalek eskaintzen dioten bultzada eta 

laguntzarengatik. Hala eta guztiz ere, pentsatzen dugu,  IH mundua 

berrikusteko era berri baten isla den  momentutik mugimendu sozial eta 

ekologistek  IHri eskaintzen dizkioten ideia eta proposamenak kontutan 
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hartzea ezinbestekoak dela. Adibidez, mugimendu ekologistak onartzen du 

IH ez dela informazio transmisio hutsean gelditu behar, eta antzematen du 

informazioa zein modutan eskaintzen den oso garrantzitsua dela, ondorioz 

aditzera ematen duelarik bai oinarri teorikoak eta jarduera praktikoak, eta 

baita ere aukeratzen diren helburuek eta baliabideek bat etorri behar dutela 

(askoren artean, 1993). Erreferentzia hauek gaurkotasun osoa dutela 

azpimarratu behar da eta maila batean bederen ikerketa honek eskakizun 

hauei erantzuteko nahia  jasotzen du.  Baina, ikerketa lan hau IHren maila 

pedagogiko eta didaktiko formal batean kokatzen denez, hemendik aurrera 

erreferentzia instituzionalak soilik izango dira lan honen aurrekarien 

azalpenean kontutan hartuko direnak. Bestalde, Stockholmn (1972) izan zen 

IHren gertakari instituzionaletik onartu izan da IHk hezkuntza formala 

gaindituz gizartearen edozein esparrutara zabaldu behar duela. Hala ere, eta 

jarraian aurkeztu den ikerketa honen motibazioa errazago ulertzeko, 

eskolako ikaste prozesuen ikuspuntutik soilik egingo da ondorengo 

azalpena.  

 

IHren historia instituzionalaren abiapuntua Stockholmn eta  1972 urtean 

kokatzen dugu eta IHren azken jarduera aipagarria berriz Greziako 

Salonikan 1997 urtean. Bi gertaera hauen artean IHren nortasuna 

gorpuztuko duen, bere helburuak eta estrategiak gauzatu duen, eta egindako 

lanen ebaluaketa bideratu duen beste hainbat ekitaldi aipagarri egon da. 

Guztietan,  eta hasiera batetan agertutako asmoak zenbait herrialdetako 

instituzioek onartu ondoren, aurre egin zaio IHk behar duen berezko 

ezagutza lorpenari, IHk beharrezkoak dituen materiale didaktikoen sortzeari 

eta irakasle prestakuntzari, eta, baita ere, hezkuntza edozein lan bezala IH 
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hobetzeko beharrezkoa duen ebaluaketa eta ikerketari. IHren identitatea 

gorpuzten duen ezagutzak hamarkada hauetan klabeak  diren zenbait 

kontzeptu eta ideia jaso ditu, adibidez aipagarrienetakoak dira ikuspuntu 

sistemikoa, diziplinartekoa, garapen jasangarria, hazkuntzaren mugak, 

ekitatea, norberaren jokaeren ardurari ezinbesteko garrantzia ematea... e.a. 

Ondorioz IHk hezkuntza eta ikaskuntza berari buruz ere bere oinarrizko 

ideiatan onartuak ditu, adibidez, berritzaileak diren metodologia aktiboak 

aintzat hartzea, ikaskuntzaren protagonista ikaslea bera izatea, eta 

irakaslegoaren prestakuntzari, IHren edozein lanaren ebaluaketari eta 

ikerketari garrantzi handia ematea. Hala eta guztiz ere, hogeita hamar 

urtetako  IHren historiak adierazten du, baita ere, hezkuntzaren  kontzepzio 

berrien ezarpen orokorra gauzatzeko zein puntutaraino agertzen diren 

oztopoak eta inertzia mekanismo negatiboak.  Baina era berean historia 

horrek berak  seinalatzen du IHk lortu dituela tresna eta kontzeptu nahiko 

inertzia kaltegarriak puskatzeko, eta erabilgarriak direnak eta 

hezkuntzarentzat bide berriak eraikitzeko nahiko izango direnak. Ezin  da 

ahaztu, hala ere,  IHren hogeita hamar urte hauen historia, baita ere,   

ekonomiaren  globalizazioaren hogeita hamar urteak izan direla, non giza 

jarduera zehatzen ondorioz inguruneak jasan dituen transformazioak inoiz 

gizakiak egindakoak baina garrantzitsuagoak izan diren eta giza komunitate 

eta herrialdeen arteko desberdintasunak inoiz baina gogorragoak izatera 

iritsi diren. Gertaera hauek kokatzen dute IHren etorkizuna, oraindik ere 

nekez aurre egin zaion eta sakoneko aldakuntza eta eraldaketa ekarriko duen 

erronka sozial baten aurrean. 
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Novok (1995, 1998) egindako  IHren historiaren sintesi aipagarrian 

oinarriturik esan daiteke "Nazio Batuen Giza Inguruneari buruzko 

Konferentzia" (Stockholm, 1972) delakoan aurkeztutako hogeita sei 

oinarrien artean, jadanik bazegoela bat, 19. oinarrian hain zuzen ere, IHrantz 

seinalatzen zuena: 

"Ingurugiroari buruzko gaietan beharrezkoa da hezkuntza lan bat 

egitea, bai belaunaldi gazteei eta baita ere helduei bideratua, eta 

non arreta bereziaz zaintzen den pribilegiorik gabeko publikoa, 

ongi informatua dagoen iritzi publikoaren oinarriak eta 

gizabanakokoaren, enpresaren eta elkartearen jokaerak zabaltzeko 

asmoz, zeinean ingurunea bere giza dimentsioan babestu eta 

hobetzeko ardura nagusi den (...)." 

 
Honengatik konferentzia berdinean, gomendioen 96. puntuan, gomendatzen 

da: 

"(...) Idazkaritza Orokorrak, Nazio Batuetako sistemaren 

organoak, bereziki UNESCOrenak, eta interesatuak dauden beste 

erakunde internazionalak, aurre-kontsultak eta hitzarmenak burutu 

ondoren, hezkuntzaren maila guztiak hartuko dituen, eta 

diziplinartekoa, eskolakoa eta eskolaz kanpokoa enfokea duen 

Ingurugiro Hezkuntzaren programa baten garapena ziurtatzeko 

neurriak hartu beharko lituzteke (...)" 

 
Horrela, Stckholm izan zen Konferentziaren ondoren antolatu zuten  

"Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente" delakoak, 

"Programa Internacional de Educación Ambiental" (PIEA) deritzona 
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martxan jarri zuten. Sortu bezain azkar PIEAk bere lanaren helburuak 

aurkezten ditu, haien artean guk orain hiru nabarmendu  nahi ditugularik:  

• Ingurugiro hezkuntzaren helburu, eduki eta metodoen ulermenaren 

hobekuntzara jotzen duten ikerketa lanak bultzatzea. 

• Ingurugiro Hezkuntzaren eremuan material, ikasketa-planak, material 

didaktikoak eta programa berrien egitea eta haien ebaluazioa 

bultzatzea. 

• Ingurugiro Hezkuntzaren garapenerako klabeak diren pertsonen 

trebakuntza bultzatzea, hala nola, irakasle, planifikatzaile, ikertzaile eta 

hezkuntzaren administratzaileak. 

Helburu hauetan, IHk etorkizunean jasango duen edozein bultzadatan 

mantenduko diren hiru lan lerro, jadanik, identifikatzen ditugu: alde batetik 

ikerketa, beste aldetik materialak prestatzea, programen garapena eta 

ebaluazioa, eta irakasleen prestakuntza. Gainera, helburu horiekin batera, 

PIEAk diziplinartekotasuna ikuspuntua nabarmentzen du IH eraiki eta 

garatzeko beharrezkoa dena bezala, hauxe izan delarik IHk jaso duen 

ezaugarri aipagarrienetako bat. Horrela, IHren hasieratik 

diziplinartekotasuna agertzen da, inguruaren hezkuntzari ekitean dagoen 

erronka nagusi bezala, diziplartekotasun hau ezartzeak  datozen urteetan 

oztopo eta zailtasun handiak jasango dituen arren, bai orokorrean hezkuntza 

formalean eta bereziki bigarren hezkuntzan.  

Hala eta guztiz ere PIEAren orduko lan ildo nagusia izan zen herrialde 

desberdinetako parte-hartzaileak eta behatzaileak bilduko zituen mintegi edo 

tailer (Belgrad, 1975) baten antolaketa. Mintegi hartan, planetaren arazoei 

buruzko komunezko hausnarketa bat bideratzea izan zen helburu nagusia eta 

bertatik ahalegin komun baten eraginaz lortu nahi izan zen ingurugiro 
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hezkuntzaren garapena ziurtatuko lukeen marko instituzional bat bilatzea. 

PIEAren lan ildo nagusi hau Tbilisin 1977 urtean itxi zen,   tartean  gauzatu 

eta garatu ziren IHren programa, lan eta jardueren ebaluaketa eginaz, eta 

nondik ondorioztatu baitziren zehaztasun handiz, IHren ondorengo 

hedapena ziurtatuz, IHk orduan zituen behar, joera eta lehentasunak. 

Bereziki seinalatu nahi da Belgradetik irten ziren helburuen formulazioan 

agertzen dela "pertsona eta talde sozialei laguntzea" proposamen berria, non 

azaltzen den pertsona (ikaslea)  bera izan behar dela helburu horiek betetzea 

lortu behar duena.  

Tbilisin (1977) herrialde desberdinetan burutako IHko programen 

garapenari buruzko informazioan oinarriturik, eta IHren garapenean  

Estatuen inplikazioa bereziki bilatu nahian, gomendio hauek aurkeztu ziren, 

adibidez: 

• Menpekotasun ekonomikoak, politikoak, eta ekologikoak, eta 

ingurugiroaren eta garapenaren arteko harremana, ahalik eta ulergarrien 

bihurtzea izan behar da inguru hezkuntzak bete behar duen eginkizun 

bat. 

 

• Ingurugiro hezkuntzaren helburuek ez dute soilik informazioa zaintzen, 

baizik eta gizabanakoek bere inguru propioan parte-hartze aktiboa eta 

positiboa izan dezaten kontzientzia izatea eta jarrera eta oinarrizko 

gaitasunen garapena zaintzen du. 

 

• Ingurugiro hezkuntzak gidari gisa baditu oinarri gidatzaile batzuk: 

ingurua bere osotasunean hartzea (aspektu naturalak, eta ekonomikoak, 
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politikoak, eta estetikoak, e.a.), diziplinartekotasun ikuspuntua 

aplikatzea, ikasleen partaidetza bultzatu, e.a. 

 

• Konferentziak gomendatzen die, baita ere, partaide diren Estatuei, 

beraien politika orokorretan sar dezaten ingurugiro hezkuntza, eta 

bereziki UNESCOren zuzendaritza orokorrari eskatzen dio erraztu dezan 

beharra duten herrialdeei laguntza teknikoak eskaintzea. Baita ere 

gobernu desberdinei gomendatzen zaie, garapen proiektuek 

ingurugiroari buruz zer nolako eraginak sortzen dituzten ezagutzeko 

ebaluatze sistematikoak bideratzea. 

 

• Ingurugiro hezkuntzaren jarduerak bultzatuko eta koordinatuko dituen 

erakunderen baten sorkuntza eskatzen zaie parte-hartzaile diren Estatuei, 

ikerketa eta esperientzien trukaketa bultzatuko dituena, bai gobernuko 

erakundeen mailan eta baita ere borondatezko elkarteen mailan. 

 

• Buruzagien prestakuntza, material didaktiko eta programen  egitea, 

ikerketak egitea  eta azkenik ingurugiro hezkuntzaren metodologiari 

buruz baita ere adostasuna lortuko duten unitate espezializatuak eratzea. 

 

• Ingurugiro Hezkuntzaren inguruko ikerketak bideratzeko unibertsitateen 

ahalmena kontutan har dezaten, eta unibertsitateetako instituzioen arteko  

(fakultateak, mintegiak, e.a.) elkarlan  estu bat sor dezaten, ingurugiro 

hezkuntzan adituen prestakuntza bideratzerakoan. Era berean ere 

gomendatzen da unibertsitateko ikasleentzat graduondoko programak 

martxan jartzea. 
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• Ingurugiro Hezkuntzan ikerketa proiektuak bultzatzera eta emaitzak 

irakaskuntza prozesu orokorretan sartzera gonbidatzen ditu partaide 

diren Estatuak. Era berean ere eskatzen zaie hezkuntza sistemaren 

antolaketa malguagoak lortu ditzaten, horrela Ingurugiro Hezkuntzaren 

barne hartzeko eta diziplinarteko enfokea lortzeko erraztasuna eskaini 

dezaten. 

 

• Ingurugiro hezkuntza sartzeko bai irakasle formaziorako eskoletan eta 

bai irakasleen birziklapena kurtsoetan. 

 

• Kontsumitzaileen formakuntzari baita ere aurre egingo zaio, 

ingurugiroan kontsumoak duen eragina kontutan hartzen delarik. 

 
Tbilisiko Biltzarraren ondoren, hamar urte geroago, Moskun ospatu zen 

hurrengo  Batzar Internazionala (1987).  Azpimarratzekoa da nola Moskun 

IHren izaera propioari buruz eskaintza kontzeptual adierazgarriak egin 

ziren, hala nola,  garapen jasangarria eta hazkuntzaren mugak (Brudland 

informea). Kontzeptu hauek garbi esaten  dute, ingurugiroan gero eta 

sakonagoak diren krisialdien eskutik datozela munduko populazio anitzen 

arteko desberdintasun gero eta sakonagoak. Gainera Moskun 90 

hamarkadarako IHren Estrategia Internazionala ere prestatzen  da, Tbilisitik 

herrialde desberdinetan garatu ziren programen ebaluazioetan oinarriturik. 

Ebaluazio horietan IHren programen garapenean hutsune aipagarriak 

antzeman ziren, hala nola, jarduera pedagogiko eskasa eta ezagutzaren 

trataera holistikorik eza. Era berean, antzematen dira, baita ere, eduki 
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holistikoen prestakuntza mailako oztopo handiak, ikaslearen ikaskuntzarako 

mesedegarri diren material didaktikoen eskasia eta baita ere irakasleen 

prestakuntza urria. Ikerketari dagokionez berriz, antzematen da teorikoegia 

dela, eta ikerketen emaitza positiboenen hedapena ez dela ziurtatzen ikusten 

da. Baina, hutsune aipagarrienak agertzen dira IHren aspektu kognitiboak, 

afektuzkoak eta teknikoak baloratuko dituzten eta irakasleek erabilgarriak 

izango dituzten metodoen kontzepzio eta aplikazioan. Berriro ere, baina 

oraingoan Moskun (UNESCO-PIEA, 1994) egiten den egoeraren 

azterketaren emaitza bezala, planteatzen dira ingurugiroarekiko hezkuntza 

eta prestakuntzaren garapenarekiko estrategiaren elementu gisa (besteen 

artean): 

• "programen garapena eta material didaktikoen sortzea" 

• "ikerketa eta esperimentazioa" 

• "irakasleen prestakuntza" 

Oraingo honetan, eta aurreko ekarpenen ildo beretik, gomendatzen da: 

Programen eta material didaktikoen garapenak orientatu beharko direla 

bai inguruaren aurrean jarrera positiboak bultzatuko dituen  kognizio 

aldaketak lortzera, eta baita ere ingurugiroko arazoen aurrean jokaera 

aldaketa koherenteak lortzera. 

 Horretarako, testuak jarraitzen du esanez: 

Beharrezkoa egiten da inguruaren arazoen ezagutza hobe antolatuko 

duten baliabide didaktiko berriak garatzea, diziplinartekotasunaren 

ikuspegia berriz azpimarratuz, edo azken hau ezinezkoa denean sartuz 

natur zientziak bezalako arlo tradizionaletan.  

Testuinguru honetan ikerketari buruz ere hitz egiten da, adibidez esanez 

hezkuntza mezuak hobe antolatu eta transmitituko dituen estrategia ezagun 
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eta berrien ikerketa bultzatu behar dela, eta edukien artean jarrera eta 

balioak nabarmendu behar direla. Ikaste-irakaste  metodoei dagokienez 

berriz, azaltzen dute jokaera berriak sorraraziko dituztenak ikertu behar 

direla eta azkenik ere ikaste-irakaste prozesuen edo prozesu didaktikoen  

eraginkortasuna ebaluatuko duten sistemak baita ere kontutan hartu beharko 

direla. Era berean azaltzen da IHko ikerketa eta esperimentazio bideek jo 

behar dutela ikasleek inguruneari buruz duten aurretiko ezagutzaz jabetzera, 

baina egia da halako azalpenetan ikasle hitza gehiago erabiltzen dela 

hurbileko etorkizunean izango diren irakasleak aintzat hartuz bigarren 

hezkuntzako ikasleak baino. Ikerketa eta esperimentazioari dagokionez 

proposatzen den adierazpen orokorrenean nagusitasuna eman nahi zaio 

IHren berezko teoria eta metodologiaren oinarrizko elementuak 

identifikatzeari, adibidez, hurbilpen psikologiko eta pedagogikoen aurrean. 

Geroagokoan, 1992an Rio de Janeiron ospatu zen  Ingurugiroa eta 

Garapenari buruzko Nazio Batuen Konferentzian, Programa 21garrenaren 

36 kapituluan "hezkuntza, gaikuntza eta kontzientzia hartzearen sustapena"ri 

buruz hitz egiten da. Hemen onartzen jarraitzen dute eskoletan, maila 

guztietako irakaskuntzan,  ez dela ingurugiroa  eta honen disziplinarteko 

garapena sartu. Berriro ere halako sartzea, gauzatzea, azterketa eta 

ebaluazioa programetan oinarriturik, herrialde eta eskualdeko erakundeei  

gomendatzen zaielarik. Hezkuntzako aginpideei gomendatzen zaie, baita 

ere, irakaslegoaren formakuntzan sartu ditzaten "ingurugiroa eta garapenari 

buruzko izaera eta hezkuntza metodoak", eta "bultzatu ditzaten pedagogi 

metodo balioztatuak eta berritzaileak diren metodo pedagogikoak ere 

prestatu eta aplika ditzaten".  
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Rioko Gailurraren ospakizunaren parean "Foro Global" deritzan bilkura 

ospatu zen bertan non gizarte zibilaren ordezkariak ziren 15.000 partaidek 

egun batzuen epean eztabaidatu zituzten munduko ingurugiro arazoak eta 

hauentzat egon zitezkeen irtenbide posibleak (Novo, 1995, 1998). Foro edo 

eztabaida-lekuan izenpetu zituzten 32 dokumentuetako bat izan zen "El 

Tratado de educación Ambiental para Sociedades Sustentables y la 

Responsabilidad Global". Tarte honetan ezagutza eraikin sozial bezala 

ulertzen duten adierazpenak egiten dira: "ezagutza anitza, metatua eta 

sozialki ekoiztua da" eta azken kontzepzio honek hezitzaileentzat erronka 

garrantzitsu bat suposatzen du, zeinek zalantzarik gabe duten eskolarako 

halako kontzepzio berritzailea jasotzeko ardura. Hau da, norberak eta 

taldean  eraikitzen duen ezagutzaren kontzepzioak ez du zerikusirik oraindik 

ere eskolan hain sustraitua dagoen  zientzia positibistaren kontzepzioarekin, 

zerikusi zuzenagoa  duelarik  hezkuntza prozesuan ikaslearen kokapenari   

eta eginkizunari buruzko kontzepzio berri batekin. Gainera, Foro honetan 

ingurugiro-hezkuntzarako benetan berritzailea den azken kontzeptu bat 

proposatzen da: ekitatea. Ekitatea edozein esparrura zabaltzea gomendatzen 

da, non eskola ere sartu behar den, eta zentzu berezi bat jasotzen duen 

bertan: ekitateak eskolan suposatzen du pertsona bakoitzak, bere egoera eta 

beharren arabera, lortzen dituen  lorpenak estimulatu eta baloratu behar 

direla.  

Azkenik, UNESCOk eta Greziako gobernuak 1997ko abenduaren 8tik 12ra 

bitartean Salonican (Grezia) antolatutako  "Conferencia Internacional sobre 

Medio Abiente y Sociedad: Educación y conciencia pública para la 

sostenibilidad (1997)" aipatuko dugu. Bertan, 84 herrialdetako 1.200 aditu 

bildu ziren. Novok (1998) azaltzen du konferentzia horretako jardueren 
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bukaeran adierazpen komun bat aurkeztu zela, nondik oraingoan bertan 

agertzen zen ideia orokor bat azpimarratu nahi dugun: antzematen da 

etorkizun jasangarriranzko orientazioak jokaera eta bizimoduen aldaketa 

sakonak eskatzen dituela, hauetan sartzen direlarik ekoizpen eta kontsumo 

ereduak. Onartzen da  baita ere IH dela jasangarritasunari buruzko pautak 

eskaini ditzakeena, hau da, ulertzen da hezkuntza dela jokaera eta produkzio 

eta kontsumo moduak sustraitik aldatzen lagundu  dezakeena. "Gaiak 

Eztabaidatzeko Foroa" eta "ekoizpen eta kontsumoaren aldetik, jasangarri 

den bizimodurantz aldatzen" kuestioari erantzunez, onartzen da pertsona 

asko direla pentsatzen dutenak jasangarritasunaren aldetik dauden arazoak 

besteen jokaeren ondorioak direla, eta ez norberaren jokaeraren ondorioak. 

Honengatik, ulertzen da ezinbestekoa dela ikasleriak ulertu dezan nola 

jokaera pertsonalak baduen ingurugiroaren arazoekiko eta hauen 

irtenbideekiko zerikusirik. Gainera, planteatzen da "ez dela nahiko  arrazoia 

hezitzea, baizik eta baita ere bihotza hezi behar dela",  pentsatzen delarik 

halako egoeran etikarekin eta ekitatearekin zerikusirik dugun bezala 

ezagutza zientifikoari lotuak ere bagaudela. Hortaz, zalantzarik gabe 

gomendatzen da oinarri etiko berritzaileak barneratzea hezkuntza kultura 

zabalean. Bukatzeko esan behar da jarduera berritzaileei buruz egiten den 

eztabaidatik ere, eta ikusiaz herrialde desberdinetan egiten ari dena, 

onartzen  dela hezkuntzaren teoriaren ikuspuntu integratzailea praktikara 

eramana izan daitekeela. 

 
Azken batez, azalpen honen hasiera esaten zena berriro aipatuz, iraunkorki 

bilakaeran dagoen IHk, jadanik,  identifikatzen ditu zein oztopo diren 

hezkuntza benetan berritzaile eta eraldatzailea eragozten dutenak. Zentzu 
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honetan, zuzenean seinalatzen dira hezkuntzaren gabeziak, zeinek agertzen 

diren bereziki  IHren programak ikaskuntzaren aspektu kualitatibotik eta 

jarrera eta jokaeren aldaketetatik ebaluatzen direnean.  Diagnostiko honek 

adierazten du beharrezkoa dela hezkuntza eta hezkuntzaren kontzepzio 

berritzaileaz  irakaslea  jabetzea. Kontzepzio berritzaile hori agertzen da 

hezkuntzaren eredu berritzaile eta eraldatzaile batetik, zeinek proposatzen 

baitu ingurugiroko arazoen azterketak azterketa zientifikoa behar izateaz 

gain, bihotzaren hezkuntza ere beharrezkoa duela. Une honetan IHren 

galdera nagusia oraindik ere irekia dago: zer egin daiteke, baina, ikaslea 

bera bere ikaskuntza prozesuaren jabe egin dadin, eta horrela inguruarekiko 

jarrera eta jokaera  aldaketak gertatzeko aukera egon dadin? IHk hainbeste 

denboratan eraiki dituen ezagutzak eskutan dituelarik, aurrera egingo du, 

Novakek 1978tik dioen bezala, ikasleen ikaskuntza esanguratsuagoari 

lagunduko dion eta ikasleari jarrera eta jokaera aldaketak era  adierazgarrian 

lortzen ere lagunduko dion interbentzio eraginkorragoak lortuz, eta horrela  

esan ahal izango litzateke gutxienez IHren programen garapenean aurkitzen 

diren betiko arazoei aurre egiten hasiak garela. Hala ere Novaken ustez  

jarrera eta jokaera aldaketa sakonak eragiteko egiten diren interbentzio 

eraginkorrak aurreikustea bakarrik lortuko da,  gaur egun giza ezagutzari 

buruz eta ikaskuntza prozesuari buruz ezagutzen denarekin koherentea den 

marko teoriko indartsu baten erreferentzian ikertu eta esperimentatzen bada.     

Ikerketa honek, aipatu den azken ideiarekin bat etorriz, defenditzen du 

ingurugiroari buruzko ezagutzak esanguratsuki eraikitzeak, ikasten ari den 

pertsonaren inplikazio aktiboa eta berariazkoa bultzatuz, jarraian eramango 

duela ingurugiroaren arazoen aurrean jarrera positiboen sustatzera eta 

jokaera koherenteak lortzera. Horrela lortuko da pentsamendua, 
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sentimendua eta ekintza egoki integratuko dituen hezkuntza (Gowin, 1981; 

González eta Novak, 1993, 1996). Azken finean, ikerketa honetan 

nabarmendu nahi dugu ikaskuntza esanguratsuagoa bultzatuko duten 

kontzeptualki gardenago diren instrukzio-moduluen elaborazioak, eta eskola 

geletan ondoren hauen  inplementatzeak, era aipagarrian lagunduko diela 

ikasleei ikaskuntza esanguratsua garatzen eta jarrera aldaketa positiboak 

lortzen (González, 1993b, 1993c, 1995, 1997b; González e Iraizoz, 1995, 

1998; Guruceaga, 1993, 1994; Pozueta, 1993, 1994). 

 
1.1.2. IKERKETA INGURUGIRO HEZKUNTZAN 
 
Ingurugiroko edozein arazok  eskolan  jaso dezakeen  trataerari  buruzko 

ikerketen historiak zerikusia du erakundeek eta gizarteak eratu dituzten 

Gailur, Foro eta Biltzarretan IHri egin zaizkion analisi eta 

karakterizazioarekin. IHren bilkura guztietan  nabarmen gelditu da 

curriculum desberdinetan  IH sartzea ez dela zailtasunetatik libre gelditzen. 

Zailtasun hauei aurre egitea, hain zuzen ere, izan da IHren ikerketa bultzatu 

duen arrazoi garrantzitsuenetako bat. Europa eta Amerikako curriculum 

arruntetan halako inkorporazioaren inguruan bultzatu diren ikerketen 

historia, zatikatua baina era berean jarraitasunez agertu da islatua "Journal 

of Environmental Education" bezalako aldizkarian, eta baita ere UNESCO 

erakundearen eskutik argitaratu diren aditu askoren hausnarketa eta lanetan. 

IHren abiapuntuan, ikerketen bidez jakin nahi izaten zena zen ea noraino 

zeuden sartuta eskola programetan IHren helburuak eta edukiak; hurrengo 

urteetan, ostera, ikerketak ederki aurreratu ziren, eta jakin nahi izaten zena 

zen ea ikasleengan benetako jarrera eta jokaera aldaketak lortzen ziren, 
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ikasleria ikaste prozesuaren eta bere jarrera eta jokaera aldaketen 

protagonista gisa ikusten zutelarik. 

Lehenengo ikerketen emaitzetatik ondorioztatzen da, adibidez, 

diziplinarteko ikuspegia erabiltzearen beharra (Winn, 1970), eta 

programetan kontzeptuen esanahia argitzearen garrantzia (Jinks 1975, 

Keach (1978,1979). Azpimarratzen da baita ere ikasleak txikitatik,  

gizakiaren eta inguruaren arteko interakzioak ulertzeko (Stapp, 1976) gaitu 

behar direla, eta edukien eta metodologiaren arteko tirabira ere 

mahaigaineratua gelditzen da Tannerrek (1974) IHren gai kontzeptualei eta 

curricularrei batera ekiten dienean. 

Childressek (1978), bere aldetik, burutzen duen ikerketan irizpide zehatzak 

identifikatu, deskribatu eta aztertu egiten ditu aukeratu dituen eskola 

publikoetako lehen eta bigarren hezkuntzako zenbait IHren programaren 

ezaugarriak. Eskaintzen dituen emaitzetan egileak adierazten du programek 

eta proiektuek azaltzen dituztela hezkuntzaren ikuspuntutik  justifikazioak, 

ikasleengan garatzen direla arazoei aurre egiteko estrategiak, eta irakasleak 

edukien aukeraketan zeregin aipagarria hartzen duela. Planteatzen du baita 

ere gero eta kezka nabarmenagoa agertzen dela bertako ingurugiroko 

arazoen irtenbideei buruz, programa askok azaltzen dutela egitura 

diziplinartekoa edo eta diziplina anitzekoa, baina bukatzen du esanez 

instrukzioaren estrategien diseinuak konbentzionalak direla. Erantsi behar 

da, ikerketaren emaitzetan, egileak adierazten duela aztertutako  programen 

ebaluazioaren alorrean orokorrean,  eta bereziki ikasleen ikaste prozesuaren 

aurrean arduragabekeria nabarmenak agertzen direla. 

UNESCO erakundeak argitaratutako "Ingurugiro Hezkuntzaren joerak" 

(1977-1979) liburuan, David Wolskek “ingurugiro hezkuntzaren 
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metodologiak” deituriko artikuluan ikusten du oraindik ere erantzun gabe 

dagoen galdera nagusia: "ikasleek zer ikasten dute?". Eta gaineratzen du 

"ebaluazioari buruz egiten diren ikerketek berriz halako egoera argitzeko 

ezer gutxi eskaintzen dute". Liburu berberean, Bennettek “Ingurugiro 

Hezkuntzako ikaskuntzaren ebaluazioa” deituriko bere artikuluaren 

bukaeran dio "ebaluazioa hezkuntza prozesuaren atal bat izan beharko 

litzateke" eta ebaluazio lanak hobetzeko eransten du "beharrezkoa dela 

ingurugiro hezkuntza ezagutzaren beste esparruekin osatu eta bat etor dadin 

(...)". Zentzu  honetan 1970 hamarkadaren bukaera aldera Novakek 

Jerusalemen (1978) aurkeztutako eta "A Theory of Education as a Basis for 

Environmental Education" deituriko ponentzian  lehenengo  aldiz 

planteatzen du IHren eta, ezagutzaren eta giza ikaskuntzaren izaeran 

oinarritzen den hezkuntzaren teoriaren arteko harremana. Novakek (1978) 

IH epistemologia,  psikologia, eta teoria curricularra bezalako oinarrizko 

zientziekin loturik kokatzen du; antzematen du halako zientziek eskaintzen 

dituzten ekarpenak nahitaezkoak direla bere instrukzio programak eta 

ikerketak hobetzeko. Pentsatzen du hobekuntza honetarako erreferente 

zehatz bat dela kontzeptuen esanahi aldakorra eta ebolutiboa duen 

kontzepzioa (Toulmin, 1972). Proposamen honekin koherentzian 

proposatzen du irakasle eta ikasleen artean kontzeptuen esanahi bera lortu 

beharko luketeela, eta baita ere biek erabili beharko luketeela Gowinen  

UVE bezalako tresna heuristikoak, hauek  ezagutzaren sortze eta 

eraikuntzaren mekanismoak ulertzeko tresna oso baliagarriak baitira. 

Planteamendu honekin zerikusia duen eta IHrekin lotua dagoen zeregin 

zehatz bat ere identifikatzen du Novakek, hala nola IHn inplikatuak dauden 

kontzeptuen esanahia ahal den neurrian zehaztea, IHri dagozkion kontzeptu 
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aipagarrienak benetan konplexuak eta elkar erlazionatuak direlako. 

Psikologiatik jasotako ikaskuntzaren teorietatik egiten du Novakek, baita 

ere, hezkuntza programen hobekuntza eta kalitatea bultzatu nahi duen 

planteamendu zehatzik, non bere ustez ezinbesteko garrantzia duen nolako 

eredua dugun kontzeptuak ikasteko moduei buruz eta azken finean ere 

garrantzitsua den ezagutzea nola ulertzen dugun gertatzen dela kontzeptuen 

ikaste prozesua, hortaz, bere hausnarketa bideratzen du Ausubelen 

ikaskuntza teoriarantz. 

IHren kontzeptuen esanahia argitzea eta kontzeptu adierazgarrienak 

identifikatzearen arazoak, aurretik ere Jinksek (1975) eta  Keachek (1978, 

1979) planteatu zutena, Giordanen eta beste adituen  eskutik maila batean 

bederen konpontze bidea hartu zuen,  1986 urtean UNESCOk argitaratutako 

"Ingurugiro Hezkuntza: ikasteko eta irakasteko oinarriak (Educación 

Ambiental: Principios para su enseñanza y aprendizaje)" liburuan agertzen 

den bezala. Hartek 1981 urtean IHren kontzeptualizazioa hobetu nahian, eta 

curriculuma, ebaluazioa, eta ikerketa era adierazgarrian hobetuko dituen 

oinarri teorikoak garatzeko,  esfortzu garrantzitsu bat egiten du. Adierazten 

du, hain zuzen ere, ulermenaren garapenaren oinarrian, kontzeptu eta kasu 

zehatzen arteko lotura estuak gertatzen direla. Eta eransten du, ulertzeak 

zabalagoa edo estuagoa izan daitekeen egitura kontzeptual batekin ulertu 

dena erlazionatzeko ahalmena adierazten duela. Antzematen du ondorioz, 

IHren kontzeptu eta orokortze garrantzitsuenak antolatzen dituen egitura 

kontzeptualak eskaini dezakeela ideia desberdinen euskarri bat, zeinek jaso 

ditzaken ezagutza berriekin harremanak, Ausubelen psikologiaren aipamen 

berezi bat eginaz. Une honetan garrantzitsua da Hart eta Novaken 

proposamenetan  identifikatzea zer nolako garrantzia eta kokapen nagusia 
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eskaintzen dioten, IHren edukietako kontzeptu inklusiboenen ulertzeari  

ikasle zehatzaren ikaskuntzan. Novakek eta beste egileek norbanakoaren 

ikaskuntzan, zein hezkuntzaren beste arlo desberdinetan, aipatzen duten 

erreferentzia teorikoen beharra hartzen dugu IHren etorkizun aberatsago 

baten erronka gisa. 

Hemendik aurrera, adibidez Lucko, Disinger eta Roth (1982) bezalako 

egileek, hezkuntza jardueren ikuspegi orokor bat eskaintzen dute beraien 

ikerketa lan berezian, bereziki lehen eta bigarren hezkuntzako IHren 

programak ebaluatzerakoan. Lan horretan aipatzen dute Foudak (1980) 

egindako lan enpiriko aipagarri  bat, non adierazten duen Ausubelen 

teoriaren arabera antolatutako instrukzio eredua izan zela ikasleen 

ikaskuntza esanguratsuagoaren lorpenerako eraginkorragoa, hala antolatu ez 

den instrukzioa baino, hau da, instrukzio tradizionalago bat baino. Foudak 

bukatzen du esanez ikaste eredu eraginkor hauek eskaintzea, ikasle eta 

irakasleentzat onuragarria izango litzatekeela. Gainera, O’Hearnek (1982), 

Luckok eta al. (1982) batera gomendatzen dute, prozesu edo jardueren 

ikuspegi orokorra eskaintzen duen ebaluazio kualitatiboa erabiltzea, eta 

zehazki azpimarratzen dute prestakuntza zorrotza izan duten elkarrizketen 

bidez lortutako datu bilketa. 

1982an berriro ere Troyek eta Schwaadek aipatzen dute edukien eta 

metodologiaren arteko tirabira, eta salatzen dute IHri buruzko curriculum 

bat  sortzeko esfortzuen  ezaugarriek adierazten dutela zein puntutaraino 

dauden proposamen horiek antolaketarik gabe eta norabide zehatzik gabe. 

Gaineratzen dute estatu, eskualde edo eta  bertako instituzioek aurkezten 

dituzten orientabideak maiz alferrikakoak izaten direla edo hainbestetan 

neurriak hartu ditzaketen pertsonak kontutan hartzen ez dituztela. Edukiak 
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eta metodologiak aurrez aurre jartzen dituen eztabaidari buruz, eta  

eztabaida bera gaindituz, Novakek dio ikuspuntu konstruktibista batetik eta 

metaikaskuntza eta metaezagutzaren tresnak erabiltzearekin batera, ez dela 

arrazoizkoa  zientziaren prozedurak erakustea, momentu berean kontzeptuak 

eta oinarriak azaldu gabe, eta alderantziz; azpimarratzen du, baita ere, 

zentzurik gabekoa dela eduki zientifikoak erakustea kontutan hartu gabe 

eduki horiek duten bilbe kontzeptual konplexua eta bere izaera ebolutiboa. 

Noski, eransten du Novakek, beti ere gure helburua ikasleen ikaskuntza 

esanguratsua den neurrian. 1984 urtean Novakek eta Gowinek "Learning 

how to learn" deituriko liburua argitaratzen dute, non kontzeptu mapak 

aurkezten dituzten ikaskuntza esanguratsua lortzeko tresna egoki bat bezala 

eta UVEren tresna heuristikoa, baita ere, aurkezten duten ezagutzaren 

ulertze eta eraikitzeari buruzko tresna ezin hobea bezala. Bestalde Novo 

(1985) bezalako egileek IHri dagokionez azpimarratzen dute metodologi 

aktibo baten erabilpena, non ikasle bera bultzatzen den ingurugiroko gaien 

ezagutza berak eraiki eta antolatu dezan. Egile honek berak (1986) agertzen 

du zein garrantzitsua den ikaskuntza egokiak eta inguruarekiko jarrera 

positiboen lorpenerako, edukien planifikazio zehatzak  egitea IHren 

programak diseinatzerakoan. Ingurugiroaren hezitzaileei, era berean, 

gomendatzen die beraien lanetan erabili ditzaten sormenerako egokiak diren 

tresna didaktikoak eta jadanik 1995 urtean erabiligarriak diren tresna bezala 

aurkezten ditu  heuristikoak diren kontzeptu mapak eta UVE diagramak. 80-

90 hamarkadaren azken aldera Brody (1987) ikerlariak ziurtasun handiz  

ingurugiro ikuspuntutik egindako hezkuntza ikerketaren planteamenduak 

lotzen ditu hezkuntzaren teoriaren ikerketa ikuspuntuarekin. Ondorioz, 

bukatutzat jotzen du hezkuntzaren teoria bat beharrezkoa dela  IHko edozein 
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programaren fundamentazioan, frogatu nahi duen ikerketa lerroa.  Eta 

ikerketa bide berri eta berritzaile bat irekitzen du, non onartzen dituen 

Novaken eta Gowinen planteamendu teorikoak.  

Stilwell eta Brody (1987) curriculuma eta instrukzioaren berrantolaketa 

kontzeptualaren alde agertzen dira, beraien ikerketaren emaitzetan zein 

ulermen eskasa lortzen zen instrukzioan landutako kontzeptuekin ikusi 

ondoren. Eta indartzen  dute Ausubel/Novak/Gowinen paradigma 

teorikoaren aukera, irakaste praktika gidatzaile gisa. Nahiz eta Charlesek 

(1986)  gogorarazi jarrera positiboen garapenak ez duela ziurtatzen 

ingurugiroarekiko jokaera koherenteak agertuko direnik, Peledek (1989) 

berriz ziurtatzen du esanahiak IHn aztertzen dituen ikerketa batean, edozein 

ingurutan pertsonek jasotzen dituzten esanahiak garrantzi handikoak direla 

ondoren garatuko dituzten jarrerak determinatzerakoan, ondorengo 

konpromisoan eta ekintzen helburuetan.  

Brumstedek (1990), bere ikerketaren emaitzetan planteatzen du, instrukzio 

prozesuetan  kontzeptu mapen erabilpenak, gehitu egiten duela ingurugiroko 

arazoei buruz ikasleek duten ulermena, eta, baita ere, gelaren barnean eta 

kanpoan ingurugiroko arazoen aurrean ikaste konpromisoa handitu egiten 

dela. Era berean egile honek azpimarratzen du ikasleei ingurugiroko arazoei 

buruzko informazio esanguratsua eskaintzen zaienean, arazo horiekiko 

interesa eta konpromisoa handitu egiten dela. Ikerketa lan interesgarri 

honetan Brumstedek gertakizunen erakustea gainditzen duen proposamena 

egiten du, eta aurkezten du inguruari buruz benetan hezteko ezinbestekoa 

dela pentsamenduaren, sentimenaren eta jardunaren  arteko interakzioa  

(Gowin 1981), antzematen duelarik gai bati buruz pertsonak ezagutza egoki 

bat behar duela eduki eta arazoa bideratzeko lagungarri izango zaion 
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konpromiso afektiboa, baita ere, izan behar duela. Hala eta guztiz ere 

Brumstedek, Iozzirekin bat etorriz, pentsatzen du ingurugiroarekiko jokaera 

eta balioak aldatzea ez dela lortuko ezagutza gehitzen  bakarrik. Horregatik 

galdetzen du: ingurugiroko gaiei buruz nola hezi  ikasleen bizitzan eraginik 

izan  dezan?. Brumstedek planteatzen duen galderaren erantzuna Novaken 

eta Gowinen eskutik dator, eta erantzun hau planteamendu teorikoen 

gainetik kokatzen da gainera: “Haurren bizitzan eragina duen hezkuntzak, 

hezkuntzarik gabe izango ez litzatekeen mundu bat sortzen du, benetan 

hezteak giza esperientziaren zentzua aldatzen du”. Bar-Laviek (1992), dio 

IH  hezkuntza teoria egoki batetan oinarritu beharko litzatekeela. Bere ustez, 

Ausubel-Novak eta Novak-Gowinen ikaskuntza eta hezkuntza teorien 

aspektu nagusiak, arazo hauei erantzuteko aproposak dira. Orokorrean esan 

daiteke 1990 hamarkadan IHn ikerketa bide sendo bat agertzen dela, 

Ausubel/Novak/Gowinen marko teoriko sendoaren pean garatzen dena, eta 

berarekin koherenteak diren tresnak erabiliaz, hala nola, kontzeptu mapak, 

UVE diagramak eta Piagetiar elkarrizketa aldatuaren azterketa 

proposizionalak  (Novak eta Gowin 1988; Pines 1979; Pines, Novak, 

Posner, VanKirk 1978; Moreira eta Dominguez 1989), bai diseinu 

curricularrak eta instrukzionalak egiteko, baita ikasleek dakitenari buruzko 

informazioa lortzeko ere, eta azkenik, baita ere, instrukzio batetan garatzen 

den  ikaste/irakaste prozesuaren ebaluazioa burutzeko, orain arteko ekarpen 

emankorrenak eskaini dituena (González eta Novak, 1996. Brody (1993), 

Novak (1995), González, 1993b, 1993c, 1995, 1997b; González eta Iraizoz, 

1995, 1998; Guruceaga, 1993, 1994; Pozueta, 1993, 1994). Brodyk, 

ikaskuntza esanguratsuaren arabera, eta ura eta baliabide    hidrikoekiko giza 

jardueren arabera,  WET (Water Education for Teacher) deituriko proiektu 
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bat antolatu du. Instrukzioak lehenik eta behin kontutan hartzen ditu 

ikasleengan antzematen diren kontzepzio akastunak, eta lortu nahi denarekin 

koherentea den instrukzio baten bidez,  ikasleen  ulermen, iritzi eta ekintzen 

aldaketa esanguratsuak. Planteatzen du, baita ere, garatu nahi den 

curriculumaren diziplina aniztasuna, jadanik ikasleek eraikia duten egitura 

diziplina anitza kontutan hartuz. Horretarako Brodyren ikerketa horretan 

garbi eta argi identifikatzen dituzte inplikatuak dauden diziplinen kontzeptu 

klabeak, beraien arteko harremanak, eta ikasleak ezagutu, landu eta ikasi 

beharko dituen  eduki proposizio jakinak, kopuruaz mugatuak, planteatzen 

dituzte. Zentzu honetan Novakek argitaratu du zientzien ikaste proiektu bat, 

LEAP (Learning About Ecology, Animals, and Plants, 1995) deiturikoa. 

Lan honetan Brodyren lanaren gidaritza hartzen duen ikerketa bat burutu 

nahi da, zeinek ikertu nahi duen Ausubel/Novak/Gowinen erreferentzia 

teorikoetan oinarritutako instrukzio baten eragina, eta non erabiltzen diren 

babespen teoriko sendoaren pean erabiltzen diren tresna ezin 

emankorragoak. 
 

1.1.2.1 INGURUGIRO HEZKUNTZAREN IKERKETA ESPAINIAN 

REDINET datu-basea kontsultatzen badugu egiaztatu dezakegu,  orain arte 

behintzat, ez dagoela ikerketa edo berrikuntza lanik IH eta 

Ausubel/Novak/Gowinen marko teorikoa bateratzen dituenik. Era berean, ez 

da agertzen IH eta ikaskuntza esanguratsua lotzen dituen ikerketa lanen 

erreferentziarik. Hala ere, arruntak gertatzen dira materia edo/eta tituloa gisa 

IH eta ikaskuntza esanguratsua erabiliaz agertzen diren lan berritzaileak, 

zentzu honetan adierazgarria delarik, baita ere,  datu-base honetan 

deskribatzaile horietako bakoitzari buruz ikerketa-lan gutxi agertzea. 
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Horrela, egia da IHren inguruan literatura ugaria dela, baina era berean 

ikusten da marko teoriko baten aplikazioaren aldetik, metatresnen 

erabilpenaren aldetik edo ingurugiroko arazoen aurrean desiragarriak diren 

jarrera eta jokaera aldaketen ebaluazio kualitatiboaren aldetik, ikerketa 

eskastasun nabaria azaltzen dela. Baita ere, ikasleen aurretiko kontzepzio eta 

akats kontzeptualei buruz maizago diziplina ikuspuntua duten  hainbat lan  

agertzen dira, hauetan azpimarratzen delarik haiek zein iraunkorrak eta 

aldagaitzak diren, eta ondoren konstruktibismotik zenbait proposamen 

berritzaile egiten direlarik. Adibidez, zentzu honetan aipagarria da 2000 

urtearen ekainaz geroztik REDINET datu-basean agertzen den "Análisis de 

ideas previas en alumnos de ESO, Bachillerato y Universidad sobre 

desertificacion (Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente) como base de 

una metodología activa de enseñanza-aprendizaje", lan honetan 

desertifikazioa ikertzaileek eta ikasleek nola ulertzen duten ezagutu  daiteke, 

baina ez da marko teoriko zehatz baten ezarpenean oinarritutako lan bat 

bideratzen. Azkenik, IH deskribatzailea eta ikerketa mugatzailea lotzen 

dituen bilaketak eskaintzen dituen emaitzetan gehien agertzen dira, adibidez, 

IH zehar-arlo bezala curriculumean sartzeko aukerak nola erraztea azaltzen 

duten lanak eta baita ere irakasleen prestakuntzari buruzkoak. Ondorioz, 

REDINET base-datuak IHri buruz eskaintzen digun informazioan 

azpimarratzekoa da ugariak diren lan berritzaileak ikerketa lanekin batera ez 

agertzea. 

Bestalde, IHri buruz egiten diren ikerketa-lanez hausnarketa egiterakoan  

kontutan hartzekoak dira hain zuzen ere 1998 urtean Iruñean egondako 

Ingurugiro Hezkuntzaren  III Jardunaldien ponentzietan eta ondorioetan  

esandakoak. Jardunaldi honetan baieztatzen da IHko ikerketa lanak benetan 
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gutxi eta hedaketa eskasekoak direla (Benayas 1996,  Martinez Huerta, 

1996), jardunaldiaren emaitzetan aipatzen delarik: "ikertzaile eta 

hezitzaileen arteko elkarlana bultzatuko duten lan talde mistoak sustatzea 

proposatzen da, horrela hezkuntza praktikaren azterketa sakondu eta IHren 

teoriaren eta praktikaren arteko lotura trinkoagoak eratu ahal izateko”. 

Iruñeako Jardunaldian Corraliza adituak dio, IHk epe laburrean erantzun 

behar duen arazo bat baduela, hauxe delarik hain zuzen ere “ingurugiro 

arazoei buruzko informazioek (eta gaur egun hauek duten dimentsio larria) 

jarrera aldaketen prozesuetan duten eragina”. Novok  “Garapen 

Jasangarria eta Ingurugiro Hezkuntza” izenburuarekin eskaini zuen 

hitzaldian aditzera ematen du ikasleen ikaskuntza prozesuak zer nolako 

garrantzi etikoa duen irakasleen lanari buruz hitz egiterakoan, bertan 

azaltzen duelarik: “baieztatu daiteke ezingo dugula inoiz aniztasuna lortu 

aniztasuna suntsituz (gure ikasle taldeen aniztasuna, testuinguru kulturalen 

aniztasuna...). Garrantzitsua da baita ere hezitzaile gisa pentsatzea ez 

dugula inoiz oreka lortuko (oreka ekologikoa, oreka soziala) ikasten ari 

diren taldeetan desoreka larriak sartuz; eta komeni da gogoratzea, inoiz ez 

garela (garapen jasangarriaren aldetik baldintza bat den) ekitatera iritsiko 

onartzen baditugu edo ez baditugu aldatzen gure hezkuntza testuinguruan 

gertatzen diren elkartasunaren  aurkako egoerak”. Jardunaldi honetan eta 

"Ikerketa eta ebaluazioa ingurugiro hezkuntzan" izenburuko lan taldean 

Garciak (1998) IHn ikerketak dituen arazo eta ikerketa lerroei buruz 

aurkeztu zuen ponentzian ikerlariek elkarlanean aritzeko oztopoetaz 

hitzegiten du. Bere ustez IHn ikerlariak ezagutza arlo desberdinetan 

atxikituak daudenez haien elkarlana oztopatzen du. Testuinguru honetan eta 

ikerlarien elkarlana bultzatu nahian hiru ikerketa lerro hauek aurkezten ditu: 
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alde batetik IHn egiten diren interbentzioen euskarri diren eredu 

paradigmatikoen eta oinarri epistemologikoen sakontzea bultzatzea 

planteatzen du, ondoren erreferentzia marko honetatik ondoriozta daitezkeen 

garapen teorikoak aipatzen ditu, eta azkenik IHn interbentziorako tresna eta 

baliabideen garapena eskatzen du.  

Bestalde, bereziki seinalatu nahiko genuke "Sukarrietako Eskola 

saiakuntzarako Zentroa"tik datorkigun “Aurretiko ideiak eta Ingurugiro 

Hezkuntza” deituriko lana. Lan honen abiapuntuan hezkuntzaren eredu 

konstruktibista sendo bat agertzen da, eta bere helburua izenburuan agertzen 

den bezala zenbait ingurugiro arazori buruz ikasleen aurretiko ideiak 

ezagutzea da, ezagutza horiek eskoletako ikaste-irakaste prozesuen 

egokitzapenean erabiliko direlakoan. Ikerketa honetan, lehen eta bigarren 

hezkuntzako ikasle lagin zabalak erabiliaz, ikasleei bideratzen zaizkien 

idatzizko galdeketak erabiltzen dira funtsean, eta batzuetan ikasle zehatzei 

galdeketa klinikoa egiten zaie. Ikerketa honen emaitzetan azaltzen da, beste 

aipamenen artean, adineko ikasleen artean agertzen diren emaitzak beraiei 

dagokien elaborazio mailatik behera kokatzen direla, hauxe delarik 

nabarmenki agertzen den joera bat. Azken finean ikerketa honetatik 

ondorioztatzen da eskola instrukzioak 14 urteko ikasleen artean lortzen duen 

ingurugiroari buruzko ikaste eta ezagutza maila adierazgarria benetan eskasa 

dela. 

 
Laburbilduz  esan daiteke Espainian IHri buruz dagoen ikerketa maila 

ziurrenik eskasa dela  eta dagoen ikerketaren artean ikaskuntza 

esanguratsuagoak lortzearen eskakizunari erantzungo diotenak agertzen ez 

direla, eta ezta ere jarrera aldaketak nola erraztu daitezkeen planteatzen 
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dituztenak, zentzu honetan aipagarrienak iruditzen zaizkigularik ikasleen 

aurretiko ideien ezagutza lortu nahi duten ikerketak. Errealitate honen 

aurrean eta onartuz gero IHren erreferente teorikoek, eskolako testuinguruan 

baita ere ditugun desoreka eta elkartasun ezak gainditzea eskatzen dutela, 

pentsatzen dugu ikasleen ikaskuntza esanguratsua bultzatu nahi duen 

ikerketa honek zentzu handia duela. Ikerketa lan honekin  eskastasun hauek 

gainditzen lagundu nahi da, eta horretarako Novak irakasle ospetsuak 

Cornell Unibertsitatean gidatzen duen ikerketa lerroa hartzen du, eta hain 

emankorrak diren ikerketa lan horietako bat izateko nahia agertzen du. 

 
1.1.3. ERREFERENTZIA INSTITUZIONALAREN EREMUA 

 

Espainiako Gobernuak IHri buruz dagoen munduko estrategiaren partaide 

denez, IHk irakaskuntza formalean  sartzeari buruz bere postura agertu du, 

jadanik osotara ezarria dagoen Hezkuntza Erreforman (DCB, 1989) (Errege 

Dekretua 1345/91). Bigarren hezkuntzarako erreforma honek diziplinaren 

araberako egitura mantentzen duen arren, aukera berriak ireki ditu 

hezkuntzan berrikuntzak sartzearen aldetik. Aukera berri horiek agertzen 

dira, adibidez,  DBHrako helburu orokor batek IHren printzipioekin zuzen-

zuzen lotu daitezkeen aipamen zehatzak egiten dituelako, bestalde eduki, 

metodologi eta ebaluazioaren kontzepzio berriak agertzen direlako, eta 

azkenik, baita ere, zehar-arloen figura aurkeztu dutelako. Zehazki, 

Nafarroako Gobernuak honako formulazioa eskaintzen dio dagokigun 

helburu orokorrari: 
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• Inguru fisikoaren funtzionamendua arautzen duten oinarrizko 

mekanismoak analizatu, giza jarduerek hartan sortzen dituzten 

ondorioak baloratu eta, ahal den neurrian, bizi mailan eragin 

handiko elementua delakoz, haren defentsan eta kontserbazioaren 

alde aritzea 

 
Orokorrean, bigarren hezkuntzan landu behar diren diziplina guztiek 

dituzten helburu eta eduki blokeetan, jasotzen dute IHren oinarri eta edukiei 

buruzko erreferentziarik. Hala eta guztiz ere, esan behar da, lehenengo 

gizarte arloa eta ondoren natur zientziak arloak direla IHren aldetik karga 

handien dutenak. Tesi honek aztertzen duen eskola interbentzioa natur 

zientzien arlotik egin da eta ondoren azaltzen dugu zein helburu nagusi den 

(Nafarroako Foru Erkidegoan 7) honako lanari babespena eskaintzen diona: 

 

• Elementu fisikoei eta izaki biziei buruz dituen ezagupenak 

erabiltzea, natur ingurunea zaindu eta horretaz gozatzeko. 

Horretaz gainera, ingurune hori kontserbatu eta hobetzearren 

ekimenak proposatu, baloratu eta, behar izanez gero, 

beraietan parte hartzea. 

 
LOGSE  legearen onartzearen ondoren eta curriculumean diziplinarteko 

aspektu eta arazoak lantzeko erraztasuna eskaini nahian, agertzen da eskola 

curriculumaren aldetik berria izan den zehar-arloen figura, hauen artean IH 

agertzen delarik. Hezkuntza Ministerioak  zehar-arloak era honetan ulertzen 

ditu: “oso gai zabalak dira, eta edozein arlotan sartzea oso zaila duten era 

askotako edukiak biltzen ditu, baina hala ere pertsonen hezkuntza integrala 
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bultzatu nahi duen irakaskuntza  ereduak ezinbestekoa du halako gaiak arlo 

guztietan sartuak egotea” (MEC, 1991). Zehazki IHren zehar-arloak DBHn 

sartu nahiko lituzke, noski,  IHren eduki eta printzipioak. Adibidez, 

Nafarroako Gobernutik DBHrako beste proposamenen artean esaten da: 

 

• Etapa honetan ikasleei lagunduko zaie, hainbat gaiari buruz, 

beraien iritzi pertsonalak garatu ditzaten eta ingurugiroko 

arazoekiko jarrera zuhurragoak eta kritikoagoak, 

ingurugiroaren hobekuntza eta defentsari buruz dituzten aukera 

pertsonalak,  beraien jokaera propioak e.a. ere garatu ditzaten. 

(NG. Zehar-lerroak) 

 
Instantzia ofizialetatik, halako deklarazioetan IH curriculumean 

sartzerakoan agertzen den sentsibilizazio berri honek eskola 

komunitatearentzat erronka ezin garrantzitsuagoa suposatzen du, non 

ezinbestekoa den eskolako  eremu desberdinen artean zenbait kontzeptu eta 

jarrera berri, egunerokotasunean arruntak ez direnak,  komunean jartzea. 

Erronka garrantzitsu honi aurre egitea, hala eta guztiz ere, ez da gauza 

erraza. Adibidez, Martinez Huerta (1996) adituak IHk Euskadin duen egoera 

eta etorkizunari buruzko ikerketan, beste azalpenen artean dio: 

• Ikerketa honetan jasotako datuek baieztatzen dituzte Espainiako 

Estatuan egin diren beste ikerketa lanen emaitzak (Novo 1993), non 

adierazten den hezkuntza sistema formalaren, elkartze-sektoreen 

eta administrazioaren eragin handia IHren munduan. 

• Egileak ikerketan zehar egiten dituen elkarrizketetatik 

ondorioztatzen du, irakasleek  hezkuntzaren erreformari egokitzeko 
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ahalegin gehigarri bat egiten duten sentsazioa dutela. Zehazkiago 

esanaz, IHren proiektuetan sarturik dauden irakasleen artean 

hezkuntza administrazioaren aldetik onarpen eta babespen   

handiago bat eskatzen dutela eta diziplinarteko lanaren aldetik 

zailtasun bereziak aurkitzen dituztela azaltzen dute. 

 

Iruñean ospatu ziren Ingurugiro Hezkuntzaren III. Jardunaldietako azken 

ondorioetan aipatzen da, adibidez, “IH zehar-lerro eran jasotzen duen 

LOGSEren planteamendu teorikoak, ez duela ikastetxeetako, eta bereziki 

bigarren hezkuntzetako,  egunerokotasuneko praktikara hurbiltzea lortu. 

Halako gertakizunaren arrazoiak agertzen dira, esaterako, aspektu hauei 

buruz sumatu diren eskastasunetan: instituzioen babesa, baliabideak, 

hasierako prestakuntza eta prestakuntza iraunkorra, ikastetxeetako egitura 

eta pedagogia antolaketaren   malgutasuna, eta zeharkako trataera lantzeko 

eredu eta materialak”. 

Espainiako IHren Liburu Zuriak,  zehazki hezkuntza sistemari buruzko 

aipamena egiten duenean, onartzen du “nahiz eta aurretik aipatutako 

mailetan IHren sartzearen ebaluazio orokorrik ez dagoen, eszeptizismo 

pixka bat antzematen da barneratze horren bilakaeran. Irakasleek  

aurkitzen dituzten arazo larrienak baliabide eta kanpo-laguntzen hornidura 

eskasak dira. Gainera arlo eta departamentuen arteko koordinaketa eskasak 

eta klaustroetako akordio gabeziak zaildu egiten dute diziplinartekotasuna, 

eta egoera honek bultzatu egiten du azken finean irakasle bakarren 

jarduera islatuen garapena".  

Gonzalez egileak, Novakekin elkarlanean, argitaratu duen "Aprendizaje 

significativo. Técnicas y Aplicaciones" (1993, 1996) liburuaren sarreran 
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dio: “Hezkuntza erreformaren zenbait aspekturi buruz sakontze eta 

hausnartze ugari egin dugu, eta beti ondorio berdinetara iristen gara: ondo 

burutua dago, benetan beharrezkoa da, gaur egun munduan dauden 

hezkuntza korronteen ildotik doa... e.a. Baina hala eta guztiz ere, arazo 

larriena sortzen da erreforma gelan gauzatu nahi denean. Irakasleak nola 

egingo dio aurre, baldintza errealetan, eskatzen zaion sekulako aldaketa 

honi? Bistakoa da baliabiderik ez duela. MEC berak maila desberdinetara 

egokituz aurkeztu dituen diseinu curricularrek, etendura gogorra azaltzen 

dute erreformari alde batetik eskaintzen dioten fundamentazio teorikoen eta 

bere oinarri psikopedagogikoen eta bestetik edukiak eduki-bloke zehatzetan 

aurkeztearen artean". Egoera problematiko hau gaindituz eta instituzioek 

eskaini duten erreferentzia berrietatik, planteatua dagoen erronkari aurre 

egin beharrean gaude. Egoera hoberenean lortu beharko litzateke, gutxienez, 

gelan inplementatu daitezkeen instrukzio proposamen berriek IHri buruz 

erakunde internazionalek plazaraturiko zenbait gomendio jaso ditzaten, 

adibidez, hezkuntzaren eremuan paradigma teoriko emankor eta sendo baten 

babesean lan egitea, zein eraginkorra den ikaskuntza esanguratsuagoen 

lorpenean eta ondorioz jarrera eta jokaera aldaketak lortzen laguntzen duen. 

Ikerketa lan honetan, ezaugarri hauek betetzen dituen instrukzio 

proposamen bat inplementatzen da. 

 
1.1.4. AUKERATUTAKO INGURUGIRO-ARAZOA: 

DESERTIFIKAZIOA 

“Desertifikazio” hitza lehenengo aldiz Aubreville (1949) adituak erabili 

zuen ingurune tropikal eta hezeetan gertatzen diren higadura prozesuak 

aipatzeko (Rubio, 1990, 1995). Baina ondoren, desertifikazioaren arazoa 
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Afrikako Sahelen 70-80 hamarkadan zehar eta 80-90 hamarkadaren hasieran  

gertatu zen ikaragarrizko lehortearen ondorioz ezagutzen da batez ere. 

Orduan, gero eta gehiago hitz egin zen “basamortuen hedapena” eta “duna 

mugikorrei”  buruz, eta honen ondorioz lehenengo aldiz munduko iritzi 

publikoak desertifikazioa ezagutu zuen eta aintzakotzat hartu zuen  (López 

Bermúdez, 1995). Hasiera luze honetatik hasita hiru izan dira erakunde 

nazioarteko ofizialetatik  egin diren proposamen ofizialak 

“desertifikazio”ari esanahi zehatza emateko: 

 

• PNUMAk desertifikazioa hartzen du “klimatikoki basamortua ez diren 

zonaldeetan basamortuaren baldintzetarantz doan bihurtze prozesua” 

bezala,  edo “lurzoruaren potentzial biologikoaren gutxitzea edo eta 

suntsitzea, zein azkenean basamortuaren baldintzetara doan”  bezala 

(Rubio, 1990, 1995). 

 
• Rioko Bilkuran desertifikazioa honela definitu zen: “baliabide naturalen 

balioa eta produktibitatea gutxiagotzen duen prozesua da, aldaketa 

klimatikoek eta giza jarduera kaltegarriek eragin duten baldintza 

klimatiko idor, erdi-idor edo azpi heze lehorreko testuinguru zehatzean 

gertatzen dena” bezala (Programa 21, Artículo 12.2 ). FAO erakundearen 

dokumentutan aurreko paragrafoa baita ere beste era honetara agertzen da 

itzulia: “Zonalde idor, erdi-idor eta azpi heze lehorretan gertatzen den 

lurzoruaren degradazioa, zeina gertatzen den aldaketa  klimatiko eta giza 

jarduerengatik” (CD.Rom Lucha Contra la Desertificación. FAO, 1998). 
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• UNEP (1992) erakundeak berriz azaltzen duen proposamena hauxe da: 

“desertifikazioa faktore anitzen emaitza den  ekosistema lehortarren 

degradazioa da, faktore hauen barnean daudelarik aldaketa klimatikoak 

eta giza jarduerak klima idor, erdi  idor eta azpi heze lehorrean”. 

 
Rubiorentzat (Rubio, 1990, 1995), “desertifikazio hitzak, bizitzaren 

garapenaren aldetik baldintza gogorrak edo eta hondatze nabarmena 

agertzen duen zonaldeak ekarrarazten digu burura. Mezu hau laburtzeko 

eta hedatzeko erraztasuna eskaintzen duen hitz honen aukeraketa benetan 

asmatze aipagarri bat izan da, honek erraztu duelarik gaur egun dugun 

ingurugiro-arazo handi honetaz jabetzea eta berari dagokion  

informazioaren hedapena”. Baina era berean onartzen du,  “hitz honen 

erabilpenak nahasketak eta eztabaida luze, ugari eta gogorrak eragin ditu”. 

Nahasketa horren jatorri bat da, egile honen ustez, hitzaren irakurketa 

sinplista bat egitea eta ondorioz, adibidez,  “Europa mediterraneoa 

hareazko dunez eta oasi sakabanatuez beterik, eta nomaden karabanek 

zeharkatua” irudikatzea. Bukatzen du esanez “nahasketa, zentzu 

biologikoan, basamortua kontzeptuak hartzen duen zabaltasunarekin 

zerikusia du, eta baita ere hitzak hartzen dituen ikuspegi kontzeptual 

desberdinekin”.  

Desertifikazio hitzak daraman nahasketari buruz badira zenbait egile 

(Ibáñez, González  Rebollar, García Álvarez y Saldaña,  1997) pentsatzen 

dutenak, desertifikazioa bera soluzio-kontzeptua izan beharrean arazo-

kontzeptua dela; eta hortik ondorioztatzen dute, prozesu edo prozesu multzo 

hori, edo eta prozesu konplikatuen agerpen  fenomenologiko hori 

definitzeko eta karakterizatzeko aukera urruti dagoela. Badira baita ere 
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desertifikazioa mundu mailako izaera duen fenomeno bezala 

dokumentatzeko erabiltzen diren datuak eskasak direla pentsatzen dutenak, 

azaltzen dutelarik gainera nahita puztutakoa dela (López Bermúdez, 1995). 

Mutur hauetan sartu gabe badira Espainian ikertzaile taldeak desertifikazio 

kontzeptua erabiltzen dutenak. Adibidez, M.J. Molina, J.V. Llinares, eta  

M.D. Soriano (1999) egileek "La degradación de las propiedades del suelo 

en dos sistemas agroforestales de la Comunidad Valenciana" deituriko 

liburuan adierazten dute: “badira desertifikazioari buruz definizio 

desberdinak, baina, tartean bada bat, UNEParena (1992) hain zuzen ere, 

fenomenoaren ebaluazioan erabilgarria delako nabarmentzen dena. 

Definizio honek antzematen du desertifikazioa dela ekosistema lehortarren 

degradazio prozesua, zeina baita  faktore anitzen emaitza, hauen barne 

daudelarik aldaketa klimatikoak eta lurralde idor, erdi idor eta azpi  heze 

lehorretan ematen diren giza-jarduerak. Ekosistema lehortarra hitzak bere 

barne hartzen ditu erliebea, lurzorua, ura, landaretza eta jarduera 

biologikoa bezalako faktoreak, era berean ere sartzen dituelarik hauen 

artean gertatzen diren prozesu ekologiko eta hidrologiakoak; guzti honek 

klimarekin interakzionatzen duenean, eskaintzen dio lehorreko ekosistemei 

nolabaiteko potentzial biologikoa edo emankorra. (...). Ekosistemaren 

emankortasunaren galtzea atzeraezinezkoa bada, degradazio prozesua 

desertifikazioa deitzen den horretan dago.” 

 

Rioko Bilkuratik eta azken hamarkadan Espainian izan diren lehorraldiek 

bultzaturik, komunikabideetan arrunta izan da desertifikazioaren aipamena, 

eta honek iritzi publikoa sentsibilizatu egin du, desertifikazioari buruz eta 

honen ondorio sozial eta ekonomikoei buruz harbera sentitzen delarik. Hala 
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eta guztiz ere egoera honetan   desertifikazioaren esanahiak aipatu beharreko 

zenbait arazo berezi agertzen ditu, jadanik desertifikazio kontzeptu  berari 

buruz aipatu diren arazoei gehitu behar zaielarik, oraindik, Espainian 

desertifikazioa kontzeptuarekin batera beste bat erabiltzen dela: 

desertizazioa (basamortutzea) hain zuzen ere. Bi kontzeptu hauetako 

bakoitzaren esanahia argitzeak, bien arteko harremanarekin batera, arazoak 

agertzen ditu, adibidez, komunikabideetan bi kontzeptuak erabiltzen baitira 

antzeko zentzuarekin. Desertifikazioa batzuetan “zonalde zabalak  alfer lur” 

bihurtzen dituen  eta “atzapar” luzeak dituen “mamu”  baten gisa ikusten da 

(El Pais, 1994 otsailak 13); eta besteetan zentzu berdinarekin desertizazioa 

(basamortutzea) aipatzen da: “lurzoruaren suntsipena eta basamortuaren 

hedapena geldiarazteko”, dio desertizazioari buruz CSICeko I. Ruizek <<La 

Lucha contra la desertización>>" deituriko bere lanean (Diario de Navarra 

1996 maiatzak 2). “Cita con la Tierra” TVEko programak 1995 urteko 

abenduaren 9an “Desertificación” deituriko saioa eman zuen. Bertan zioten: 

"(...) desertifikazioa eta desertizazioaren erabilpenari buruz nolabaiteko 

nahasketa egon da. Gaur egun onartuen dagoen adostasunaren arabera, 

desertifikazioa hartzen da zonalde idor eta erdi idorretan gizakiak eragiten 

dituen  ondare naturalaren suntsipenak bezala, eta basamortutzea berriz 

uzten da maila geologikoan eta arrazoi naturalengatik gertatzen diren 

antzeko prozesuak izendatzeko”. Zentzu honetan, adibidez, Zaragozako 

Unibertsitateak "Educación abierta" sailan argitaratutako "Aspectos 

didácticos de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 2", non "el suelo, 

Programa de actividades" atalean aipatzen diren  desertizazioa eta 

desertifikazioa, lehenengoa naturala den prozesua bezala ulertzen da, eta 

bestea giza jardueren zuzenezko edo zeharkako ondorioa bezala ulertzen da. 
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Bestalde, Balirarón Ruiz adituak "Desertificación y Cambio Climático"  

mintegian  (Santander 1995 abuztua), eta "Cambio climático y 

desertificación" deituriko bere ponentzian, planteatzen du: “pertsonalki 

nahiago dut “basamortutze” kontzeptua. Hala eta guztiz ere,  onartzen dut 

desertifikazioa eta basamortutzeari buruz  hemengo adituen artean dagoen 

adostasun tazitua, zeinek dioen lehenengoari buruz zonalde bat  giza 

faktoreak eta faktore naturalak konjuntzioaren ondorioz  basamortu  

“bihurtzen dela”,  azpimarratzen delarik prozesu integrala izatearen 

izaera. Bigarren hitza badirudi mugatzen dela, hain adostuak ez dauden 

esanahiekin, hauetan aipatzen direlarik ingurune bat basamortu bihurtzen 

duten arrazoi naturalak soilik, edo eta beste iritziak aipatuz lurralde bat 

bertan behera uztearen zentzua hartzen duelarik (lurraldeak hutsik uztearen 

zentzua)”. Kontzeptu hauen arteko nahasketa honen adierazle bezala 

aurkezten dugu, adibidez, "Módulo educativo sobre la desertización" 

liburuan Los Libros de la Cataratak argitaratutakoa, 1996an, agertzen duela 

bere jatorrizko izenburu gisa: "Module éducatif sur la désertification". 

Zentzu honetan, adibidez, CSIC  datu-baseak desertizazioa agertzen du 

etengabe "désertification" bezala itzulia, eta gainera deskribatzaile bezala 

desertizazioa soilik erabiltzen du, halakotan desertifikazioa sartzen ez 

delarik, nahiz eta desertifikazioa kontzeptua bakarrik artikulu eta ikerketa 

lan askotan  erabiltzen den. REDINET sarean desertifikazioari buruz 

ikasleen aurretiko iritziak ezagutzeko egin den lan honetan: “Análisis de 

ideas previas en alumnos de ESO, Bachillerato y Universidad sobre 

desertificación (Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente) como base de 

una metodología activa de enseñanza-aprendizaje” (Cascales Hernández, A.; 

eta ..., 1996-1998), egileek desertifikazioa kontzeptua soilik erabiltzeko 



 51

joera agertzen dute, eta desertizazioa erabiltzen dutenean haren sinonimotzat 

hartzen dute.  

Saltsa kontzeptual honetan guk oinarrizko abiapuntu gisa hartzen dugu 

Programa 21ean (Artículo 12.2 ) agertzen den desertifikazioari buruzko 

definizioa eta baita ere  UNEPek (1992) aurkezten duena. Ikerketa lan 

honetan, non hain garrantzitsua den kontzeptu inklusiboen esanahia argitzea, 

desertifikazioa kontzeptua ulertu dugu, giza faktoreen eta faktore 

klimatikoen (basamortutzea) arteko interakzioaren emaitza bezala, honen 

adierazpen argienak direlarik lurzoru emankorren degradazioa eta higadura. 

Hau da, desertifikazioa kontzeptua, gure interbentzioan kontzeptu 

inklusiboena bezala erabiltzea erabaki dugu, zeinak subsumituko dituen bai 

basamortutzeari esanahia ematen dioten faktore naturalak, eta bai faktore 

antropikoak zeinek era berean subsumitzen dituen lurzoruaren eta basoen 

giza erabilera jakinak. Zentzu honetan ikus daiteke lan honetako 6. irudia. 

Aukera honen justifikazioa aurkitzen dugu López Bermúdezek (1995) “Las 

sequias ¿Un riesgo de desertificación para las tierras mediterráneas en el 

siglo XXI?” idatzitako artikuluan: 

"Hala ere beharrezkoa egiten da arrazoi naturalengatik gertatzen 

diren prozesuak, hala nola klimaren idortasuna gehitzearena 

(desertizazioa), giza jarduerak sortzen dituen prozesuetatik 

(degradazioa) bereiztea. Bi mekanismo hauen gainjartzeak 

(desertifikazioa) ekosistemak xerikoagoak diren egoeretara 

bultzatzen ditu, adibidez basoa estepatzera, estepa 

degradatzera.” 
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Desertifikazioaren arazoaren larritasunari buruz, kontutan hartu behar da 

oraindik ere satelite behaketen sistemak eta datu-trataerarako informatika 

programak eraberrituak izan  arren, oraindik ere badagoela mundu, eskualde 

eta herrialde mailan desertifikazioaren gertakizunen jatorri, larritasun eta 

hedapenari buruzko ziurgabetasun handia (CD.Rom Lucha Contra la 

Desertificación. FAO, 1998). PNUMAk adibidez  azaltzen du (López 

Bermúdez, 1995), eta gu horrekin bat gatoz, lurra planetaren gainazal 

lehorraren laurdena dagoela desertifikazioaren arriskupean. Eta, munduko 

lehorreko labore lurren %70a daudela degradatuak edo eta degradazio 

prozesu larrien mehatxupean, ondorioz, lurralde hauek pertsonak eta 

animaliak hartzeko duten ahalmena bizkor ari delarik jaisten. 

Desertifikazioaren arazoak azalpen dramatikoa du bereziki Asian, non landu 

daitezkeen lurraldeetatik %70 degradatuak dauden, eta baita ere Afrikan, 

non halakoak %73ra iristen diren. Rubiok Santanderren egon zen mintegian 

eta “Alcance del problema” deituriko bere ponentzian aipatzen zuen, 

UNEPen (1991) hitzetan,  mendebaldeko Europan iberiar penintsularen 

zonaldea dela desertifikazioaren aldetik arrisku nabaria agertzen duena. 

Penintsula honetan identifikatzen da “desertifikazioaren aldetik arrisku 

gogorrena” duen lurraldea, mediterraneo itsasoari begira dagoena, hain 

zuzen. Bai Espainian eta baita ere Portugalen ongi mugatuak aurkitzen dira 

higadura eta gazipen gertakizunen aldetik degradazio prozesu  arrisku bizian 

dauden zonaldeak. Zehazki eta Espainiako egoerari buruz Rubiok, ponentzia 

berdinean, dio “eragina jasaten ari diren zonaldeak ia Espainiako klima 

erdi idorrean dauden  zonalde guztiak dira, gutxi gora behera lurraldearen 

%60a (30 milioi hektarea)”. ICONA zenak egindako estimazioen arabera 

penintsulan urteko milla milioi tonako lurzoru galera gertatzen dela 
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antzematen da (ICONA, 1998). Nafarroa berriz, ikerketa lan honen 

hezkuntza esku-hartzea egin den komunitate autonomoa dena, 2.435 Ha 

klima erdi idorrekoak eta 600 Ha azpi heze lehorrekoak izanik, 

desertifikazioaren arriskua hurbila duen komunitatea da, non arriskuaren 

agerpen aipagarriena den lurzoruen galera higadura hidrikoarengatik. 1990 

urtean Nafarroako Gobernuak argitaratu zituen higadura potentzial eta 

errealaren mapek, eskaini zuten Nafarroako arriskuen eta halako 

hondatzearen ondorioen irudi adierazgarri bat. Zehazki bildutako datuen 

arabera esan daiteke  higadura arazoak agertzen direla landutako 

lurraldeetan eta soro kaxkarretan, sastraketan eta landaretzaren babesik ez 

duten lur landatuetan. Antzeman daitekeen higadura honek Nafarroako 

EFko lurraldearen %40ari erasotzen dio (Del Valle de Lersundi, J., Donézar, 

M., 1995). 

Bestalde, FAOren ustea da gizakia desertifikazioaren  arazoaren erdigunean 

dagoela, bai eragile gisa eta bai biktima gisa. Ondorioz, erakunde berak 

adierazten du, mundu mailan, garapen programek lehentasunez hartu 

beharko luketela, besteen artean, hezkuntzaren aukera. Eta, noski, eragina 

jasaten duten Gobernuek nekazari eta ganaduzaleei, eta bereziki nekazari 

txiki eta populazioaren sektore behartsuenak diren gizon eta emakumeei, 

hezkuntza, formazioa, teknologia eta baliabide egokiak edukitzeko aukera 

eskaini behar diela planteatzen da. Zehazki Espainian “El Plan Nacional 

Español contra la Desertificación” deiturikoak oraindik ere zirriborro fasea 

gainditu ez duenak ( J.L. Rubio 1995. Pamplona), 10 kapituluan azaltzen du 

hiritar guztiei bideratutako dibulgazio kanpaina baten beharra, zeinek hezi 

eta sentsibilizatu behar baitu hiritarrak arazo honi buruz, eta nondik 

ondorioztatzen den desertifikazioaren arazoa IHko programetan sartu behar 
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dela. Gure aldetik desertifikazioa arazoaren trataera gelan egokitzat jo dugu, 

ez noski nekazaritza lanekin estuki lotua dagoen ikasle komunitatea delako, 

hiri inguruneko ikastetxea ikerketaren gunea delako, baizik eta hiri 

inguruneko elikagai eta paisaia kontsumitzaileak direlako. Zalantzarik gabe 

pentsatzen dugu, kontsumitzaile arduratsuen kolektiboak herrialde batek 

garatzen duen nekazaritza edo lurraldeen ordenazioari buruz zeresanik eta 

zereginik baduela. Uste dugu, kontsumotik  bultzatu daitezkeela 

desertifikazioari aurre egiteko lagungarri izango litzaiokeen   lurzoru 

emankorren lantze edo erabiltze aukera desberdinak. 

 
Desertifikazioaren arazoari buruz dauden proposamen didaktikoak 

aipatzerakoan lehenengo aipatu behar dira bi lan: 

• Módulo educativo sobre la desertización. PIEA. UNESCO-PNUMA. 

1996. 

• Desertización y degradación del suelo. MEC.1989 

Bietan desertizazioa kontzeptua bakarrik erabiltzen dute, hala ere lehen 

aipatu dugun bezala lehenengo lanaren ingelerazko izenburuan 

“désertification” agertzen da. Bestalde, esan behar da, ikerketa honetan 

bideratzen den instrukzio moduluak erabiltzen dituela bi lan hauetan 

agertzen diren jarduera edo ideiak.  

REDINET sarean ere azken aldi honetan desertifikazioaren inguruan egin 

den ikerketa didaktikoan "Análisis de ideas previas en alumnos de ESO, 

Bachillerato y Universidad sobre desertificacion (Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente) como base de una metodología activa de enseñanza-

aprendizaje", bere emaitzetan diote, adibidez, ikasleek desertifikazioa 

basamortuarekin intuitiboki zuzen-zuzen lotzeko joera agertzen dutela, giza 
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jarduerak desertifikazioaren arrazoietan aintzakotzat hartzen ez dituztela, 

ikasleek desertifikazioaren kausak aipatzerakoan inguru hurbileko 

gertakariak erabiltzen ez dituztela, eta konklusioek diote baita ere, ikasleek 

desertifikazioari buruz duten aurretiko iritzien jatorri nagusia telebista dela. 

Azkenik ere, ERIC datu-basean IH eta desertifikazioa kontzeptuak erabiliaz 

egin den bilaketan zortzi lan agertzen dira. Knabe (1999), Dashefsky (1994), 

Crump (1993), Lang and White (1993), Jacobson (1993), United Nations 

Environment Program, N.Y. (1990), Paden (1991), Biniakunu (1991) 

egileek sortutako lanetan arazoari buruzko informazioa eskaintzen dute, eta 

instrukzio material orokorrak  aurkezten dituzte. Egia da hala ere lan hauen 

artean ez dagoela, ikasleen jarrera eta jokaerak zorrozki eta eraginkorki 

aldatuko dituen hezkuntza plangintza zehatzen erreferentzia teoriko sendoak 

esplizitutzen dituen lanik. Hala ere, Biniakunu egileak (1991) bereziki 

azpimarratzen du desertifikazioaren aurrean beharrezkoa dela  

populazioaren kontzientziatzearen handitzea, berak halako lorpena jarri 

duelarik Zaireko populazioaren irakurketa trebetasun lorpenarekin lotua. Eta 

azkenik, Knabe egileak aurkezten ditu desertifikazioarekin erlazionatuz, 

higaduraren ondorioak eta hauen prebentzio lanak azaltzen dituzten joku 

itxurako jarduerak. 

 

Zentzu honetan eta azalpen hauen bidez justifikatu nahi den ikerketa lan 

honek desertifikazioaren trataeraren aldetik hezkuntzan  dagoen hutsunea 

bete nahi du, desertifikazioari buruzko instrukzio modulu bat bigarren 

hezkuntzan inplementatzen dugularik. Proposatzen den trataera didaktikoa, 

hainbat ikerketetan ikaskuntza esanguratsuak errazterakoan eta pertsonen 
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jarrera aldaketa positiboak sortzerakoan oso eraginkor agertu den 

hezkuntzaren teoria batetan oinarritua dago. 
 

1.1.5. AKATS KONTZEPTUALEN ARAZOA 

 
Novakekin (1995) bat etorriaz, giza ezagutza, esanahiaz denboran zehar 

aldatzen duten kontzeptuz eta kontzeptuen arteko harremanez eratua dagoela 

uste dugu. Pentsatzen dugu kontzeptuek  izugarrizko garrantzia dutela bai 

ezagutza berriaren eraikuntzan eta baita ere giza ikaskuntza prozesuan. 

Zehatzago esanaz, eskolako ikaskuntzan uste dugu kontzeptuen asimilazioa 

dela bertan gertatzen  den prozesurik garrantzitsuena. Hortaz, pertsona batek 

eskolan ikasitako kontzeptuen esanahiek zerikusi zuzena dute bertan gertatu 

diren asimilazio prozesuen kalitatearekin. 

Bestalde, egia da, Ausubelen ikaskuntza teorian oinarritutako zientzia 

esperimentalen ikaskuntzari buruzko ikerketek orokorrean, onartu dutela 

ikasleek edozein gairi buruz badituztela beraien ideia edo ezagutza-eskema 

propioak, eta beraiekin batera maiz, egitura kognitiboan primeran 

sustraituak  dauden akatsak edo kontzepzio alternatiboak izaten dituztela. 

Okerrak diren ideia hauek kontutan hartzea ezinbestekoa da zientziaren 

ikaskuntza prozesuaren aldetik egiten den edozein heziketa  esku-hartzetan, 

gehiago ere, hezkuntza esku-hartzearen hobekuntza bultzatu nahi denean. 

Wandersee, Mintzes eta Novak (1994) egileek kontzepzio alternatibo edo 

eta akats kontzeptualei buruz egindako ikerketan, ordura arte literatura 

zientifikoan  esandakoaren azterketa sistematikoaren emaitza gisa, honako 

baieztapenak aurkezteko nahiko ebidentzia badaudela aditzera ematen dute: 
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Zientzia klaseetara (hezkuntza formalean) ikasleak iristen dira jadanik 

objektu eta gertakari naturalei buruzko zenbait kontzepzio alternatibo 

dituztelarik. Ideia hauek maiz egoten  dira kontraesanetan zientifikoki 

onartuak diren zenbait iritzirekin. Ikasleen ezagutza hauek irakasleak 

kontutan hartzen ez baditu bere lanaren eraginkortasuna zalantzan 

jartzen da. 

Bi sexuetako ikasleek, eta itxuraz adin, trebetasun maila eta formakuntza 

kultural  guztietakoak, kontzepzio alternatiboak ontzat hartzen dituzte 

eta gainera hauek sekulako sendotasuna agertzen dute. 

Kontzepzio alternatiboen iraunkortasuna aldakorra da. Bultzatu nahi den  

aldaketa kontzeptuala faktore epistemologikoen menpekoa da, zeinek 

aspektu psikologikoak azpian adierazten dituzten (adibidez, 

ikaslearentzat kontzepzio berriak suposatzen duen berritasuna eta 

instrukzio zientifikoek zein mailatan jartzen dituzten zalantzan 

ikaslearen kontzepzio alternatiboak). 

Kontzepzio alternatiboak maiz izaten dira aurreko belaunaldietako 

zientzialariek edo filosofoek gertakari naturalei eskaintzen zieten 

esplikazioen antzekoak. Zientziaren historiari buruzko ezagupena 

edozein instrukzio programaren diseinurako oso baliagarria izan daiteke. 

Kontzepzio alternatiboen jatorria aurkitzea, momentu honetan behintzat, 

enpresa intelektual espekulatiboa besterik ez da. Ikasle bakoitzaren 

historia kontzeptuala idiosinkratikoa da eta horregatik gertatzen da hain 

zaila bere azterketa. Wanderseek (1992), denborari lotua dagoen eta 

esperientzian oinarritzen den gertakari honi “kognizioaren 

historikotasuna” deitzen dio. Hala ere, kontzepzio alternatiboen eragina 

populazio eta kultura desberdinetan agertzen denez, pentsa daiteke 
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islatzen dituela esperientzia kultural komunak; hauek, naturaren 

behaketa zuzenarekin, egunoroko hizkeraren erabilerarekin, 

komunikabideen eraginarekin, eta instrukzio jardueren esperientziekin 

zerikusirik izango dute. 

Bai irakasleek, baita ikasleek ere gaur egungo zientziari buruzko ideia 

akastunak kontzepzio alternatibo eran mantendu ditzakete. Zentzu 

honetan bereziki aipatu behar dira egonezin intelektual gutxi agertzen 

duten irakasleak, zeinek curriculum eta instrukzio materialen aurrean ez 

diren kritikoak eta gaur egungo zientziaren gaien aurrean prestakuntza 

eskasekoak diren. 

Ikasleen aurretiko ezagutza instrukzio formaletan aurkezten zaien 

ezagutzarekin interakzioan sartzen da, ondorioz, nahi ez diren hainbat 

ikaskuntza emaitzak sortzen direlarik. 

Aldaketa kontzeptuala bultzatzeko diseinatzen diren ikuspegi desberdineko 

instrukzioak, etorkizun handikoak bezala agertzen dira. Hauen artean 

daude tira-bira kontzeptualei, analogiei eta estrategia metakognitiboei 

konfiantza dietenak. Ikertzaile askok enfasi berezia ematen diote 

ikaskuntza esanguratsua lortzeari (errepikapen mekanikoa suposatzen 

duen ikaskuntza memoristikoarekin kontraste handia duena), akats 

kontzeptualei dagokien arloan aurrerapauso aipagarritzat hartzen 

dutelarik. 

 
IHtik, noski, ikasleen sormena eta ingurugiro errealitatearen ezagutza 

esanguratsuak, kritikoak eta orokorrak eragozten dituen kontzepzio 

alternatiboen izatea onartu behar da. IHren helburuak ziurtatze nahiak 

beharrezkoa egiten du akats kontzeptualen errealitatea eta inplikazioak 
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antzematea, haien efektu distorsionatzailea nolabait arindu behar direlarik. 

Egoera hau gainditzeko, pentsatzen dugu, ezinbestekoa dela ikaskuntza 

esanguratsuaren inplikazio pedagogiko/didaktikoak serioski kontutan 

hartzea. Ikaskuntza esanguratsuaren printzipioak dio norberak ikaste-

esperientzia sekuentzia bakarra duela, ondorioz kontzeptuekiko esanahi 

idiosinkratikoak lortzen dituelarik. Batzuengan, halako esanahi 

idiosinkratikoa zientifikoki onartua dagoen esanahitik aldendua aurkitzen 

da, orduan esaten delarik pertsona horrek akats kontzeptualak agertzen 

dituela. Akatsak dituzten kontzeptu inklusoreak egitura kognitiboan ezarri 

ondoren, hauek aldatzea  ezta batere erraza izaten (Helm eta Novak, 1983; 

González, 1993 a eta b, 1995, 1997 a eta b; González eta Iraizoz, 1995, 

1996-97). Zalantzarik gabe, ikaskuntza memoristikoak errazten dituen  

kontzepzio alternatiboak izateak, pertsonen ezagutza idiosinkratikoa 

zientifikoki onartuak diren kontzepzioetatik aldentzen du, eta gure 

ikasleriaren sormenezko eta ardurazko  etorkizunaren helburuaren aldetik 

oztopoak besterik ez dira. Ikaskuntza esanguratsuak, hortaz, inplikazio 

sakonak agertzen ditu diseinu instrukzional bat egiterakoan, non esanahiez 

gardenagoa izateko beharrezkoa den berrantolaketa kontzeptual bat lantzea 

ezinbestekoa izango den. Eta oraindik ere garrantzitsuagoa dena, ikaskuntza 

esanguratsuak, ikasleak dakienaren eta jasotzen duen informazio 

berrantolatuaren arteko harremanak  gauzatzen dituen prozesu kognitibo bat 

suposatzen du, eta honek ziurtatzen du ezagutzak konpartitzeko aukera 

hobea egotea, ondorioz ikasleen ezagutzak kontzepzio akastunetatik 

aldenduago agertuko direlarik.  
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Ikasleen ikaskuntza esanguratsuaren aurrean kontzepzio alternatiboen 

azterketak duen garrantzia azpimarratu ondoren, gure ikerketa hau Novak 

Irakasleak Cornell Unibertsitatetik (USA) koordinatu dituen 1983, 1987, 

1993, 1997 urteetako Mintegi Internazionalen Aktetan esandakoaren  

testuinguruan kokatzen da, non munduko aditu garrantzitsuenek parte hartu 

duten. Ildo honetan jarraituz, ikerketa  honetan aurkezten den instrukzioak, 

instrukzio tradizionalago batekin alderatuz,  akats gutxiago azaltzen duen  

ikasleen ikaskuntza esanguratsuagoa bultzatu nahi du (González, 1993b, 

1993c, 1995, 1997b; González eta Iraizoz, 1995, 1998; Guruceaga, 1993, 

1994; Pozueta, 1993, 1994). 

  
Laburbilduz, aurretik esandako guztiaren ondoren esan daiteke badirela 

honako gertakarien ebidentziak: 

 
• Eskolaren testuinguruan burututako IHren programen ebaluazioak 

eskastasun nabariak dituela salatu ohi izan da IHri buruz izan diren 

Konferentzi Internazionaletan. Adibidez, egiaztatu da eskolako esku-

hartzeek orokorrean irakaslea bera azpimarratzen dutela, ikaslea nolabait 

baztertuz eta berari bere ikaskuntza prozesuaren arduradun izatearen 

aukera ukatuz. Jardunaldi  horien emaitzetan instituzioak gonbidatzen 

dira, hezkuntza ikerketa, material curricularren prestaketa, eta 

hezitzaileen prestakuntzaren bultzada eragin dezaten, ikasleek berezkoa 

duten sormen eta ardura ahalmena garatzen oztopatzen duen arazoa 

ezabatzeko helburuarekin.  

 
• Nahiz eta hala izan, baieztatzen da, IHn Ausubel/Novak/Gowinen marko 

teoriko sendoarekin harreman berriak planteatzen dituen eta kontzeptu 
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mapak eta UVE diagramak bezalako metatresnen aplikazioa bultzatzen 

duen  ikerketa edukatiboa gutxi egiten dela. 

 
• LOGSE legeak arautzen duen hezkuntzaren azken erreformak, 

azpimarratzen du  eskolako testuinguruan ikaskuntza esanguratsuak 

bultzatzeko beharra. Gainera, irakaslegoari diziplinartekoagoak diren 

instrukzioak diseinatzeko aukera berriak eskaintzen dion zehar-arloen 

figura aurkeztu du. Orain, egia da, ingurugiroaren edukiei buruz ez 

direla ikaskuntza esanguratsuagoak bultzatuko ez badira serioski hartzen 

ikaskuntza esanguratsuaren hezkuntza inplikazioak. 

 
• Ikuspegi orokor batetatik hartuta behintzat, gutxitan izan da barneratua 

desertifikazioaren arazoa eskola instrukzioetan. Erantsi behar da, 

ikuspegi teoriko sendo bat duen eta metatresna koherenteak erabiltzen 

dituen desertifikazioari buruzko  instrukzio modulu baten ezarpena, 

oraindik egin ez den lan bat dela. 

 
• Nahiz eta ikerketa emaitza ugari izan ikasleen ezagutza berri eta 

logikoak eraikitzerakoan akats kontzeptualak oztopoak  direla agertzen 

dutenak, oraindik ere IHk ez du bere helburuen lorpenean akats 

kontzeptualek dituzten inplikazioak onartu. 

 
Hutsune hauek era esanguratsuan  arintzeko  asmoarekin pentsatua eta egina 

izan da ikerketa lan hau. 
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1.2. IKERKETAREN HELBURU OROKORRA 

 

Aurkeztu diren aurrekariak ezagutuz gero, jarraian ikerketa honen helburu 

orokorrak zeintzuk diren adierazi ditzakegu:  

 

"Ikasleen ikaskuntza esanguratsua areagotu dadin, eta ikasleen jarrera 

bilakaera positiboa gerta dadin, Ausubel/Novak/Gowinen marko 

teorikoarekin bat datozen tresnak erabiliaz desertifikazioari buruz 

kontzeptualki gardenagoa den instrukzio modulu bat diseinatzea eta 

inplementatzea." 
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2. MARKO  TEORIKOA 

 
2.1  METAEZAGUTZAREN ETA METAIKASKUNTZAREN OINARRI 
FILOSOFIKOAK 
 
Hezkuntzaren hobekuntza  aipagarri bat planteatzerakoan, Novakek 

"Constructivismo Humano: un Consenso Emergente" deituriko artikuluan 

garbi asko azaltzen ditu  zein oinarri filosofikoak diren kontutan hartu 

beharrekoak. Egia da, F. Baconek (1952), eta aurretik K. Pearson (1900) 

bezalako beste epistemologoek enpirismoaren oinarriak jarri zituztela, 

zeinen ustez errealitatea zehatz-mehatz behatua eta erregistratua zen 

neurrian munduaren funtzionamendua benetan nolakoa den ezagutzera 

eramango bailigukete. Guzti haientzat, bai behaketa eta bai 

esperimentazioaren bidez mundu naturalaren legeak  deskubritu behar ziren, 

egia naturan noiz deskubrituko zain zegoen bitartean. Epistemologia 

"positibista" hori zientziaren erreferentzia ia bakarra izan zen XX. 

mendearen lehenengo erdialde arte. Ondoren, J. Conant (1947) izan zen, 

Browek (1983) geroago "zientziaren filosofia berria" deitu zuenaren 

lehenengo aipamena egin zuena. Eredu positibistak lehenengo ahulezia 

sintomak azaldu zituen, Connaten ikasle izan zen T. Khun (1981) filosofoak 

"Estructura de las Revoluciones Científicas" liburua argitaratu zuenean. 

Khunek planteatzen duen paradigma berriaren oinarrietan kontutan hartzen 

da zientzialarien lana sozialki eraikitako  paradigma batekin estuki lotua 

dagoela, eta paradigma hori, gainera, gizartea bera aldatu eta bilakatu egiten 

den neurrian, eraldatu eta bilakatu egiten dela. Zientzialarien lana gidatzen 

duen "paradigma" aldakor horren  izaera, era berean S. Toulminek (1977) 

kontzeptuen esanahiaren bilakaerari buruz zioenarekin bat dator.  Novakek 
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dioen bezala Toulminek biologiatik hartu zuen "bilakaera" kontzeptua, eta 

giza ulermenari buruz azalpen bat egiteko erabili zuen. "Gizaki batek ez du 

arrazionaltasuna agertzen ideia egonkorrekin, jokaera estereotipatuekin, edo 

aldaezinak diren kontzeptuekin bat egiten duelako, baizik eta dituen ideia, 

jokaera edo kontzeptuak noizbait eta nolabait aldatzen dituelako" dio 

Toulminek eta gainera zehazten du kontzeptuen esanahiaren aldaketak eta 

bilakaerak, pertsonaren maila gaindituz, populazio mailan gauzatzen direla. 

Kontzeptu berriak gizartean azaleratzen direnean, diziplina batean baldintza 

egokiak aurkitzen badituzte, hau da, beraien erabilpenak abantailen bat 

eskaintzen badu,  erabiliak izango dira. Eta erabilgarritasun zehatzik  

aurkitzen ez dutenean, edo beraien erabilgarritasuna bukatzen denean, 

kontzeptu horiek baztertuak izango dira.  

Zientziaren filosofiatik egindako ekarpen hauek indartu egiten dituzte lan 

honetan lehenago eta IHtik planteatu diren eskakizunak. Kontzeptuek 

beraien esanahiaren aldetik aldatu eta bilakaera bat jasaten badute, eta 

zientziaren azalpen paradigmak ere aldakorrak eta bilakakorrak baldin 

badira, benetako hezkuntzaren  helburua gertakarien edo ideiaren 

errepikapen mekanikoa izatea baino gehiago, horien ulermena lortzea 

izango dela, hau hezkuntzaren edozein eremutan inplikazio handiak dituen  

mezua delarik. 

 
2. 2. METAEZAGUTZAREN ETA METAIKASKUNTZAREN OINARRI 

PSIKOLOGIKOAK. AUSUBELEN ASIMILAZIOAREN TEORIA 

 
Psikologiatik ere badatozkigu aipatutako erreferente filosofikoekin bat 

datozen ekarpenak. Hezkuntzaren psikologia  berritik planteatzen den 

galdera nagusiak honela dio: gizakiok nola ikasten dugu? Galdera honen 
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garrantzia, adibidez, gaur egungo hezkuntzaren ikuspuntutik ezinbestekoa 

da eta haren erantzun fidagarria lortuko balitz egia da izugarrizko eragina 

izan beharko lukeela edozein hezkuntza esku-hartzetan. Psikologia 

konduktistaren gorakadarekin koinzidituz, D. Ausubelek  “Psychology of 

Meaningful Verbal Learning" (1963) deituriko liburuan, eta geroago 

"Educational Psichology: A cognitive View" (1968) deiturikoan, bereziki 

eskolako giza ikaskuntzari buruzko ikaskuntza teoria kognitiboa  aurkeztu 

zuen, ulergarria eta koherentea. Ondorengo urteetan Ausubelen proposamen 

hura osatua agertu zen Novak eta Hanesian egileen ekarpenekin (Ausubel, 

Novak, Hanesian, 1978).   

Ausubelen teoriaren ideia klabeak ikaskuntza esanguratsuarekin eta honetan 

kontzeptuek jokatzen duten eginkizunarekin zerikusia du. Ausubelek (1968) 

"kontzeptu" hitza horrela definitzen du: "irizpide baterakorrekiko ezaugarri 

komunak dituzten  objektuak, gertakariak, egoerak edo propietateak (beste 

ezaugarri edo atributuen aniztasunak alde batera utzita) eta ikur edo sinbolo 

batez adierazten dena; kontzeptua izatez  esanahi generikoa duen hitza da". 

Pertsona baten bizitzaren lehenengo urteetan kontzeptuen eskuratzea 

gertatzen da "kontzeptuen  eratze" prozesu baten bidez. Hurrengo urteetan 

berriz kontzeptuak bereziki gero eta gehiago eskuratzen dira "kontzeptuen 

asimilazio" prozesu baten bidez, hau da, ikaskuntza esanguratsua eta 

errezeptiboaren bidez. Prozesu honetan kontzeptuen esanahia osatzen da, 

berritzen da, bere testuinguruko atributu berriekin erlazionatzen denean eta 

era berean ikaslearen egitura kognitiboan jadanik ezarririk dagoen ideiaren 

batekin erlazionatzen denean. 

Ausubelentzat ikaskuntza esanguratsua, informazio berria jadanik 

gizabanakoen  egitura kognitiboko edozein aspekturekin era ez arbitrarioan 
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eta substantzialean (literala ez dena) erlazionatzean  gertatzen den prozesua 

da. Eransten du,  ikaskuntza esanguratsuan gertatzen den gertakari 

psikologikoak suposatzen duela informazio berria gizabanakoaren egitura 

kognitibo batek asimilatua izatea.  Ausubelek, informazio berriaren  

asimilazioa gauzatzen duten entitate  psikologiko hauek egitura kognitiboan 

dauden kontzeptu inklusore  edo eta bakarrik  inklusore  gisa aurkezten ditu. 

Ikaskuntza esanguratsuak egiten du egitura kognitiboan dauden inklusoreak 

hazkuntza eta aldaketa aipagarriak  jasan ditzaten. Errealitatean, egitura 

kognitibo batek duen aberastasun edo eskastasunaren arabera inklusoreak 

ongi garatuak edo, bai kopuruan eta bai barietatean,  mugatuak egon 

daitezke. Guzti honetatik ondoriozta daiteke egile honentzat ikaskuntza 

esanguratsua gertatzearen aldetik kontutan hartu behar den aldagai 

erabakigarriena dela ikaslearen aurretiko ezagutza. Horrela ulertzen da 

Ausebelek, irakaskuntzaren hobekuntzaren aldetik  egiten duen esaera 

ezaguna “ikastean eragina duten faktore guztietatik garrantzitsuena ikasleek 

jadanik dakitena da. Azken hauxe ezagutu eta horren arabera irakatsi, 

bada”.  Hala eta guztiz ikaskuntza esanguratsua ulertzeko beharrezkoa 

egiten da, baita ere, ikaskuntza memoristikoa, buruz ikastea edo ikaskuntza 

mekanikoa esplizituki aipatzea. Ikaskuntza memoristikoan informazio berria 

ez da erlazionatzen era substantzialean eta ez arbitrarioan egitura 

kognitiboan dauden kontzeptuekin, eta ondorioz ez da esanguratsuki 

erlazionatzen jadanik egitura kognitiboan biltzen den informazioarekin. Era 

horretan bildutako informazioa epe ertainera berreskuratzea ezinezkoa da, 

hala gertatzen ez delarik informazioa esanguratsuki bildua izan denean. 

Baina eskola geletan bai ikaskuntza esanguratsua eta bai ikaskuntza 

memoristikoa elkarrekin gertatzen direnez, bien arteko harremanak argitzea 
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ezinbestekoa da.  Ausubelek dio ikaskuntza bi prozesu hauen arteko muga 

ez dela garbia, eta nahiz eta biak izaera desberdinekoak izan,  jarraitasun 

berdinean kokatu behar direla, antzematen duelarik eskolako ikaskuntzaren 

aldetik behintzat garrantzitsuena dela, zein puntutaraino egiten den 

ikaskuntza  esanguratsuagoa  hala memoristikoagoa ezagutzea. Batzuetan 

Ausebelen hitzetan, ikaskuntza errezeptibo esanguratsua antzeman da 

errepikatze edo pasiboa den ikaskuntza bezala, horretan irakaste metodo 

espositiboak erabiltzen direlako. Egilearen ustez berriz, hartze ikaskuntza 

esanguratsua prozesu "aktibo" bat da, gutxienez beharrezkoa egiten duelako 

norberak ezagutzea zein aspektu kognitibo diren garrantzitsuak material 

berria ulertzeko, eta, baita ere, egitura kognitiboan dauden ideiarekin adoste 

maila bat behintzat suposatzen duelako, eta ikaskuntza materialen 

berrantolaketa bat ere eskatzen duelako. 

Azken finean, Ausubelen ustez  ikaskuntza esanguratsuak beharrezkoak 

ditu: 

• Potentzialki esanguratsuak diren ikaskuntza materialak 

• Ikasi behar duen pertsonaren jarrera positiboa material berriaren 

kontzeptuak jadanik berak dituen kontzeptuekin erlazionatzerakoan 

• Ikaslearengan egitura kognitibo aipagarri edo egokia egotea, hau da, 

egitura kognitiboko kontzepturen batean egon dadin kontzeptu berriekin 

era substantzialean eta ez arbitrarioan erlazionatzeko aukera. 

 
2. 3. NOVAK. SINTESI BERRI BATEN BILA  

Novakek  “Giza Konstruktibismoa” (1988, 1998) deitzen duena aurkezten 

du, eta hauxe erreferente gisa hartuz hezkuntzara  hurbiltzen da, bere 

garapenari ekiten dio eta esplikaziorako eta predikziorako tresna ezin 
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garrantzitsuagoa izango den ezagutza gorputz koherente bat lortzen du, 

Novaken “Hezkuntzaren Teoria” dena hain zuzen ere (1977, 1990, 1998). 

Novaken ekarpen berria lehenik eta behin berak eskaintzen duen sintesi lana 

da, eskolako ikaste-irakaste prozesuaren berezko erreferenteak barneratzen 

dituena, baita erreferente hauek prozesuan  inplikatuak dauden filosofia eta 

psikologia diziplinekin duten harreman fundamentatuaren nolakoa ere. 

Novakek bere hezkuntzaren teoriaren erdi-gunean kokatzen du ikaskuntza 

esanguratsuaren kontzeptua, azken finean Novaken ustez ikaskuntza 

esanguratsuaren lorpena delako hezkuntzaren azken helburua. Moreira 

(1997) egileak, Novaken aukera hau sendotu egiten du, konstruktibistak 

diren korronte desberdinek giza ikaskuntzari buruz planteatzen duten 

azalpenetan ikaskuntza esanguratsua azpian datzan kontzeptua dela azaltzen 

duenean. 

 
2.3.1. GIZA  KONSTRUKTIBISMOA 
 
Novakek (1988) bere hezkuntzaren teoria eraikitzerakoan bi ikuspuntu 

biltzen ditu, bata epistemologiarekin erlazionatua eta bestea berriz 

psikologiarekin erlazionatua. Lehenengoa da epistemologiaren ikuspuntu 

konstruktibista bat, berarentzat honek barne hartzen dituelarik bai “giza  

taldeek munduaren funtzionamenduari buruz nola eraikitzen dituzten 

ideiak” ezagutzea eta, baita ere, “gizabanakoek munduari dagokionez 

esanahiak ateratzerakoan era desberdinak erabiltzen dituztela, eta bai 

gizabanakoen kontzepzioak zein taldeen kontzepzioak denboran zehar 

aldatzen doazela” onartzea. Bigarren ikuspuntuari dagokionez berriz, 

Novakek,  Ausubel eta Hannesianekin batera “Psicología cognitiva” (1978) 

liburuan parte hartu eta gero, Ausubelen ikaskuntzaren teoria hartzen du 
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abiapuntu gisa, horrela ikuspuntu kognitibo hutsetik egindako ikaskuntzaren 

teoriak giza kutsu sakona jasotzen duelarik.  Azken finean, Novakek “giza 

konstruktibismoa” deitzen duen sintesian proposatzen du, hezkuntzan 

hobekuntza garbiak lortzeko giza ikaskuntzaren psikologiaren eta ezagutza 

epistemologikoaren artean loturak eratu behar direla.  

 
2. 3. 2. HEZKUNTZAREN TEORIA IKASKUNTZA ESANGURATSUA 

LORTZEKO  

Hezkuntza Teoria honek  hezkuntza ulertzen du “edozein testuingurutan, 

oso konplexua den giza enpresa gisa, non badiren aldaketa kaltegarriak edo 

eskasak  egiteko aukera gehiago, benetan hobekuntza eraikigarriak egiteko 

baino”.   Konplexutasun honetatik, eta gure lan honi begira, hiru azalpen 

edo teoriaren hiru abiapuntu hartu ditugu kontutan. Lehenik eta behin teoria 

honek ikasten duen pertsonaren osotasunezko eredu bat onartzen du, jakinik 

hala ere halako aukerak inplikazio garrantzitsuak ekarriko dituela, adibidez, 

gaur egun diziplina desberdinetan hain zatikatua dagoen  bigarren 

hezkuntzako mailetan. Ondoren, noski, hezkuntzaren teoria bati dagokionez, 

giza ikaskuntzari buruzko ezagutza argi eta aipagarri bat izango du, zeinek 

eskainiko duen zein prozesutan eta nola zentratu behar garen eskola 

instrukzioetan ekiteko. Eta azkenik, hezkuntzaren eremu nabarmenetara 

hurbilduz, momentu honetan zein eremu eta eremuen harremanak diren 

hobekuntzari begira lehenbailehen aldatu beharrekoak seinalatuko ditugu. 

Lehendabizi, orduan, hezkuntzaren teoriak ziurtasunez adierazten du 

hezkuntzan hobekuntza esanguratsuak sartzeko, pertsonari buruz (ikasle, 

irakasle)  ideia orokor bat izan behar dugula, pertsona dela pentsatu, sentitu 

eta jarduten duena kontutan hartuz. Aipatzen diren hiru prozesu hauek 
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pertsonaren eremu desberdinetan kokatzen direnak dira, baina elkarren 

artetik ezin ditugularik bereizi. Ikuspuntu honetatik Novakek bere asmoa 

agertzen du: “ikasleak beraien esanahi propioen eraikuntzaren ardura har 

dezaten hezkuntzaren oinarrizko azken asmoa izan dadin, defendatzea. 

Esanahiak eraikitzeak inplikatzen du pentsatzea, sentitzea, eta jardutea, 

guztiak integratu behar direla ikaskuntza esanguratsu berria lortzeko, eta 

bereziki ezagutza berriak eraikitzeko”. Novakek ikasten duen pertsonari 

buruz duen eredu honetatik aurkezten du giza  ikaskuntzaren bere 

kontzepzioa.  

Giza ikaskuntzari buruz Novaken (1998)  azalpenetan oinarrituz esan 

daiteke, berarentzat giza ikaskuntza, kognitiboa, afektuzkoa, eta 

psikomotorea izan daitekeela, eta hiru ikaskuntza hauek elkarren artean 

estuki lotuak daudela. Alderdi kognitiboak, ikaslearen egitura kognitiboan 

biltzen diren kontzeptuen eta proposizioen eraketa aintzat hartzen ditu. 

Psikomotoreak berriz trebetasunen ikaskuntzaz hitz egiten du eta afektuzko 

ikaskuntzak, berriz, bildu eta eraikitzen diren sentimenduetara egokitzen da. 

Pertsonaren afektuzko alderdiak bai trebetasunengan eta bai alderdi 

kognitiboan eragin aipagarria duela ezin da ukatu, baina, hala ere, 

kontzeptuak eta proposizioak dira, afektuzko eremuaren eraginaren pean, 

egitura kognitiboa antolatzen eta hazten dutenak, azken hau delarik 

trebetasun ikaskuntzaren gidatzailea dena. Bestalde aintzakotzat hartzen da 

giza ikaskuntza gutxi edo gehiago hierarkizatua, desberdindua eta 

errekontziliatua dagoen egitura kognitiboaren garapenean gauzatzen dela, 

eta garapen hau lortzeko, Novaken teoriak dio, ezinbestekoa dela ikaskuntza 

esanguratsua gertatzea. “Hezkuntzaren azken asmoa, ikasleak bere esanahi  

propioen eraikuntzaren ardura hartzeko gaitasuna lortzea” bada, eta 
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ezagutza eraikitzearen oinarrizko prozesua ikaskuntza esanguratsua bada, 

uler daiteke nondik nora eskaini dion Novakek hezkuntzari buruz hitz 

egiterakoan,  halako garrantzia ikaskuntza esanguratsuaren kontzeptuari.  

Azkenik, Novakek bere hezkuntzaren teorian  hezkuntzan elkarrekin oso 

erlazionaturik dauden bost elementu identifikatzen ditu: testuingurua, 

curriculuma, irakaslea, ikaslea eta ebaluazioa. Hezkuntzarekin lotzen den 

literatura gehienak lau elementuen, hau da, ikaskuntzaren, irakaskuntzaren, 

ezagutzaren eta matriz sozialaren arteko “lotura kuadratikoa” azpimarratzen 

duen bitartean, Novakek (1978) adierazten du oraingoz hobe dela 

“testuinguruaren eragina mugatzea, ez garrantzitsua ez delako, baizik eta 

faktore sozialen mugaketan egon daitekeelako bai bere izaera eta bai bere 

eginkizunaren aldetik ulermen aurrerapausu bat". Orduan planteatzen du 

irakaskuntzaren, ikaskuntzaren eta ezagutzaren arteko harreman hirukoitzan 

zentratzea soilik, hezkuntzaren eremu hauek bihurtzen dituelarik, ikaskuntza 

esanguratsuaren lorpenaren ebaluazioarekin batera, bere teoriaren 

erreferente nagusi. Oinarri garrantzitsu honek zuzen-zuzen badu zerikusirik 

Gowinek (1981) esandakoarekin, hala nola, heziketa bera “ikaslearen eta 

irakaslearen artean esanahiak konpartitzearen gauzatzea” bezala 

definitzearekin. Hau da, ikaslearen eta irakaslearen artean, esanahi berriak 

negoziatuz, interakzio aipagarriak sortu behar dira eskola eremuan. 

Irakasleak eta ikasleak, bakoitza bere kokapen espezifikoan esanguratsuki 

ikasi eta eraikitzen dituzten  esanahiak bateratzen elkarrekin arituko dira, 

horrela hezkuntza berritzailean ikasleek eta irakasleek bilatu behar 

dituztelarik ikuspuntu amankomunak. Novakek (1998) eransten du ikasleen 

eta irakasleen artean halako konpartitze giroa gauzatzen denean, orduantxe 

ariko dela gertatzen ikaskuntza esanguratsua. Baina, ikaskuntza 
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esanguratsua benetan hezkuntzaren teoriaren aldetik klabea bada, orduan eta 

garrantzitsuagoa izango da ikaskuntza esanguratsuaren lorpenaren 

ebaluazioa. Gaur egun ebaluazioak esanahi ezin estuagoa jasotzen du 

hezkuntzaren eremuko curriculum edo eta instrukzio proiektuetan, bereziki 

bigarren hezkuntzan, eta gertakari tamalgarri honek, Novaken ustez, badu 

zerikusirik formalki garatzen diren hezkuntza prozesuen barne 

koherentziaren falta nabarmenarekin. Horregatik, hezkuntzaren teoria, 

ikaskuntza esanguratsua lortu nahi duen curriculum eta instrukzioaren 

diseinuan erreferente erabilgarri bat izan behar da, prozesuari horrela 

koherentzia aipagarri bat eskaintzen zaiolarik. Curriculumari buruzko 

teorien eta instrukzioari buruzko teorien arteko harremanari dagokionez, 

Novakek bere azalpen garbia egiten du, esanez hezkuntzaren teoria orokor 

eta sendo bat izan behar dela bai curriculuma eta bai instrukzioa gidatzen 

dituena, eta ez alderantziz. Ausubelen ekarpena jasoaz Novakek dio 

curriculuma planifikatzerakoan eta instrukzioak diseinatzerakoan, lehenik 

eta behin kontzeptu garrantzitsuenak edo inklusoreenak aurkeztu behar 

direla, hauen azalpenak errazten duelarik kontzeptu espezifikoagoen 

asimilazioa. Hortaz, berriro ere azaltzen da curriculumean eta instrukzioan 

azalduko diren kontzeptuen identifikatzea eta hauen antolaketa hierarkikoa 

argitzea (adibidez, kontzeptu mapak erabiliaz) ezinbestekoa dela. Ikasleen 

ikaskuntza esanguratsua lortu nahi duen curriculum berritzaile batetik 

ondorioztatuko den instrukzio programa batek kontzeptualki gardena izateaz 

gain, motibatzaileak eta ikasleen trebetasun psikomotore eta kognitiboen 

aldetik maila egokia duten jarduerak izan behar ditu. Novaken hezkuntzaren 

teoriari buruz hemen esandakoak 1. irudian adierazten den kontzeptu mapan 

azaltzen da. 



 73

Novakek, azken finean, hezkuntzaren eta giza ikaskuntzaren  kontzepzio 

orokor batetik hurbilduz, azpimarratzen du zein garrantzitsua den ikasleen 

ikaskuntza esanguratsua garatzea gaur egungo eskoletan. Hala ere, 

ikaskuntzaren eremu psikologikoan  eta konstruktibismo orokor batetik 

abiatuz, ikerketa lerro desberdinak daude eta bakoitzak ikaskuntzari buruzko 

bere ezagutza koherentea  eraiki du, kontzeptu klabe desberdinak erabiliaz. 

Une honetan, gure asmoa da, Novaken teoriaren erdigunean dagoen 

ikaskuntza esanguratsuaren kontzeptua sakonki azaltzea, baina hori egin 

baino lehen ezinbestekoa ikusten dugu ikaskuntza esanguratsua 

ikaskuntzaren aldetik dauden beste ikerketa lerrotan erabiltzen dituzten 

kontzeptuekin alderatzea. Beraien arteko parekotasunak azpimarratu behar 

ditugu  eta maila batean bederen eskolan eta zehazki bigarren hezkuntzako 

zientziaren ikaste prozesua esplikatzeko eta aurreikusteko zein kontzeptu 

multzo den erabilgarriena eztabaidatu nahiko genuke. 
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2. 3. 3.  IKASKUNTZA ESANGURATSUA: AZPI-KONTZEPTU BAT 

Moreirak, “Aprendizagem Significativa: Um Conceito Subyacente.” (1997) 

deituriko artikuluan Ausubelek aurkeztutako ikaskuntza esanguratsua 

kontzeptua defenditzen du, esanez izaera konstruktibista duten teorien 

aldetik bateragarria dela, guztien azpian dagoen kontzeptu bat dela, eta 

ondorioz, teoriaren gainetik dagoen kontzeptu bat dela adierazten du. Baina, 

gainera, eransten du, bere ustez eta eskolako instrukzioaren ikuspuntutik 

erabilgarrien gertatzen den kontzeptua dela,  Ausubelek jatorrian  eta Novak 

eta Gowinek (1984) ondoren planteatu zuten ikaskuntza esanguratsuarena. 

Moreirak bere artikuluan  Piageten, Kellyren, Vygotskyren, 

Johnson/Lairden  azalpen teorikoak biltzen ditu, eta Ausubel, Novak eta 
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Gowinen ikaskuntza esanguratsuaren ikuspuntutik beste teorietan agertzen 

diren kontzeptuak aztertzen ditu. Moreiraren ustez egile hauek sortutako 

teoria konstruktibistak giza ezagutzaren eraikuntzari buruzko azalpenak 

eskaini dituzte, baina guztien azpian ikaskuntza esanguratsuaren nozioa 

barneratua dutela azpimarratzen du. Piagetek giza ikaskuntzari buruz 

asimilazioa, akomodazioa, moldaera eta orekatzea bezalako fenomenoak 

aurkezten ditu, eta Kellyk berriz dio pertsonak  mundua ikusten duela berak 

eraiki dituen moldetatik zehar, molde hauek direlarik errealitateari zentzua 

eskaintzen dion eraikin pertsonalak (1963). Lev Vigotskirentzat (1988, 

1989, 1995) gizabanako baten garapen kognitiboa testuinguru sozial, 

kultural eta historikotik kanpo ezin da ulertu. Ikuspuntu honetatik esaten da 

interakzio sozialaren eskutik datorrela bereziki gizakiak jadanik sozialki 

konpartitzen diren esanahiaz, ikurraz, jabetu ahal izatea. Philip Johnson-

Lairdek  (1983) ikaskuntzaren kuestioak aztertzen ditu buru-ereduen aldetik. 

Egile honen ustez gizakiak buru-ereduak erabiltzen ditu   arrazoitzeko, eta 

eredu hauek ulertzen ditu elkarren artean behin eta berriz konbinatzen diren 

eraikuntza kognitiboaren blokeak bezala. Moreirak azalpen hauen aurrean 

planteatzen du ikaskuntza esanguratsua  teoria konstruktibisten azpian 

aurkitzen den eta azpiulertzen den  kontzeptu bat dela. Eta  aditzera ematen 

du ikaskuntza esanguratsua eskola geletan erraztea ez dela, hain zuzen ere, 

garrantzirik gabekoa, eta zailagoa edo errazagoa izan daitekeela bere 

lorpenerako aukeratzen den abiapuntu teorikoaren arabera. Adibidez, 

galdetzen du, nola lortu Piageten asimilazioaren eta akomodazioaren arteko 

oreka, nola erraztu Kellyren eraikin sistemen aldetik aldaketa egokiak, nola 

erraztu Vigotskyar  errealitatearen ikur eta   esanahi negoziatuen 

barneratzea, nola izan kontutan Johnson-Lairdek ikusten dituen ikasleen 
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buru-eredu eta eraikin pertsonalak. Galdera guzti hauen aurrean, Moreiraren 

ustea da, "Novakek ondoren aberastu duen Ausubelen jatorrizko teoria da, 

hain zuzen ere, gelatik hurbilen dagoena eta esplizituki instrukzioaren arau, 

oinarri eta estrategia gehien eskaintzen dituena,  non errez ikus daitekeen 

nola eraman praktikara. Eta hau horrela da, Ausubelen teoria, aurkeztu 

diren besteak ez bezala, non ikaskuntza esanguratsua azpian dagoen 

kontzeptu bat den,   gelan gertatzen den ikaskuntza prozesuari buruzko 

teoria bat delako.” 
 
 
2. 4. IKASKUNTZA ESANGURATSUA 

Jadanik esan dugu Novakek, hezkuntzaren eta ikasten duen pertsonaren bere  

eredu partikularretik abiatuz,  hezkuntzaren teoriaren erdian kokatu duela 

ikaskuntza esanguratsua kontzeptua, berak pentsatzen duelako: "ikaskuntza 

esanguratsua pentsamendu, sentimendu eta jardutearen integrazio  

eraikitzailearen azpian dago, eta konpromiso eta ardura hartzearen 

gaikuntzarantz gidatzen du". Kontzeptu honek Novaken hitzetan honako 

esanahia hartzen du: "gizabanakoaren egitura kognitiboaren atalen batekin 

informazio berria era aipagarrian erlazionatzen denean gertatzen den 

prozesua da” (Novak 1990). Informazio berriaren eta jadanik egitura 

kognitiboan dagoen ezagutzaren artean harremanik gertatzen ez denean 

ikaskuntza memoristikoa gertatzean dela ere aditzera ematen du. Pentsatzen 

da ikaskuntza esanguratsuaren prozesuak (baita ere memoristikoak) bere 

oinarri biologikoa izango duela eta oinarri horretan inplikatuak dauden 

neuronen eta hauen arteko loturen ezaugarriak nolabait prozesu horietan 

aldatzen direla. Hala eta guztiz ere ez da gure asmoa ikaskuntza 
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esanguratsuaren oinarri biologikoei buruz aritzea, fenomeno eta prozesu 

honen izaera psikologikoaz baizik. 

 

2. 4. 1 IKASKUNTZA ESANGURATSUA FENOMENO 

PSIKOLOGIKOA DEN ALDETIK 

Ikaskuntza esanguratsuan gauzatzen den fenomeno psikologikoak, 

Ausubelen asimilazio teoriaren ikuspuntutik "gizabanakoaren egitura 

kognitiboan eta dagokion atalean informazio berriaren asimilazioa” 

gertatzea suposatzen du. Ausubelek antzematen du horretarako ikasten 

duenak bere ikaste prozesuaren aurrean jarrera positiboa behar duela izan, 

eta borondatezko esfortzu bat egin behar duela informazio berria bere 

egitura kognitiboan dauden kontzeptuekin erlazionatzeko gaineratzen du, 

hemendik ondorioztatzen delarik ikaskuntza esanguratsuaren oinarrizko  

izaera idiosinkratikoa. Bestalde, kontutan hartzekoa da ikaskuntza 

esanguratsuan informazio berriaren asimilazioa era aipagarrian gertatzen 

dela, honek adierazten duelarik informazio berria era substantzialean eta ez 

arbitrarioan erlazionatzen dela ikasleak aurretik duen ezagutzarekin. 

Ikaskuntza esanguratsua gertatzen den heinean ikaskuntza materialen logika 

(diziplinen edo diziplinarteko logika) ikaslearen egitura psikologikoan 

eraldatzen da, egitura psikologiko idiosinkratikoa gero eta logikoago, hau 

da, ez arbitrario eta substantzialago bihurtuz (Moreira, 1997). 

Arbitrariotasun ezaren ezaugarriak azpimarratzen du ikaskuntza 

esanguratsuan eratzen diren kontzeptuen arteko loturak nolanahikoak ez 

direla, eta ikasten ari denarentzat halako loturek edo proposizioek esanahi 

aipagarria dutela. Substantzialtasunak berriz, aditzera ematen du ikaskuntza 

esanguratsuaz ikasitakoa berriro nahita azaleratzean segur aski ez dela era 
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literalean errepikatua izango. Hala izango balitz eta gai bat  ikasi eta gero 

berriro erabiliko balira kontzeptu eta proposizio  berberak, zehazki esango 

genuke ikaskuntza memoristikoaren emaitzen aurrean geundekeela. 

Denboran zehar ikaskuntza esanguratsuaz lortutako ezagutza baten 

berreskuratzea, ideiaren substantziaren berreskuratzearekin lotzen da, eta 

inoiz ez proposizio literalak adieraztearekin.  

Ikaskuntza esanguratsuak, Ausubelen ikaskuntza teorian agertzen den bezala 

ikaste prozesuan gertatzen diren  lau prozesu edo oinarri garrantzitsu 

barneratzen ditu, hala nola ondoren azalduak izango diren  inklusioa, 

supraordenazioa, desberdintzapen mailakatua, eta  errekontziliazio 

integratzailea. 

 

Inklusioa eta inklusoreak 

Ikaskuntza esanguratsuaren prozesuan  informazio berria gizabanakoaren 

egitura kognitiboan dauden kontzeptu hierarkizatuekin erlazionatzen da.  

Zehatzago esanaz, inklusoreak informazio berriaren aldetik aipagarriak 

diren kontzeptuak eta gizabanakoaren egitura kognitiboaren partaide diren 

kontzeptuak, bat egiten dutenean, ikaskuntza esanguratsuaren ezaugarri 

diren erlazioak eratzen dituztenak dira. Ikaslearen eta informazio berriaren 

arteko zubiak eratzen dituzten kontzeptu hauei Ausubelek kontzeptu 

inklusore izena eman die, eta esan den bezala beraien eginkizuna da ikasleak 

arretik jaso duen ezagutzaren eta informazio berriaren arteko loturak 

gauzatzea. Kontzeptu inklusoreek informazio berria asimilatzen duten 

neurrian esanahiez osatzen eta aldatzen joaten dira eta, ondorioz,  gero eta 

gehiago desberdintzen dira. Horregatik, inklusorea den kontzeptu batek 

esanahia jasotzen du bera baina espezifikoagoak diren kontzeptuak 
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subsumitzen dituelako, hortaz, hierarkia mailarik altuenean kokatutako  

kontzeptu inklusiboena bera da. Bestalde, ikasle talde bati jakinarazi nahi 

zaizkien diziplina bati  buruzko informazioan kontzeptu inklusiboak dira 

barneragarria den informazio berriaren aldetik ikasleek dituzten 

ainguralekuak. Inklusoreak normalean ikasle bakoitzaren  egitura 

kognitiboan daude, eta ikaskuntza testuinguru egokietan gehiago 

desberdintzen diren neurrian esanahiez aberasten dira; hau da, kontzeptu 

inklusiboak ikasle zehatzaren arabera,  beste hainbat kontzeptu 

espezifikoagoak subsumitzen dituzten neurrian esanahiez aberasten dira.  

 

Desberdintzapen mailakatua 

Ausubelentzat egitura kognitiboa era hierarkizatuan antolatua dago bere 

baitan dauden kontzeptuen izaera inklusiboaren arabera, eta halako egituran 

ikaskuntza esanguratsuak suposatzen du kontzeptu inklusiboenak 

desberdindu egingo direla espezifikoagoa den ezagutza berria subsumitzen 

duen neurrian. Hau da, kontzeptu inklusibo batek  beste kontzeptu 

espezifikoagoak subsumitzen dituen neurrian, desberdintzen joaten da eta 

esanahi gero eta zabalagoa eta sakonagoa jasotzen du, horregatik hitz egiten 

da mailakaturiko  desberdintzapenaz. Kontzeptu espezifikoagoak esanahi 

orokorragoa duten kontzeptuetan inkluitzea ikasleen kontzeptuen arteko 

hierarkiarekin lotzen da. Ikaslearen egitura kognitiboan dagoen hierarkia 

kontzeptuala, ezagutza atal zehatz baten aldetik, oso garrantzitsua da 

ondoren gertatuko den ikaskuntza prozesuarentzat, kontzeptuen arteko 

antolaketa hierarkiako logikoagoak erraztu egingo duelako kontzeptu 

inklusiboenen identifikazioa eta  desberdintzapena.  
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Ikaskuntza supraordenatua 

Litekeena da esanguratsua den ikaskuntzaren eta ezagutza eraikitzearen 

prozesuetan, ordu arte ezezaguna den kontzeptu batek garrantzia oso 

aipagarria hartzea eta aurretik ikasitako beste hainbat kontzeptu subsumitzea 

eta ondorioz berregituratzea; hau gertatzen denean supraordenaturiko 

ikaskuntzari buruz hitz egiten dugu. Hau da, egitura kognitiboan sartu berria 

izan den kontzeptu batek, izaera inklusiboa hartzen duen heinean, aurretik 

ezagunak ziren kontzeptuak bere baitan hartzen ditu eta berrantolatzen ditu, 

eta hauxe da ikaskuntza esanguratsuan gerta daiteken supraordenazio  

fenomenoaren mamia. 

 

Errekontziliazio integratzailea 

Ausubelek ere aurreikusten du, ikaskuntza esanguratsuaren barnean 

desberdintzen diren inklusoreek subsumitu dituzten kontzeptuen artean 

lotura horizontalak, ez hierarkiakoak, egon daitezkeela, berak 

errekontziliazio integratzailea deitzen duen gertakizunean. Gertakizun hau, 

egitura kognitiboa esanguratsuki egituratzen duen beste mekanismo bat 

bezala agertzen da, eta hau desberdintze bide banatan dauden kontzeptuek 

esanahi gehiago jasotzeko beste aukera bat da. Errekontziliazio 

integratzaileak, Ausubelen ustez, garrantzi handikoak dira giza 

ikaskuntzaren aldetik, hauekin ikasleek agertzen dutelako edozein 

ikaskuntza prozesu mozten duten "disonantzia kognitiboa"k gainditzeko 

aukera (Festinguer, 1975). Ausubelek ere azpimarratzen du egitura 

kognitibo batetan norberak eratzen dituen errekontziliazio integratzaileek 

duten sormen balioa. 
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Azaldutako gertakari psikologiko hauek  ikaskuntza esanguratsuaren 

prozesuaren baitan daude, eta era berean prozesu hauek dira gertatu behar 

direnak ezagutzaren eraikitze prozesuan, bai maila pertsonalean eta baita ere 

maila sozialean. Prozesu hauek suposatzen dute, lehenik eta behin, aurretik 

ziren kontzeptuei esanahi berrituak eskaintzen zaizkiela eta kontzeptuen 

arteko harreman berriak ezartzen direla. Baina gainera antzeman behar da,  

Moreirak deitzen dituen "konstrukto teoriko" hauek, hala nola, inklusioak, 

desberdintzapen mailakatuak, errekontziliazio integratzaileak, eta 

supraordenazioak, eskola instrukzio errealak azaleratzen dituen zenbait 

arazoren aldetik erantzun berri eta oinarrizkoak eskaintzen dituztela. 

Bestalde, ikaskuntza esanguratsua gerta dadin Novakek, ikaslearen jarrera 

positiboaz gain, hiru baldintza planteatzen ditu, lehenik eta behin ikasleek 

jaso behar duten ezagutza berriarekiko adierazgarria den egitura 

kognitiboaren atalen bat izan behar dute. Ondoren, potentzialki 

esanguratsuak  izan daitezkeen materialak   aukeratu eta egin egingo dira, 

eta hauek ikasleen egitura kognitiboan dagoen ezagutza eta instrukzioaren 

bidez landu nahi den ezagutza berriaren artean interakzio aipagarriak erraztu 

behar dituzte. Interakzio esanguratsu honen emaitza izan behar da ikaslearen 

ezagutza psikologikoa gero eta ezagutza logikoago bihurtzea. Giza 

ikaskuntza eta ikaskuntza esanguratsuari buruz esandakoa 2. irudian 

aurkezten den kontzeptu mapan azaltzen da, eta ezagutza hauek IHrekin 

erlazionatua 3. irudian azaltzen da. 

 

 

 

 



 82

 

 

 



 83

2. 4. 2. INPLIKAZIOAK ESKOLAKO  INSTRUKZIOAREN ALDETIK 

Ziur gaude eskolako hezkuntzak ez duela ikaskuntza memoristikoaren 

lorpena helburutzat  hartu behar, baina bai berriz ikaskuntza esanguratsua 

erraztea. Novaken (1998) uste osoa da  ikasleen ikaskuntza esanguratsua 

errazteko ezinbestekoa dela beronen baldintzak betetzea, hauek  ez balira 

beteko, berak pentsatzen du, ez dela bakarrik ezer egiten ikaskuntza 

esanguratsuaren alde, baizik eta ikaskuntza memoristikoa erabiltzea errazten 

dela. Hortaz, ikaskuntza esanguratsuaren baldintzak betetzea derrigorrezkoa 

da, ez badugu bultzatu nahi behintzat ikasleen ikaskuntza memoristikoa, eta 

pentsatzen dugu halako lanak bai ikasleen eta bai irakasleen eginkizuna 

aldatzen duen ondorio aipagarriak sortzen dituela.  

Ikaskuntza esanguratsuaren lorpena ziurtatzeko, irakasleak gai baten 

inguruan, adibidez ingurugiroko arazoen inguruan, ikasleek gai horri buruz  

agertzen duten ezagutza joerak ezagutu behar ditu lehenik, hauen artean 

azpimarratu behar direlarik komunak diren joerak. Zehazki, ikasleen 

ezagutzaren berri edukitzeak suposatzen du, beste informazioen artean, 

ikasleek ezagutza baten kontzeptu aipagarriei eskaintzen dien hierarkia 

ezagutzea. Adibidez, Novakentzat gaur egungo hezkuntzak dituen arazoen  

hain adierazgarriak diren akats kontzeptualek edo antzeko nozioek azalpen 

berri bat agertzen dute kontzeptuen arteko harreman hierarkikoak 

aintzakotzat hartzen badira. Berarentzat akats kontzeptualek kontzeptu 

inklusiboen arteko alde bateko antolaketa hierarkikotik edo antolaketa 

hierarkiko okerretik hartzen dute beraien sakoneko esanahia, eta zentzu 

honetan Novakek "Limited or Innappropriate Propositional Hierarchies" 

izenarekin izendatzen ditu (González, Novak, Arroyo, inprimatzeko). Hau 

da, Novaken hezkuntzaren teoriaren ikuspuntutik ikasleen egitura 
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kognitiboetan kontzeptuen antolaketa hierarkiko desegokiak egoteak akats 

kontzeptualen mantentzea eta areagotzea suposatzen du, eta teoriak berak 

gaineratzen du, noski, antolaketa hierarkikoaren hobekuntza bakarrik 

ikaskuntza esanguratsuaren aldetik etorriko dela. Errealitatean, hortaz, 

ikaskuntza esanguratsua bultzatu nahi bada ikasleek aipagarriak diren 

kontzeptuei ezartzen dizkieten  hierarkia joerak ezagutzea ezinbestekoa da. 

Joera hauetan  ikusiko da zein kontzeptu inklusiboa ez den aipagarria izan 

ikasleen artean, eta zein kontzeptu espezifikoagoa, berriz, agertu den oso 

aipagarria bezala. Ikasleen abiapuntuaren egoera ezagutu ondoren 

irakaslearen lanak hierarkia hauek aldatzea hartu beharko du helburutzat, 

ikasle batek ezagutza zehatz baten kontzeptuen aldetik agertzen duen  

hierarkia egokiagoa, logikoagoa, den neurrian, kontzeptu inklusiboak 

mailaka desberdintzeko aukera hobeak eta era berean proposizio akastun 

gutxiago (LIPH gutxiago) azaleratzeko aukera izango dituelako, azkenean 

ere errekontziliazio integratzaile aipagarriagoak ere eratuko direlarik. 

Bestalde, irakasleak ikaskuntza esanguratsua errazteko, potentzialki 

esanguratsuak diren material didaktikoak egin edo aukeratu behar ditu, eta 

material hauen bidez ikasleen ezagutza diziplina ezagutzaren atal zehatz 

batekin erlazionatzea lortu behar da, horretarako ezinbestekoa delarik 

diziplina edo ezagutza atalaren sare kontzeptuala   ahal den eta era zuzenean 

erabakitzea. Gaur egun, zientziaren, eta zer esanik ez ingurugiro zientziaren, 

zein kontzeptu eta zein kontzepturen arteko harremanak diren azalpen-

ahalmen gehien agertzen dituztenak identifikatzea eta elkar lotzea da 

irakasleok dugun beste  erronka nagusi bat. Eta ezin esan erronka erreza 

denik, inoiz baina zabalagoa eta sakonagoa delako gaur egungo zientziaren 

ezagutza gorputza. Hala ere,  ezin besteko lana da diziplinen eta gehiago 
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diziplinarteko gaien kontzeptu sarea argitzea. Instrukzio segida baten 

prestakuntzaren abiapuntuan eta ikasleek dakitena ezagututakoan eta 

ezagutza logikoaren kontzeptuak eta hauen arteko harremanak ahal bezain 

beste argitu ondoren, instrukzioaren jardueretan lehenik eta behin erakutsi 

nahi diren  kontzeptu inklusiboenak eta hierarkiakoenak aurkeztea oso 

garrantzitsua izango da, ondoren hauek logikoki subsumituak dituzten 

kontzeptu espezifikoagoak eta eratzen diren errekontziliazio aipagarriak ere 

aurkezten direlarik. Instrukzio baldintza berri hauetan ikasleek beraien 

egitura kognitiboan dituzten kontzeptu inklusiboak mugiarazteko aukera 

gehiago dituzte, ondorioz, beti ere materialen egokitasunaren arabera, 

kontzeptuen kokapen hierarkiakoa, desberdintzapenak eta errekontziliazioak 

logikoagoak izateko aukera gehiago izango dutelarik. Guzti honek 

suposatzen du irakaslegoak curriculumaren eta instrukzio jarduera zehatzen 

berkontzeptualizazio garrantzitsu bati egin behar diola aurre. Alde batetik 

egia da ikasleen ikaskuntza esanguratsua bultzatzeko ikaslea nahitako 

prozesu batean sartu behar dela, eta berak nahi izan behar duela bere 

ezagutza, eskaintzen zaion ezagutza berriarekin erlazionatzea. Eta bestetik 

azpimarratu behar da ikasleak instrukzio materialak kontzeptualki 

gardenagoak bizitzen dituen neurrian bere jarrera bai esanguratsuki 

ikastearen aldetik eta bai ikasteko proposatzen zaien  gaiaren aldetik ere 

positiboagoak agertuko direla. 

Egia da, oraindik ere, eskoletako errealitatea irakaslearen eta ikasleen arteko 

etendura zehatz batean murgildua dagoela, non zoritxarrez oso arrunta baita 

ikasleek aurretik dakitena ezertarako kontutan ez hartzea eta  zientziaren 

edukiak erakutsi nahi direnean kontzeptualki nahasiak eta ilunak diren 

instrukzioak burutzea, azken finean, ikasleen ikaskuntza memoristikoa garbi 
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garbian bultzatzen delarik. Eskolako ikaste/irakaste prozesua jasaten ari den 

egoera inmobilista honen aurrean, gure uste osoz, guztiz beharrezkoa da 

irakasleok ditugun  erronka nagusi hauei aurre egiteko tresna egokiak 

erabiltzen hastea. Jadanik badira Novakek gidatzen duen hezkuntzaren 

ikerketa lerro aipagarritik jaso ditzakegun tresna erabilgarriak, hala nola, 

Piagetiar elkarrizketa aldatuak, kontzeptu mapak eta UVE diagramak. 

 
 
2. 5. NOVAKEN HEZKUNTZA TEORIAREKIN BAT DATOZEN 

TRESNAK 

Errealitatea interpretatzen laguntzen duten teoriek beharrezkoa dute 

errealitatea ezagutzeko eta desiragarritzat jotzen diren fenomenoak 

gertatuko ote diren igartzeko (adibidez, ikaskuntza esanguratsua erraztea) 

erabilgarriak diren tresnak eskaintzea. Orain arte, Novaken hezkuntzaren 

teoriatik burututako azterketa honetatik ondoriozta daiteke erabilgarriak 

diren tresnen beharra agertzen dela, adibidez, ikasleek gai baten inguruan 

dakitena ezagutzeko, ikasleentzat kontzeptualki gardenak diren heziketa 

materialak egiteko, eta ikasleek ikasten dutena eta eraikitzen duten ezagutza 

ebaluatzeko. Gainera egia da ere hezkuntzak ikasleei eskaini behar dizkiela 

bakoitzak bere ezagutza  eraikitzeko tresnak eta oinarrizko prozedurak. 

Eginkizun guzti hauei, momentuz behintzat  era egokian erantzuten dieten  

hiru tresna metakognitibo badira, Novakek hezkuntza teoriaren ikuspuntutik 

gainera oso erabilgarriak direnak: Piagetiar elkarrizketa aldatuak, kontzeptu 

mapak, eta UVE diagramak. 
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2. 5. 1.  PIAGETIAR ELKARRIZKETA ALDATUA 

Ikasle batek ezagutza gai bati buruz sakonki zer dakien ezagutzeko tresna 

egokiena Piagetiar elkarrizketa aldatua da. Honen jatorria XIX. mendean 

psikoanalistek egiten zituzten lanetan identifikatzen da. Hala ere, Jean 

Piaget eta bere suitzar lankideak 20-30 eta 30-40 hamarkadetan 

elkarrizketaren tresna hobetu zutenak izan ziren, ikasleen ahalmen 

kognitiboak ebaluatzeko balio zedin. Ingurune egokian bideratua izan behar 

den eta egitura eta edukiak neurri handi batean aurretik erabakiak behar 

dituen elkarrizketa Piagetiar aldatuak baliagarria dira, funtsean ikasle 

zehatzaren egitura kognitiboa esploratzeko eta gai bati buruz bere ezagutza 

idiosinkratikoaren mamia eta maila  ezagutzeko (Novak 1988, Pines 1979; 

Pines, Novak, Posner, Vankirk 1978; Moreira eta Dominguez 1989). Hau 

da, Piagetiar elkarrizketa aldatuak ezagutza-multzo bati buruz ikasle zehatz 

batek bere egitura kognitiboan duena argitzeko tresna ezin hobea da. Baina 

kontutan hartu behar da, gainera, elkarrizketa honen erabilgarritasuna ez 

dela izaten ikasleen ezagutza kontzeptual edo prozedurazkoei buruz 

bakarrik, baizik eta ikasleen jarrerak azaleratzeko eta ezagutzeko ere 

baliagarritasun handiko tresna dela hain zuzen ere. Orokorrean, elkarrizketa 

batetik informazio bilketa hasten da ikasleek eskainitako erantzunen 

azterketa proposizionala eginaz, eta ikasleen azalpenak proposizio 

independenteetan sailkatzen dira. Bestalde, elkarrizketa batean  

elkarrizketatzaileak proposatzen dituen lanak eta galderak dira ondoren 

aztertuak izango diren  ikasleen erantzunak mugatzen dituztenak. Ikasle 

batek instrukzio segida zehatz bat burutu aurretik dakiena eta  ondoren ikasi 

duena ezagutu nahi denean, dakiena eta ikasitakoa erabili beharko dituen 

zenbait galdera edo arazo prestatuz antolatzen da elkarrizketa. Ikasleak 
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instrukzio aurretik eta ondoren elkarrizketa horretan bertan egiten dituen 

erantzunen azterketak eskainiko digu, batetik, ikasleak instrukzioaren 

eraginaz jasan duen ezagutza aldaketa edo eta zein ezagutza atalek ez du 

aldaketarik jaso jakiteko aukera, eta, bestetik, zein akats iraunkor edo berri 

agertzen diren identifikatzeko aukera. Egia da,  ikasle bakoitzaren ezagutza 

idiosinkratikoa izanik, elkarrizketa bakoitzean agertzen diren proposizio 

independienteek desberdintasun maila aipagarria agertzen dutela. Baina, era 

berean egia da, ezagutza pertsonala sozialki eraiki diren paradigma zabalen 

islak den neurrian aukera garbiak egongo direla ikasle desberdinen 

ezagutzaren azterketa proposizionala egiterakoan erreferentziazko 

paradigmen ezagutzak erraz identifikatzeko. Zalantzarik gabe  instrukzio 

aurretik egiten diren elkarrizketen erantzunen azterketa proposizionalak 

informazio ezin hobea izateko aukera eskaintzen digu, instrukzioan zehar 

landu beharko diren edukien antolaketari buruz eta burutuko diren jarduerak  

identifikatzeari buruz. Azken finean, Piagetiar elkarrizketa aldatuak  ikasle 

talde batek gai baten inguruan komunean duen ezagutza ezagutzeko balio 

du, era berean ere eskaintzen digularik ikasle bakoitzak dituen berezitasunei 

buruzko informazioa. 

Esku artean dugun ikerketa honetan Piagetiar elkarrizketa aldatua erabiltzen 

da 18 ikasleek desertifikazioari buruz dakitena eta ikasi dutena ezagutzeko. 

Hauen artean 6 ikasle dira Ausubel-Novak-Gowin, markopean eratutako 

instrukzio berritzailea burutu dutenak eta beste 12 ikasleak berriz instrukzio 

arrunta burutu dutenak. Piagetiar elkarrizketa aldatuak egiteak eta emaitzen 

azterketa proposizionala egiteak eskaini digu bi ikasle multzo hauen artean 

instrukzio desberdinen eraginaz agertu dituzten alde adierazgarriak  

identifikatzeko aukera, eta hortik ondorioztatu ahal da zein ikaslek agertu 
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dituzten desertifikazioaren aldetik ezagutza eta jarrera koherenteagoak, 

logikoagoak  eta positiboagoak. 

Ikerketa honetan ikasleei egindako elkarrizketa lan honetako eranskinetan 

aurkitzen da. 

 
2. 5. 2. KONTZEPTU MAPAK 

 

2. 5. 2. 1.  KONTZEPTU MAPEN DEFINIZIOA ETA OSAGAIAK 

Novak eta bere lankideak, 60-70 hamarkadaren hasieran Ausubelen 

ikaskuntza teoriaren erabilgarritasunaz lanean aritu zirenean, beraien 

ikerketetan ikasleei bideratutako elkarrizketetatik informazioa lortzeko 

azterketa proposizionalaren  osagarri izan zitekeen  beste tresna baten bila 

aritu ziren. Orduan egin zuten  topo kontzeptu maparen ideiarekin, zehazki,  

ikasleek eskaini zituzten  proposizioen osagai ziren hitzak/kontzeptuak 

bilatzen eta elkarrekin harremanetan jartzen ari zirenean. Hortaz, kontzeptu 

mapak, Cornell Unibertsitatean burututako hainbat ikerketetan egindako 

elkarrizketen azterketa proposizionalei Ausubelen asimilazioaren teoria 

zuzen-zuzen aplikatzearen ondorioz sortu ziren (Novak, 1998). Novaken 

ustez kontzeptu mapak ezagutza atal bat islatzen du, ezagutzak dituen osagai 

eta ezaugarriak ere bertan azaltzen direlarik, hala nola, kontzeptuak, 

proposizioak eta hauen arteko hierarkia.  Kontzeptu mapak pertsonalki 

eraikitzen direnean, pertsonak gai baten inguruan dituen kontzeptu eta 

proposizio hierarkizatuen isla dira, ondorioz esan daitekeelarik, baita ere, 

kontzeptu mapa pertsona batek gai baten inguruan duen ezagutzaren irudi 

bat dela, hain zuzen ere (González eta Novak, 1996). Kontzeptu mapak, 

ezagutzaren irudi eskematiko eta adierazgarria den neurrian, ikasleen 
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ikaskuntza esanguratsua isla dezake, horrela agertuko direlarik kontzeptuen 

arteko proposizioak mailaka hierarkizatuak, kontzeptu inklusiboen 

desberdintzapen mailakatuak, supraordenazioak eta errekontziliazio 

integratzaileak. 4. irudian adierazten da kontzeptu mapei buruzko kontzeptu 

mapa bat. 

 

 

 

2. 5. 2. 2. KONTZEPTU MAPEN ERABILGARRITASUNA ETA 

APLIKAZIOA 

Kontzeptu mapak erabilgarritasun aipagarriak ditu. Adibidez, elkarrizketa 

Piagetiar aldatua  bezala ikasleen aurretiko ezagutzari buruzko informazioa 

lortzeko eta  ikasleen ikaskuntzaren ebaluazioa egiteko balio du. Bestalde, 

bere erabilpenak alde batetik curriculumak, instrukzio diseinuak eta material 
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didaktikoak kontzeptualki gardenagoak lortzen laguntzen du; bestetik 

kontzeptu mapak ikasleen eta irakaslearen artean esanahiak konpartitzeko 

balio du, baita ere, eta azkenik erantsi behar da irakasleentzat zein  

ikasleentzat  metaezagutzarantz hurbiltzeko oso tresna baliagarria dela. 

Aplikagarritasun hauetan sakonduz esan daiteke, adibidez, ikasleari 

kontzeptu mapak lagundu diezaiokeela ikasi behar dituen ezagutzaren 

kontzeptu aipagarrienak identifikatzen edo eta oinarrizkoak diren 

proposizioak bereizten, eta era berean, baita ere, ikasleak bere gisara eratu 

behar dituen proposizio berriak sormenez azaleratzen. Honengatik esan 

daiteke kontzeptu mapak  metaikaskuntzaren aldetik tresna ezin hobea 

direla. Irakaskuntzari dagokionez, baita ere, irakasleak erabil dezake 

kontzeptu maparen tresna curriculumaren plangintza eta prestakuntzan, non 

oso garrantzitsua baita  informazio arruntaren eta aipagarrienaren arteko 

bereizketa garbi izatea. Erabilgarriak dira instrukzio batetan irakasleak 

hautatu behar duen erreferentzia kontzeptuala eratzerakoan, bertan 

hurbiltzen dituelarik ikasleen ezagutza alde batetik eta ezagutza logikoa 

bestetik. Kontzeptu mapak kontzeptuen inklusibitatea argitzen duen neurrian 

erabilgarriak dira instrukzioak  diseinatzerakoan eta, baita ere,  material 

didaktiko kontzeptualki gardenagoak egiterakoan, eta, azken finean 

ikasleekin kontzeptuen esanahiak partekatzerakoan. Baina kontzeptu mapa 

tresna holistiko bat denez, ezin hobea da ikasleen ikaste prozesuaren 

ebaluazio tresna bezala, bereziki adierazten duelako instrukzio segida 

batetan ikaskuntza esanguratsua  gauzatu den ala ez. Lehenik eta behin, gai 

baten inguruan ikasle batek dituen akastun ideiak, garbi eta argi agertu 

daitezke kontzeptu mapak adierazten dituen proposizioetan, eta hortik erraz 

identifikatu eta azter daitezke  proposizio akastunak. Bestalde, kontutan 
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hartzen bada kontzeptu mapa pertsonak kontzeptuei eskaintzen dien 

inklusibitatean oinarriturik antolatua dagoela, kontzeptu mapek kontzeptuen 

arteko harreman inklusibo eta hierarkikoen arteko lotura antzemateko 

aukera garbia eskaintzen dutela esan behar da. Horrela, plano batean 

antolatzen den kontzeptu mapan kontzeptuen kokapenak adierazten du zer 

nolakoa den ikasleak kontzeptu bati ezarri dion izaera inklusiboa, eta 

ondorioz, zein hurbiltasun maila duen kontzeptu horren izaera logikoarekin. 

Ikasleak kontzeptu inklusibotzat aukeratu duenari ematen dion esanahia 

baldintzatua egongo da ezarri dion desberdintze mailakatuaren arabera, non 

subsumituak izan diren kontzeptu kantitateak, hauen antolaketa adarkatuak 

edo linealak eta proposizioen kalitateak haren esanahiaren mugatzailerik 

garrantzitsuenak diren. Kontzeptu inklusiboenaren desberdintzapen 

mailakatuan ere agertuko dira kontzeptuen arteko harreman ez hierarkikoak, 

hau da errekontziliazio integratzaileak islatzen dituzten lotura gurutzatuak. 

Kontzeptu mapa batetan proposizio akastun gutxiko  antolaketa adarkatua 

azaltzen denean, kontzeptu inklusiboena hierarkikoena bezala identifikatua 

eta mailaka desberdindua agertzen denean, eta errekontziliazio 

integratzaileak diren kalitatezko lotura gurutzatuak, baita ere,  agertzen 

direnean, esaten da egilearen ezagutza esanguratsua antzematen dela. 

Errealitatean, posiblea da aurkitzea zenbait ikaslek kontzeptu inklusiboena 

bezala hartzea  diziplina eta diziplinarteko ikuspuntutik hala izan behar ez 

litzatekeena. Halako kontzeptu mapak seguruenik proposizio akastun franko 

bilduko ditu eta, baita ere, kontzeptuen arteko harreman linealak, hau da 

desberdintzapen mailakatu eskasak agertuko ditu. Aipatutako azken egiturak 

eta adierazpenak eskaintzen dituen kontzeptu mapa ezagutza esanguratsutik 

urruti aurkitzen da, eta ikaskuntza memoristikoagoaren isla izango da. Hala 
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ere, eskolako baldintza errealetan ikasleek eraikitzen dituzten kontzeptu 

mapek ez dituzte osotara memoristikoa edo eta osotara esanguratsua diren 

ezagutzak islatzen, bi muturren artekoak baizik. Kontzeptu mapen tresnak 

duen aplikagarritasun aipagarriena da, hain zuzen ere, ikasle batek lortu 

duen edo duen ezagutza zein ikaskuntza-muturretatik dagoen hurbilen 

erraztasunez identifikatu ahal izatea. Instrukzio baten aurretik eta ondoren 

egiten diren kontzeptu mapen aldeak ezagutzeak, ikasle batek burutu duen 

ikaskuntza prozesua zein ikaskuntza eredutik dagoen hurbilen ezagutarazten 

digu. Jarraian  izenda  ditzakegu zein ezaugarri dituen ikaskuntza 

memoristikotik hurbil dagoen kontzeptu mapa batek: 

• Kontzeptu guztiak ez erabiltzea 

• Erabiltzen diren kontzeptuen izaera inklusiboaren aldetik antolaketa 

hierarkiko desegokia agertzea 

• Akastun proposizio ugari agertzea 

• Kontzeptu inklusiboenak ez identifikatzea 

• Kontzeptuen artean antolaketa linealak ugariak izatea 

• Errekontziliazio integratzaile eskasak adierazten dituzten lotura 

gurutzatu gutxi eta akastunak eratzea 

Ikaskuntza esanguratsuaren muturraren aldetik hurbila den kontzeptu mapa 

batek,  berriz, beste honako ezaugarri hauek  eskainiko ditu: 

• Kontzeptu guztiak erabiltzen dira 

• Kontzeptuen izaera inklusiboaren aldetik antolaketa hierarkiko 

koherentea agertzen da 

• Izaera inklusiboa duen kontzepturen baten aldetik gainordenatze 

adibideren bat agertzen da 
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• Akastun proposizioen jaitsiera bat agertzen da 

• Kontzeptu inklusiboena identifikatu da 

• Kontzeptu inklusiboenak mailakaturiko desberdintzapen adibide 

adierazgarriak agertzea 

• Kontzeptuen arteko antolaketa linealak gutxiago agertzea edo eta hobe 

ez agertzea  

• Kalitatezko errekontziliazio integratzaileak  adierazten duten lotura 

gurutzatu ugari agertzea. 

Azalpen honekin bukatu baino lehen kontzeptu mapen antolaketa 

simetrikoaz arituko gara. Batzuetan kontzeptu mapa oso asimetrikoa 

agertzen da, eta halakotan maparen atal egituratuenak seguruenik ikasleak 

gehien ezagutu edo ulertu duen ezagutzaren atala seinalatzen du. Era berean 

garapen gutxiko aldeak adieraziko du ikasleak zein ezagutza atal hartu duen 

ikaskuntza memoristikoaren ildotik, eta ondorioz zein kontzeptuk ez duten 

agertzen desberdintzapen aipagarririk. 

Kontzeptu mapen eraikitzearen arauak komentatu baino lehen beharrezkoa 

da esatea orain arte bereziki azpimarratu nahi izan  dela maila pertsonaleko 

kontzeptu mapen erabilgarritasuna, baina horrek ez du esan nahi  talde 

txikietan edo eta handietan kontzeptu mapek erabilgarritasun aipagarria ez 

dutenik.  

 

2. 5. 2. 3. KONTZEPTU MAPAREN ERAIKUNTZA 

Kontzeptu maparen eraikuntzarako aipagarriak diren pausoak, hauexek dira: 

 

1. Interesatzen den gaiari buruz hamar eta hogei tarteko kontzeptu klabe 

identifikatzea. 
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2. Aukeratutako kontzeptuak sailkatu orokorrenak eta inklusiboenak 

identifikatuz eta espezifikoez desberdindu. Kontzeptu inklusiboena 

kontzeptu maparen alderdi gorenean kokatu, bere azpian maila 

desberdinetan  kokatuak izango direlarik espezifikoagoak direnak. 

Kontzeptuak maiuskulaz idatzi eta laukietan sartu behar dira. 

 

3. Kontzeptuen artean harremanak esplizitatu, eta binakako harreman 

adierazgarrienak bereziki agertu. Bi kontzeptuen arteko loturak 

luzeegiak ez dira izan behar eta ez dituzte kontzeptu aipagarriak eduki 

behar, kontzeptu mapan aukeratu diren kontzeptuen esanahiak nahastu 

ez daitezen. Kontzeptuen artean loturak eratzeko geziak erabiltzen dira, 

geziaren erdialdean lotura hitza idazten delarik eta bukaeran geziaren 

punta agertzen delarik. Bestalde, euskaraz kontzeptu mapak egiten 

direnean bereziki zaindu beharreko atala da loturak adieraztearena, zeren 

eta euskaraz proposizioak eratzerakoan  kontzeptuak deklinatu egiten 

dira. Ondorioz galde daiteke, kontzeptu mapako kontzeptuetan atzizkiak 

erantsi ahal diren. Gure ustez  askotan hobe da abiapuntuko kontzeptuari 

egokitu nahi zaion atzizkia lotura hitzarekin batera agertzea gidoi baten 

laguntzaz (-atzizkia), eta bukaerako kontzeptuari egokitu nahi zaion 

atzizkia kontzeptuaren laukiaren kanpoaldean gioi baten laguntzaz, baita 

ere, jartzea. Adibidez,  

• "giza ekintza" -etako bat da "nekazaritza" 

• "nekazaritza" egiten da "lurzoru emankorra"  -etan 
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4. Kontzeptu mapen  eraikuntzarekin  bukatzeko, goitik beherako kokapen 

desberdina jaso duten kontzeptuen artean era daitezke lotura ez 

hierarkikoak, lotura gurutzatuak eginaz, azken finean desberdindua izan 

den kontzeptu inklusiboari esanahiaren sendotasuna eskaintzen dioten 

errekontziliazio integratzaileak  direlarik. 

 

Ikerketa honetan kontzeptu mapak erabiliak izan dira aipaturiko 18 ikasleen 

ikaskuntzaren ebaluazio kualitatiboa egiteko. Gainera ikasleek erabili 

dituzten kontzeptu berdinekin irakasle/ikertzaileak erabili ditu instrukzioak 

beharrezkoa duen erreferentzia markoa eratzeko, non gauzatua izan den, 

baita ere, ondoren burutua izan den instrukzioaren prestakuntza. Instrukzio 

esperimentalean zehar ere kontzeptu mapak erabiliak izan dira, ikasle 

pertsonal mailan, talde txikietan eta baita ere talde handiko  eztabaida 

orokorretan. Aspektu metodologikoen puntuan azaltzen den bezala esan 

behar da kontrol taldeetako ikasleek kontzeptu mapak egiten eta erabiltzen 

badakitela, baina ez dituztela kontrol instrukzioan erabili.  

 

2. 5. 3.  GOWINEN UVE EPISTEMOLOGIKOA 

Orain arte aurkeztu diren bi tresnek erabilgarritasun handia agertu dute 

ikasleek dakitena edo ikasi dutena identifikatzerakoan eta ebaluatzerakoan, 

baita ere instrukzio zehatz baten aldetik kontzeptuen esanahia argitzeko eta 

konpartitzeko.  Baina oraindik ere giza ezagutzak zer nolako jatorria duen 

eta zer nolako mekanismoen bidez eraikitzen den ezagutzeko tresnak behar 

direla esan behar da. Novakek bere hezkuntzaren teorian aipatzen du 

beharrezkoa dela ikasleei laguntzea ezagutzaren jatorria eta pertsonok nola 

eraikitzen dugun ezagutza ikas dezaten. Novaken lankidea den A.   D. Bob 
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Gowini bururatu zitzaion ikasleek zientzi txostenak ulertu ditzaten, ikerketa 

diseinuak egin zitzaten eta ikerketen balioaz  eta esanahiaz eztabaidatu 

zezaten, 1977 urtearen hasieran, halako eskakizunei erantzungo lioken 

ezagutzaren  UVE tresna heuristikoa. Novaken ustez (1988) tresna honek 

duen interesa izaera orokorrean eta era berean berezkoa duen erraztasunean 

datza. Ezagutzaren eraikuntzan edo eta azterketan parte hartzen duten osagai 

guztien  irudikapena lortzen da halako tresnaren bidez. UVE heuristikoa 

ezagutzaren eredu konstruktibista bati atxikitzen zaio, non onartzen baita 

ezagutza berriaren bilaketa eta balioa UVEren osagai guztiekin estuki 

loturik daudela. 

UVE forma duen tresna honek desberdintzen ditu ezagutza berriaren 

eraikuntzan parte hartzen duten izaera desberdineko lau gune, hala nola, 

ezker aldean atal kontzeptuala, erdigunean galdera nagusia, azpian 

gertakariak eta objektuak, eta eskuin aldean prozedurazko atala. Jarraian atal 

bakoitzari buruzko azalpenak eskainiko dira. 

 
• ATAL KONTZEPTUALA 

 

Edozein ikerketaren abiapuntuan kontutan hartzen diren ezagutza filosofiko 

eta teorikoen eremua daukagu UVEren ezker aldearen hasieran. UVEren 

alde hau da, baita ere, galdera nagusia eusten duen alderdi teorikoa, eta 

erantzunaren bila zein prozedura edo eta zein tresna erabiliko diren 

erabakitzerakoan gidaritza izango dena. UVEren ezker aldea era berean 

hierarkizatua dago, eta lehenik eta behin ikuspegi orokorrena den mundu-

ikuskera zehazten da. Ondoren aspektu filosofikoak eta teorikoak aipatzen 

dira, azkenean  oinarri teorikoak ere zehazten direlarik. Atal hau bukatzen 
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da UVEren ezker aldean eta galdera zentralean adierazten den ezagutzak 

dituen kontzeptu aipagarrienak izendatzen direnean. Hala ere kontzeptu 

aipagarrien aurkezpena egin daiteke ere beraiekin antolatzen den kontzeptu 

maparen bidez, non kontzeptuak soilik aipatu beharrean azaltzen baitira 

beraien arteko proposizio hierarkizatuak, desberdintzapen mailakatuak eta 

errekontziliazio integratzaileak eskainiaz. 

 

• ERDIKO GUNEA 

 

UVEren erdigunean adierazten da, ezker aldean azaldu direnak 

abiapuntutzat harturik, kezka sortzen duen galdera edo kuestioa. Hortaz 

erdialdean kokatzen da galdera nagusia deitzen duguna,  ikerketa  bultzatzen 

duena eta azken finean ezagutza berriaren iturri izango dena. 

 

• AZPIKO ERPINA 

 

Galdera nagusiaren kokapenaren beheko beste  muturrean, hau da, UVEren 

azpiko erpinean, zehazten dira zein gertakari diren egingo direnak galdera 

nagusiaren erantzuna lortzeko. Gertakari hauetan azaltzen dira aspektu 

metodologikoak eta baliabideak, eta baita ere berez ikerketa bideratzeko 

beharrezkoak izango diren objektuak eta tresnak. UVEren ezker aldetik 

abiatuz ere, ikerketan planteatzen diren gertakari eta objektuen zentzua 

galdera nagusia erantzuteko lortu nahi den informazioarekin edo eta datuak 

biltzearekin erlazionatzen da. Hortaz, UVEren azpiko erpina ezagutza 

eraikitzearen alderdi esperimentala da. Ikerketa honetan, adibidez,  gauzatu 

diren gertakarien artean aurki daitezke, elkarrizketak, elkarrizketen 
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transkripzioak, transkripzioen azterketa proposizionala, instrukzioaren 

diseinua eta prestakuntza, instrukzioaren inplementazioa, ikasleen kontzeptu 

mapak e.a. Baina era berean gune honetan ere izendatzen dira ikerketan 

zehar behar izango diren objektuak eta baliabideak, adibidez, elkarrizketak 

grabatzeko grabagailua, elkarrizketak behar dituen baliabideak, 

elkarrizketak bideratzeko gela egokia, instrukzioaren material didaktiko 

desberdinak, laborategiko baliabideak, ikus-entzunezkoak, e.a. 

 

• PROZEDURAZKO ATALA 

 

UVEren deskribapena bukatzeko eskuin aldeko atala aurkeztu behar dugu. 

Eskuin aldeko atal honetan azaltzen dira eta eraldatzen dira erregistroetan 

bildutako informazioak edo datuak, azterketa honen emaitzak, eta era berean 

galdera nagusiaren erantzunak diren ezagutza eta balio-judizioak ere 

aipatzen direlarik. Zehatzago azalduz, eskuin aldeko atalean lehenengo 

agertzen dira burututako gertakarietatik, eta erabilitako objektuen bidez,  

irten diren erregistroak. Gure kasuan erregistro hauek izan dira 

instrukzioaren aurretik eta ondoren ikasleek egin dituzten kontzeptu mapak 

eta elkarrizketen grabazioak. Baina egon daitezke gehiago ikerketaren edo 

eta instrukzioaren testuinguruari buruz informazioa eskain dezaketenak, 

adibidez, talde esperimentalaren gelako egunkaria, talde esperimentaleko 

ikasleek instrukzioan zehar egin dituzten beste mapak, ariketa zehatzen talde 

emaitzak e.a. 

Seguruenik zati honetako momentu zailena jasotako informazioa 

eraldatzerakoan gertatzen da, non informazioa transkribatu, sistematizatu, 

multzoetan biltzen den, taulak, laukiak, grafikoak eta halakoak erabiliaz. 
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Hala eta guztiz ere azpimarratzen dugu eskuin aldeko atal honetan erabiltzen 

diren prozedurak informazioa transformatzerakoan, ezker aldeko atalean 

planteatu denaren aldetik zehaztu behar direla (Novak 1998). Oinarri 

teorikoek, aurreikusten  dituzten emaitzen arabera  jaso den informazioa 

antolatzen laguntzen dute. Adibidez, gure kasuan,  elkarrizketen azterketa 

proposizionaletik jaso den informazioan aurkitu nahi izan dira zein 

berdintasun eta zein desberdintasun agertzen diren talde esperimentaleko eta 

kontrol taldeetako ikasleen artean, desertifikazioaren esanahiaren aldetik, 

desertifikazioaren aurrean  sentitzen duten inplikazioaren aldetik edo eta 

proposatzen dituzten irtenbideen aldetik. Askotan eskuin aldeko alderdi 

honetako datu trataerak era kuantitatiboan egiten dira, eta horrek dakar 

zenbait baliabide estatistiko erabili behar izatea. Gure kasuan, kontrol 

taldeen eta talde esperimentalaren arteko aldeak antzemateko azterketa 

kualitatiboa erabili dugu, eta halakotan egokia den trataera ez parametriko 

bat aplikatu da, hala nola, Fischeren probabilitate zehatza deiturikoa, hain 

zuzen ere. 

Ezagutza enuntziatuak edo  judizioak, bildutako informazioaren 

eraldaketaren emaitzak eta galdera nagusiaren zuzeneko erantzunak dira. 

Ikerketa zientifikoaren aldetik erabiltzen den hizkuntza arruntean ezagutza 

judizio hauek ikerketa baino lehen, baieztatu edo ezeztatu behar diren 

hipotesiak dira. Guretzat, hala ere, ezagutza judizioak galdera nagusiari 

egokitzen zaizkion oinarrituak dauden erantzunak dira, ondorengo ikerketen 

aldetik galdera berrien abiapuntua izan daitezkeenak. Azkenik, UVEren 

eskuin aldean aurkitzen dira balio-judizioak, zeintzuk azaltzen duten 

ikerketa beraren aldetik aurkitzen diren balioen baieztapenak. Gure kasuan, 

adibidez, Ausubel/Novak/Gowinen marko teorikoa eta honen babespean 
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aurkezten diren tresnak  erabiltzeak ikasleen ikaskuntza esanguratsua erraztu 

egin duela ziurtatzen denean, egin dezakegu halako baieztapenari buruzko 

balio  enuntziatu bat. Horretan azaldu daiteke, adibidez,  aipaturiko marko 

teorikoa eta tresnak  erabilgarriak direla oso eskolako geletan ikaskuntza 

esanguratsua bultzatzerakoan, eta ondorioz halako erabilpen eta aplikazioa 

osotara zabaldua egon beharko litzatekeela  irakaskuntzaren kalitatea hobetu 

dadin. 

Nahiz eta UVEren azalpenean erabilitako adibide guztiak eskuartean dugun  

ikerketa orokorrekoak izan, esan behar da UVE  baita ere erabilia izan dela 

bai instrukzio osoa egituratzeko eta baita ere instrukzioaren faseen osagai 

izan diren jarduerak egituratzeko. Hala ere, kasu honetan ez da erabili 

ikasleen ezagutzaren eraikitze tresna propio bezala. Jarraian, 5. irudian ikus 

daiteke ikerketa lan hau egituratzen duen UVE diagrama orokorra, eta 

eranskinetan berriz aurkituko dira bai instrukzioaren  UVE diagrama 

orokorra eta jarduera zehatzen diseinuan erabilitakoak. 
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ATAL KONTZEPTUALA 
MUNDU-IKUSKERA 
Krisia (ingurugiroko) bezala ezagutzen duguna, mendebaldeko industria kulturak 
menperatzen duen jarduera orokorren emaitza da, mundu guztira hedatua izan dena. (Novo, 
1998) 
Tbilisi (1977), Mosku (1987) eta Salonika (1997) bilkuren ondorioetan esaten den bezala,  
Ingurugiro Hezkuntzaren inguruan ekoizpen altua dago, baina bere materialetan 
koherentzia falta bat antzematen da. Ingurugiro arazoei buruzko eskolako trataeratan 
hezkuntza teoria orokor baten beharra ikusten dugu, sormenezko ikaskuntza baten alde 
jotzen duena, baita ingurugiroarekiko jarrera eta jokaera positiboak bultzatzen dituena ere. 
Irakasleok egunoro dakusagu zein zail egiten den ikasleei esanguratsuki  ikasten laguntzea. 
Desertifikazioa azkar eta eraginkorki aurre egin behar zaion arazo larri bat da, planetako 
bost kontinenteetan dagoena eta ehunka herrialde ukitzen dituena. 
 
FILOSOSFIA 
Giza konstruktibismoa (Novak, 1988) 
Bilakaera kontzeptuala (Toulmin, 1977) 
IHren arrakastak aintzakotzat hartzen ditu: 
ikaskuntza esanguratsuaren, jarreren eta jokaeren arteko harreman positiboa (Novak, 
Jerusalem 1978). 
Ikuspuntu sistemikoaren erabilpena gizakia eta ingurugiroaren arteko harremanetan 
(Giordan, 1993). 
Ingurugiroaren egitura konplexua onartzea (PIEA, UNESCO-PNUMA). 
Ecomenpekotasuna onartu, eta bizidun guztiekin  batera gizateriak “interes komunitate” 
bakarra osatzen duela onartu (Novo, 1998). 
 
TEORIA 
Sistemen Teoria. (Bertalanffy, 1981). 
Festingerren Disonantzia Kognoszitiboaren Teoria, jarrera eta jokaeratara egokitua (1957) 
Ausubel, Novak eta Hanesianen Ikaskuntzaren Teoria, Asimilazioaren Teoria. (1968). 
Novaken Hezkuntza Teoria. (1977). 
“Lurren degradazioaren kontrako borroka plana”. Higadura eta lurzoruaren 
kontserbazioaren ikerketen joerari buruzko mintegia. Rubio, UPNA, 1995. “El Plan 
Nacional Español contra la Desertificación” proiektu zirriborroa. 
Espainiar Estatuko hezkuntza sistemaren azken erreforman ikasleen ikaskuntza 
esanguratsuaren aldeko apustu garbi bat egiten da, bestalde ere, azpimarratzen delarik 
zehar-arloak txertatzearen beharra eskolako curriculumetan, non agertzen den, noski, 
Ingurugiro Hezkuntza. (DCB arauetan, MEC, 1989, 1991) 
ERIC datu-basea: 
-  "Learning about desertification". Knabe, -F., 1999. 
- "Environmental Science: High-School Science Fair experiments". Dashefsky,-H.-Steven. 1994 
- "Dictionary of Environment and Development: People, Places, Ideas and Organizations". Crump,-
Andy. 1993. 
- "Regenerating African Decayed Land: Can Reading Contribute...". Journal-of-Reading.  Biniakunu 
1991.                
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OINARRI TEORIKOAK 
Ikaskuntza esanguratsuaz lortutako ezagutzari jadanik egitura kognitiboetan dauden 
kontzeptu eta proposizio berrien asimilazioa egokitzen zaio, eta asimilazio horren bidez 
egitura kognitiboaren aldaketa gauzatzen da. Ikaskuntza esanguratsuaren gertakariean 
zenbait prozesu gertatzen dira, hala nola, subsuntzioa, desberdintzapen mailakatua, 
errekontziliazio integratzailea eta supraordenazioa. Ikaskuntza esanguratsuari laguntzeko  
baldintza bat  da, lehenik eta behin ikasi behar den informazio berria ikaslearen egitura 
kognitiboan dagoen ezagutzarekin harremanetan jartzea. Horretarako irakaslearen ardura da 
ikasleak instrukzioaren aurretik dakiena ezagutzea eta kontzeptualki gardenagoak diren 
instrukzio materialak eratzea. Azkenik ezinbesteko baldintza da ikasleak interakzio hori 
gerta dadin nahi izatea. (Ausubel 1963, 68, 78). 
Ikasleek ingurugiro arazo bati buruz  ikaskuntza esanguratsua garatzea lortzen badute, 
inguruari egokitzen zaizkion jarrera positiboak saihestezin bihurtuko dira, eta hauen eskutik 
agertuko dira ingurugiroari egokitzen diren babespen eta zaintze jokaera koherenteak. 
(Novak, 1978) 
Marko teoriko konstruktibista  honetara egokitzen diren instrukzio tresna  koherenteen 
erabilpenak laguntzen dute ikasleen ikaskuntza esanguratsuaren lorpenean eta egokiagoak 
diren instrukzio materialen eraketan. Tresnak dira: kontzeptu mapak, Gowinen UVE 
epistemologikoa, eta elkarrizketa kliniko Pagetiar aldatua. (Novak eta Gowin, 1988; Pines, 
Novak, Posner eta Vankirk, 1978). 
Desertifikazioaren prozesu aipagarrienak landare estalkiaren degradazioa, lurzoruaren 
higadura, gazipena, kutsadura, egitura edafikoaren degradazioa, eta galera demografikoak 
dira (López Bermúdez, 1992).  
 
KONTZEPTUAK: ikus 1, 2, 3, 4, 6 irudietako kontzeptu mapak. 
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                                    GALDERA NAGUSIA 

 
1. DBHko 3. ikasleen ikaskuntza esanguratsua 
areagotu dezakegu, era berean memoristikoa gutxituz, 
Novaken Hezkuntza Teoriaren ikuspuntua duen 
instrukzio modulu bat inplementatuz? 
 
2. Baieztatu dezakegu ikaskuntza esanguratsuaren 
eraginkortasuna inguruari egokitzen diren  jarrera 
positiboak ikasleengan bultzatzerakoan? 

 
 
 
 

 

GERTAKARIAK ETA OBJEKTUAK 
1. Diagnosi Fasea: ikasleen aurretiko ezagutzak eta jarrerak ezagutu, oinarri 
konstruktibista duten tresnen erabilpenaren bidez. Hala nola, elkarrizketa 
kliniko pagetiar aldatua eta kontzeptu mapak. 
2. Instrukzio materialen prestaketa, zeintzuk proposatutako marko teorikoaren 
pean eginak izan diren eta kontzeptualki gardenagoak diren. LEAP 
Proiektuaren egokitzapena. 
3. Inplementazio fasea. Erabiliko dugu kontrol talderen eta talde 
esperimentalen diseinua, eta segida kronologikoa (Hayman, 1979, or. 142-144 
eta 156): 
 
Esperimentala: Pretest M1----------------> X --------------> Postest M3 
 
Kontrola:         Pretest M2 -----------------------------------> Postest M4 
 
4º Ikasleen ezagutza eta jarreren ebaluazio fasea kontzeptu mapen eta 
elkarrizketa Piagetiar  aldatuen bidez. 
5º Analisi eta eztabaida fasea, Fisherren probabilitate zehatzaren froga 
erabiliaz, eta jarraian ondorioen eta ondorengo ikerketei buruzko oharrak 
eskainiaz. 
Ikerketa honetan erabiliko diren baliabideak eta objektuak dira, besteen artean: 
elkarrizketa gela, grabagailua, zintak, laborategi tresnak, gelako egunkaria, 
ikus-entzunezko materiala, telebista, e.a. 
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ATAL  METODOLOGIKOA                                                                  5. irudia 
 
BALIO-JUDIZIOAK 
Ikerketa honen emaitzetatik ondoriozta daiteke IHk erronka benetan serioa duela bere 
aurrean, ikasleek ingurugiroari buruz azalpen emozional, katastrofistak eta anekdotikoak 
egiten baitituzte. Testuinguru honetan talde esperimentaleko ikasleak dira azalpen 
koherenteagoak eta esanguratsuagoak egiten dituztelako nabarmentzen direnak. Ondorioz 
esan daiteke Ausubel/Novak/Gowinen paradigma teorikoa, IHra primeran egokitzen den 
erreferentzia markoa dela, ikaskuntza esanguratsua bultzatzen duelako eta ikaskuntza 
memoristikoa berriz atzerarazten duelako, eta  areagotu egiten duelako   jarrera positiboen 
joeren agerpena. Honengatik, oso egokitzat jotzen da paradigma teoriko honen erabilpena 
eta aplikazioa hezkuntzaren eremu desberdinetan, ikerketa honetan ikusi den bezala 
hezkuntzaren hobekuntza aipagarriak ekarriko dituelako. 
EZAGUTZA JUDIZIOAK 
Ikerketa honen emaitzek ingurugiroko arazoen aurrean ikasleek orokorrean duten abiapuntu 
emozional eta anekdotikoa salatzen ditu. Desertifikazioaren esanahiaren inguruan arazo 
adierazgarriak azaleratu dira, desertifikazioa nahastu baita, adibidez, basamortutzearekin, 
basamortuen muturreko baldintza batzuekin, eta baita deforestazioarekin ere. Ikerketa 
honek, hala ere, azaleratu ditu kontrol taldeen eta talde esperimentalaren arteko 
desberdintasun aipagarriak. Adibidez, talde esperimentaleko ikasleek, kontrol 
taldeetakoekin alderatuz, instrukzioaren ondoren desertifikazioari buruz eskainitako 
azalpenetan informazio gehiago eta egituratuagoa eskaintzen dute, desertifikazioa 
ingurugiro arazo gisa errazago identifikatzen dute,  akats gutxiago azaleratzen dituzte, eta 
desertifikazioan giza eremua eta eremu naturala hobeki bereizten dituzte, hauen arteko 
errekontziliazio aberatsagoak eratzen dituztelarik. Hala ere talde esperimentaleko ikasleak 
ez dira bi eremu  hauen arteko interakzio harremanak garatzera iritsi. Bestalde, talde 
esperimentaleko ikasleek eskainitako diskurtsoek nekazaritza intentsiboa eta kontsumoa 
aipatuz barne koherentzia aipagarriagoa azaltzen dute eta desertifikazioaren aurrean jarrera 
eta irtenbide positiboagoak azaltzen dituzte. Ondorioz,  esan daiteke ikerketa honek 
baieztatzen du talde esperimentaleko ikasleak, hau da, Novaken hezkuntzaren teoriaren 
pean antolatu den instrukzioa burutu dutenak,  ikaskuntza esanguratsutik hurbilago daudela 
kontrol taldeetakoak baino, haiengan soilik ikaskuntza memoristikoaren atzerakada sumatu 
delarik. Ziurtatua gelditu da, baita ere, ikaskuntza esanguratsuagoa lortu duten ikasle 
taldean agertu direla jarrera aldaketa  positiboenak eta koherenteenak. 
TRANSFORMAZIOAK 
Hauen artean daude elkarrizketen transkripzioak eta kontzeptu mapen deskribapenak, eta 
ondoren egiten dira transkripzioen azterketa proposizionalak eta kontzeptu mapei buruzko 
eztabaidak. Azkenean eztabaidak eta azterketa proposizionalen emaitza sistematizatuak 
antolatzen dira. Emaitza hauen adierazgarritasuna identifikatzeko erabili da azterketa 
kualitatiboei egokitzen zaien “Fischerren probabilitate zehatza”. 
ERREGISTROAK 
Kontzeptu mapak eta elkarrizketen grabazioak jasotzen dira, instrukzioa baino lehen eta 
ondoren. Egiten dira baita ere beste maila batetako erregistroak, adibidez, gelako eta 
laborategiko egunkariak eta ikasle taldeen  eta ikasle zehatzen zenbait emaitza: laborategiko 
txostenak,  e.a. 
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3. ASPEKTU METODOLOGIKOAK 

Irakaskuntzan lan egiten dugunok ikaskuntza esanguratsua nola erraztu eta 

ikasleen jarrera aldaketa nola lortu daitezkeelako arazoa interes handiarekin 

hartzen dugu. Arazo honi erantzun eraginkor bat eskaini nahi duen ikerketa 

hau, lehenik eta behin Ausubel/ Novak eta Gowinen marko teorikoari 

atxikitzen zaio, eta erabiltzen ditu teoria honen parean edo ondorioz garatu 

diren  tresnak, hala nola, elkarrizketa kliniko Piagetiar aldatua, kontzeptu 

mapak eta UVE diagrama, desertifikazioari buruzko instrukzio modulu bat 

diseinatu eta inplementatzerakoan. Honekin batera esan behar da, kasik 

esperimentala den ikerketa baten aurrean gaudela, non egiten baita baldintza 

errealetan  eta instrukzio modulu berritzaile baten inplementazioaren 

ondoren kasu desberdinen konparaketa estudio bat, ikaskuntza 

esanguratsuaren lorpenaren eta jarrera aldaketaren ikuspuntutik. 

Erregistratzen diren informazioak instrukzioaren aurretik eta ondoren  

burututako elkarrizketa Piagetiar aldatuen grabazioak eta ikasleek egindako 

kontzeptu mapak dira, ondoren elkarrizketen azterketa proposizionalak eta 

kontzeptu mapen azterketak bideratuko dira, dagokien ezagutza judizio eta 

balio-judizioak  azkenean eztabaidatzen eta aurkezten  direlarik. Ikerketa 

honen formatoa kasik esperimentala izanik, ez parametrikoa den teknika bat 

aplikatuz erabakiko da bi taldeen arteko konparaketan agertzen diren 

desberdintasun aipagarriak. Aukeratu eta erabili dugun teknika ez 

parametrikoa da “Fisherren probabilitate zehatzaren froga” (Calvo, 1994), 

zeinek azken finean eskaintzen digun bi laginetan azaldutako gertakariak  

gertatzeko probabilitatea zehatza. Ikerketa honek kasik esperimentala duen 

diseinuak baliotasuna eta fidagarritasuna dituela deritzogu, ikasleen  

ikaskuntza esanguratsuan eta hauen  jarrera aldaketan instrukzio 
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berritzailearen eragina antzematen den neurrian bai aukera honetan  eta bai 

beste aukera posibleetan. 

 

3. 1. PROBLEMAREN  PLANTEAMENDUA 

 

1. Egongo al da aldakuntza adierazgarririk talde esperimentalean kontrol 

taldeekin konparatuz, ikaskuntza esanguratsuaren adierazleen alde eta 

memoristikoaren atzerakadarekin batera,  ingurugiroko arazoa den 

desertifikazioari buruz Ausubel/Novak/Gowinen marko teorikoaren 

ikuspuntutik diseinatutako eta  kontzeptualki gardenagoa den instrukzio 

modulu baten inplementazioaren ondoren? 

 

2. Instrukzio modulu esperimentala inplementatzen duen ikasle taldean 

antzeman ote dira, kontrol taldeetan ez bezala,  aldaketa aipagarriak jarrera 

positiboen eta koherenteen aldetik? 

 

3. 2. LAN HIPOTESIAK  

 

1. Hipotesia: Desertifikazioari buruz Ausubel/Novak/Gowinen marko 

teorikoan oinarritutako instrukzio modulu esperimentala jaso duten  

ikasleengan, kontrol taldetakoekin konparatuz,  ikaskuntza 

esanguratsuaren  adierazle aipagarriak gehiago eta kalitatez hobeak, 

aurkituko dira. 

 

2. Hipotesia: Instrukzio modulu esperimentala jaso duten ikasleengan, 

kontrol taldetakoekin konparatuz, desertifikazioari buruz dituzten 
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jarreren bilakaera positiboaren eta koherenteagoen adierazle 

esanguratsuak aurkituko dira. 

 

3. 3. TRATAMENDUA 

 

Diseinu kasik esperimentala duen ikerketa honetan (Hayman, 1979) 

aintzakotzat hartzen dugu, ingurugiroko arazoa den desertifikazioari buruz 

Ausubel/Novak/Gowinen marko teorikoarekin koherenteak diren tresnen 

erabilpenak, bai diseinu eta bai inplementazioan eta ondorioz kontzeptualki 

gardenagoa den instrukzio modulu baten inplementazioak, erraztu egingo 

dituela talde esperimentaleko ikasleen ikaskuntza esanguratsua eta jarrera 

aldaketa positibo eta koherenteak. Era berean ere aintzakotzat hartzen dugu, 

aipatutako marko teorikoa kontutan hartzen ez duen eta berari dagokion 

tresnak erabiltzen ez dituen instrukzio tradizionalago batek, ez duela kontrol 

taldeetako ikasleen ikaskuntza esanguratsua bultzatuko eta ez dela joango 

ikaskuntza memoristikoaren kontra. 

Instrukzioaren gardentasun kontzeptuala lortzeko, Ausubel/Novak/Gowinen 

marko teorikoaren ikuspuntutik,  baldintza hauek bete behar dira: 

• Desertifikazioaren inguruan aipagarriak diren kontzeptuen esanahia 

argituko da, eta horretarako egiten da kontzeptu aipagarrienen 

aukeraketa bat, eta azkenean  beraiekin kontzeptu mapa bat eraikiko da. 

• Ikasleek planteatzen zaien arazoaren inguruan dakitena ezagutuko da, 

kontzeptu mapen eta elkarrizketa Piagetiar aldatuen bidez. 

• Jarduera didaktikoak prestatuko dira, lehenengo kontzeptu 

inklusiboenak landuz eta ondoren kontzeptu espezifikoak landuz. 



 109

• Jardueren barne koherentzia ziurtatzeko, jarduerak kontzeptu mapak eta 

UVE diagramak erabiliaz egituratuko dira. 

 

Bestalde ikasleen ikaskuntza esanguratsuaren maila ezagutzeko bi ikasle 

taldeetan bi tresna erabiliko dira: Kontzeptu mapak eta elkarrizketa Piagetiar 

aldatuak. Eta ikasleen jarrera aldaketak ezagutzeko berriz elkarrizketa 

Piagetiar aldatuak soilik erabiliko dira. 

Ezagutza idiosinkratikoaren adierazle den kontzeptu mapak azaltzen dituen 

ezaugarrietan ikasle jakin batek lortu duen ezagutzaren esanguratasuna 

antzematen du.  Aurretiko eta ondorengo mapen azterketa konparatiboak, 

kontzeptu gehiagoren erabilpena, akats gutxiago agertzea, kontzeptuen 

izaera inklusiboaren araberako antolaketa hierarkiako egokiagoa izatea, 

desberdintzapen mailakatu gehiago eta aberatsagoak izatea, kalitatezko 

errekontziliazio integratzaile gehiago agertzea, bigarren mapan islatzen 

dituen neurrian  esango dugu mapa horrek ikasle jakin baten  ikaskuntza 

esanguratsuagoa adierazten duela. Elkarrizketa Piagetiar aldatuak, berriz, 

ikasleen ezagutza eta jarrerei buruzko informazio jasotze egokia eskaintzen 

digu. Aurretiko eta ondorengo elkarrizketen azterketa proposizional 

konparatiboak, jasotako instrukzioaren aurrean,  ikasle jakin batek agertzen 

duen  ezagutza eta jarreren bilakaera adieraziko du.  Jarreren bilakaera 

honetan bereziki zainduko da zer nolako loturak ezartzen dituen ikasle 

bakoitzak bere buruaren eta desertifikazioaren artean, eta zer nolako 

inplikazioa pertsonala azaltzen duen desertifikazioaren aurrean irtenbideak 

planteatzerakoan. 
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3. 4. DISEINU KONTZEPTUALAK EDO PARADIGMAK 

 

Ikerketa honek diseinu kasik esperimentalari edo kualitatiboari erantzuten 

dio, eta bertan eragiten den gertakizun berria talde esperimentalean 

instrukzio modulu berritzaile baten inplementazioa da, ikasleen ikaskuntza 

esanguratsuan eta jarrera aldaketetan  izan dezakeen eragina antzemateko. 

Zentzu honetan ikerketa honek egiztatu nahi du desertifikazioari buruzko 

instrukzio modulu berritzaile baten diseinu eta inplementazioak ikasle talde 

baten ikaskuntza esanguratsua eta jarrera aldaketa   positiboa areagotzen 

dituela, Ausubel/Novak/Gowinen marko teorikoaren ikuspuntua erabiltzen 

denean, eta markoarekin koherenteak diren tresnak erabiltzen direnean, hala 

kontzeptu mapak nola Piageten elkarrizketa kliniko aldatuak. 

Ikerketak kontrol taldea duen eta  pretest-posttest antolaketa duen diseinu 

kasik esperimentalari erantzuten dio. Zehazki ikerketa honetan erabiltzen da 

kontrol taldearen irudia, zeinek instrukzio esperimentalaren eraginaren 

eraginkortasuna edo eraginkortasun eza salatzen duen. Era honetan ezagutu 

daiteke talde bakoitzak instrukzioaren ondoren ikaskuntza esanguratsuaren 

eta jarrera aldaketen aldetik izan duen irabazi erlatiboa eta, gainera, 

elkarrekin konparatu daitezke.  Talde esperimentalean, ikaskuntza 

esanguratsuari eta jarreren aldaketari buruz  irabazi nabarmenagoa agertzen 

bada, kontrol taldean baino,  esango dugu hezkuntza esku-hartze 

esperimentala izan dela agertutako desberdintasunaren eragilea.   

Esperimentuaren irudikapen sinbolikoa jarraian agertzen dena izango da: 
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 AURRETIKO-ONDORENGO 

PARADIGMA 

 

aurretiko frogak instrukzio moduluaren 

inplementazioa 

ondorengo frogak 

Ya X Yo 

talde 

esperimentalaren 

aurretiko 

ezagutzaren eta 

aurretiko jarreren 

diagnosia 

Tratamendua: instrukzio-modulua talde 

esperimentalaren 

bukaerako 

ezagutzaren eta 

lortutako jarreren 

diagnosia  

Y'a X' Y'o 

Kontrol taldearen 

aurretiko 

ezagutzaren eta 

aurretiko jarreren 

diagnosia 

Tratamendua: ikastetxean bideratzen 

den instrukzio arrunta. Gaia: lurra 

planetaren kanpo dinamika, non 

desertifikazioaren arazoa sartua 

dagoen. 

Kontrol taldearen  

bukaerako 

ezagutzaren eta 

lortutako jarreren 

diagnosia 

 
 

Instrukzioaren ondorengo emaitzen azterketa konparatiboan Fisherren 

gertatzeko probabilitate zehatzaren froga ez parametrikoa erabiliko dugu 

(Calvo, 1994), zeinek talde esperimentalaren eta kontrol taldeen emaitzen 

arteko desberdintasun  aipagarrienak identifikatzeko aukera eskaintzen 

digun. Fisherren "probabilitate zehatza”ren froga erabiltzen da ikerketen 

laginak txikiak eta independenteak direnean. Bi laginen arteko datu edo 

emaitzak dikotomikoki banatuak daudenez, Fisherren probabilitate zehatzak 

beharrezkoak ditu 2x2ko kontingentzia taulak. Irizpide baten arabera bi 

laginen arteko desberdintasunak aipagarriagoak izango dira, desberdintasun 
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horiek gertatzeko probabilitatea txikiago egiten den neurrian. Probabilitate 

zehatzaren kalkulua formula matematiko honen bidez lortzen da:  

 

 Aukera 

bat 

Beste 

aukera 

bat 

 

Kontrol taldea A B A+B 

talde esperimentala C D C+D 

 A+C B+D  

   N 

 

        (A+B)! (C+D)! (A+D)! (B+D)! 

p= 

              N!  A!   B!   C!    D! 

 

Kasik esperimentala den ikerketa honek barne baliotasuna baduela diogu, 

erabiltzen diren tresnak erreferentzia gisa hartzen den marko teorikoarekin 

koherenteak direlako, eta, areago esanaz, kontzeptu mapak eta UVE 

diagrama bezalako tresnak aipatutako marko teoriko horretatik sortuak izan  

diren tresnak direlako, baita ere. 

Ikerketa hau, bestalde, eskolako bizitza errealean murgildutakoa da, eta 

honek eskaintzen dio ikerketari berezko balio garrantzitsu bat. 
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3. 5. IKERKETAREN MUGAKETA. POPULAZIOA ETA LAGINA 

 

Ikerketaren eremua  kokatzen da,  Nafar Erkidegoan, euskaraz elebakarra 

den ikastetxe batean, eta zehazki DBHko 3. kurtsoan. Maila honetako ikasle 

talde batetan (3B) inplementatzen da desertifikazioari buruzko instrukzio 

modulu esperimentala, eta beste bi ikasle taldeek (3A eta 3D) jasotzen dute 

instrukzio konbentzionalagoa, desertifikazioaren arazoa bertan tratatzen 

delarik, baita ere. 

Ikerketarako informazio jasotzea egiten da alde batetik 18 ikasleri egindako 

instrukzio aurretiko eta ondorengo Piagetiar elkarrizketa aldatuen azterketa 

proposizionaletatik, 18 ikasle horietatik 6 direlarik talde esperimentalekoak 

eta beste 12ak berriz kontrol taldeetakoak. Bestetik erabiliko dira informazio 

jasotze tresna bezala instrukzio aurretik eta ondoren 18 ikasle horiek egin 

dituzten kontzeptu mapak. 

Kontrol taldeek jasotako instrukzioa 1997ko urtarrilaren  20/21ean hasi zen,  

eta bukatu zuten 1997ko maiatzak 19/20an. Instrukzio esperimentala berriz 

hasi zen 1997ko martxoak 17an eta bukatu zen 1997ko ekainaren 12an.  

Zentzu honetan instrukzioaren denbora epeak garrantzi handia ez duela 

pentsatzen da, denbora faktorea ez delarik hartzen parte hartzen duen 

aldagai gisa. Pentsatzen da, baita ere, momentu desberdinetan instrukzioak 

burutzea, nahiz eta tarte batean bederen biak  kointziditu, eta talde 

esperimentalekoek instrukzioaren azken aldia kurtso bukaeran jaso, ez direla 

ikasleen ikaskuntza esanguratsuaren ikuspuntutik eragin determinatzailerik 

izan dezaketen aldagaiak. Hortaz, ikerketa honetan abiapuntuan onartzen 

den hipotesiak suposatzen du ikerketaren emaitzetan instrukzio epea eta 

momentu zehatzak ez duela eragin aipagarririk izan. 
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Populazioak 89 ikaslekoa da (N=89) hiru taldetan banatua: A=28, D=30, eta 

B=31. Kontrol taldea osatua dago A eta D ikasle taldeekin, eta talde 

esperimentala berriz B taldea da. 

Ikasle lagina lortu da  talde bakoitzetik 6 ikasle aukeratuz, eta lagin osoa 18 

ikaslek osatua dago (n=18). Laginaren aukeraketa kuotazko era aleatorioan 

egin da, eta bertan  erabili diren irizpideak  bi sexuen eta ikasle maila 

estandarren agerpen berdinak dira. Ondorioz, esaten dugu, lagina irizpideen 

arabera izan dela aukeratua. 

Talde esperimentaleko ikasleei 1, 2, 3, 4, 5, eta 6 zenbakiak dagozkie,  A 

taldeko ikasleei 7, 8, 9, 10, 11 eta 12 zenbakiak, eta D taldeko ikasleei  

berriz 13, 14, 15, 16, 17 eta 18 zenbakiak. 

Lan honetako eranskinetan aurkitzen da ikasleen DBH4 eta batxilergo 

kalifikazioen laburpen bat. 

 
3. 6. TRESNAK ETA TRESNERIA 

Ikerketa honetan informazio bilketa egiten da kontzeptu mapen eta 

elkarrizketa  kliniko Piagetiar aldatuaren bidez. Bi tresna hauek erabiltzen 

dira, eskola eremuan behintzat, ikasleen egitura kognitiboan sartzeko, eta  

baliagarriak dira ikasle baten ezagutzaren bilakaera ezagutzeko eta 

ebaluatzeko. Tresna hauetako bakoitzak eremu kognitibo desberdinak 

arakatzen dituenez, pertsona bati buruzko  informazio desberdinak 

eskaintzen dizkigu. Hala ere azpimarratu behar da bi tresna hauetatik 

jasotzen diren informazioak, pertsona osoari egokitzen diren neurrian, 

osagarriak eta koherenteak izango direla. Elkarrizketa batetik lortzen den 

informazioa aurretik planifikatuak dituen  galderen arabera zabala eta 
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sakona izan daiteke, eta informazio horretan aurkituko dira elkarrizketan 

ikasleei aurkeztu zaien zereginen aurrean edo galderen aurrean dituzten 

ideiak eta proposamenak. Kontzeptu mapak berriz eskaintzen digun 

informazioa osotara mugatua dago mapan elkarlotu behar diren kontzeptuek 

mugatzen dute; gainera ikaslearen sormena eta lana beharrezkoa da maparen 

egitura antolatzerakoan, kontzeptu aipagarrienak eta hierarkiakoenak 

aukeratuz, kontzeptu inklusiboenen desberdintzapen mailakatuak garatuz, 

non agertzen diren hierarkiarik gabeko kontzeptuen arteko errekontziliazio 

integratzaileak diren proposizioak. Ikaslearen sormena hain nabarmen 

agertzeko aukera hauek dira hain zuzen ere kontzeptu mapek ikasle bati 

buruz eskaintzen duten informazio aipagarriena.  

Ikerketa honen zorroztasun irizpideari buruz, eta duen ikuspuntu 

kualitatiboa kontutan hartuz, “baliotasun”a tresna batek dioena ebaluatzeko 

duen gaitasuna (Novak, 1998), edo neurtu behar duena neurtzeko duen 

ezaugarria (Moreira eta Dominguez, 1989) dela deritzogu. Gure kasu 

honetan aintzakotzat hartzen dugu, adibidez, elkarrizketa Piagetiar aldatua 

dela ikaslearen egitura kognitiboa miatu dezaken tresna  bat, eta horrela 

ezagutu ez bakarrik zein kontzeptu eta proposizio  dauden bertan, baizik eta 

baita ere zer nolako egituraketa duten  eta nola aktibatu daitezkeen (Novak 

eta Gowin, 1988). Burututako elkarrizketen erantzunen analisia azterketa 

proposizionalaren bidez egin da, eta azkenean ikasleen ideiak eta 

proposizioak sistematizatu egin dira. Noski, bistakoa da onartzen dugula 

elkarrizketa Piagetiar aldatuak laguntzen digula ikasleek gai baten inguruan 

dakitena eta agertzen duten jarrera ezagutzen. Bestalde, kontzeptu mapak, 

Ausubelen ikaskuntza teoriaren babespean, elkarrizketen azterketa 

proposizionalaren lagungarria izan zitekeen tresna bat bezala sortu zenez, 
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bistakoa da, baita ere, ebaluatuko eta baloratuko dituela ikaskuntza 

esanguratsuaren ezaugarriak. Hau da, kontzeptu mapak ezagutza eta bere 

baitan dauden kontzeptu eta proposizioen arteko hierarkia, inklusibitatea, 

desberdintzapena eta errekontziliazioak irudikatzeko sortu baldin badira, 

osotara logikoa da pentsatzea kontzeptu mapak eskainiko digula ikasle batek 

lortu duen ezagutza maila eta izaera, eta informazio honetatik atera 

dezakegu, noski, ikasleak ikaskuntza zein prozesu garatu duen. 

Ikerketa honetan erabiltzen diren tresnen  “fidagarritasunaz" hitz 

egiterakoan berriz, tresnek beharrezkoa dutela neurrien sendotasuna 

agertzea pentsatzen da, eta aldaketarik ez agertzea errepikapenaren aurrean 

edo balio adierazgarrien korrelazioetan, fidagarritasuna ulertzen baita tresna 

batek ezagutza eremu zehatz bat era koherentean ebaluatzeko agertzen duen 

ahalmena bezala (Novak, 1998). Baina, kontzeptu maparen edo eta 

elkarrizketa Piagetiar aldatuaren fidagarritasun osoa aurkitzea, ezinezko lana 

dela pentsatzen dugu, ez baita posible ikasle batek bi momentu 

desberdinetan kontzeptu mapa berbera edo eta elkarrizketaren erantzun 

berberak eskaintzea. Azken finean, kasu azterketak bere baitan dituen 

ikerketa honen ikuspegi kualitatiboa dela eta, ezinezkoa da bertan irteten 

diren emaitzak orokortzea. Azpimarratzen da ikerketaren asmoa dela 18 

ikasle jakinen ezagutzaren bilakaera ezagutzea, eta ez zentzu kuantitatiboan 

estatistikoki orokortu daitezkeen emaitzak ateratzea. 

Hala eta guztiz ere, ikerlari askorentzat tresna kualitatiboen baliotasuna gaur 

egungo arazo serio eta larria da. Adibidez, Cornelleko unibertsitatean 

elkarrizketa Piagetiar aldatuen baliotasunaren inguruan lan egin dute, 

zehazki, alde batetik elkarrizketa berdin bati elkarrizketatzaile desberdinak 

egin ohi dituzten inferentzien konbergentziak egiaztatuz, eta bestetik 
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elkarrizketaren edukien atzean egon zitekeen egitura kognitiboa 

identifikatuz. Direlako inferentzia horiek lortuko bailituzte r=0’90  

korrelazioak edo eta gehiago, esango litzateke halako elkarrizketa fidagarria 

zela (Pines eta besteak, 1978). Bestalde, Hoz (1983) egileak, elkarrizketa 

klinikoen fidagarritasunari buruz hiru gertakizun  desberdintzen ditu: 

ikasleak egiten duen zeregina, zeregin horri dagokion egitearen erregistroa 

eta erregistroei egindako azterketaren kontzeptu sistemen inferentzia. Tresna 

honen fidagarritasuna Hozen ustez prozesu bakoitzaren fidagarritasunaren 

menpekoa da. Ikasleak egiten duen zereginari buruz, esaterako, Hozek 

planteatzen du hiru faktore direla erantzunen fidagarritasuna zalantzan jarri 

dezaketenak: elkarrizketaren giroarekin erlazionatu daitezkeen faktoreak, 

kontzeptu sistemen izaerarekin erlazionatu daitezkeen faktoreak eta ikasleen 

ezaugarriekin lotzen diren faktoreak. LeCompte eta Goetz bezalako egileek 

defenditzen dute erizpide zientifikoak amankomunean jarri behar direla 

tresna hauen fidagarritasuna eta baliotasunari buruz hitz egiterakoan. 

Bitartean, Moreirak (1989) halako tresna baten fidagarritasun eta  

baliotasunari buruzko kezka hau, zuzenean hezkuntza ikerketari buruz 

dagoen ikuspuntu kuantitatibotik datorrela dio, eta ez lukeela hainbesteko 

garrantzirik izango ikuspuntu kualitatiboa benetan  onartuko balitz. 

Onartzen du, baita ere, elkarrizketa klinikoak informazio kualitatiboen 

bilketa bat eskaintzen duela, eta ondorioz elkarrizketa klinikoak erabiltzen 

dituen edozein ikerketak ia beti izaera kualitatiboa izango duela, eta azkenik 

ikerketa etnografikoen fidagarritasun eta baliotasunari  buruz esandakoak 

aplikagarriak izan beharko liratekeela ere elkarrizketa klinikoen bidez 

bideratzen diren ikerketetan proposatzen du. Novak eta Gowinentzat  (1988) 

elkarrizketa kliniko Piagetiar aldatua ikasleen marko kontzeptual eta 
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proposizionalean gertatzen diren  aldaketak ebaluatzeko tresna egokiena da. 

Arazoa agertzen da elkarrizketatzaile trebeen eta denbora epe luzeen 

beharrak  aipatzen direnean, ondoriozta daitekeelarik halako lanak duen  

koste handia. Egile berberak gogorarazten du, baita ere, kontzeptu mapa 

batek adierazten duen ezagutzaren interpretazio bera kontutan hartzeko 

arazo bat dela, eta hala ere adierazten du berarentzat ez dagoela tresna 

egokiagorik ikasleen egitura kognitiboa ebaluatzerakoan (Novak, 1998). 

Zentzu honetan Novakek aipatzen du, Edwardsek eta Fraserrek (1983) 

ikasleen ezagutza egiturak ezagutzeko ikasleek egindako kontzeptu mapak 

elkarrizketa Piagetiarra bezain aipagarriak zirela frogatu zutela. Bestalde, 

Novakek eransten du ebaluazio tresna bezala kontzeptu mapek duten 

baliotasuna eta fidagarritasuna bistakoa dela, era egokian eraikitako 

kontzeptu mapa batek ikaskuntza esanguratsuaren ezaugarriak islatzen 

dituelako. 

Ikerketa honetan informazioa lortzeko eta ondorioz ebaluazioa burutzeko 

kontzeptu mapak lehenik eta behin deskribatu egin dira. bertan akatsak 

identifikatzen eta  proposizio hierarkizatuen irakurketa bat egiten da. 

Ondoren deskripzioan azaldutakoari buruzko eztabaida burutzen da, lan 

honetan ikaskuntza esanguratsuaren ezaugarriak  erreferentzia gisa hartuz. 

Ikaskuntza esanguratsuaren muturrean egongo liratekeen  ezaugarriak dira: 

• Kontzeptu mapa eraikitzeko 20 kontzepturen artean eratutako 

proposizioetan akatsak gutxitzea 

• Desertifikazioa kontzeptuaren kokapen hierarkiako   egokiagoa bere 

izaera inklusiboaren aldetik 

• Desertifikazioa kontzeptuak desberdintzapen mailakatu aberatsagoak 

subsumitzea 
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• Desberdintzapen mailakatu desberdinetako kontzeptuen artean 

errekontziliazio integratzaile gehiago eta kalitatezkoak  agertzea. 

Ikasle batek egin duen bigarren mapak dituen ezaugarriak aipatu direnetatik  

hurbilak direnean, ulertuko da ikasleak jaso duen instrukzioak erraztu egin 

duela ikaslearen ikaskuntza esanguratsua. 

Ikerketa honetan 18 ikasleetako bakoitzari bi alditan egindako  elkarrizketa 

Piagetiano aldatuak 15 galdera izan ditu, eta erantzunen transkripzioa egin 

eta gero hauen azterketa proposizionala egin da. Jarraian erantzunak lau 

ezagutza eremutan sailkatu dira, 

• Ingurugiroko arazoei buruz ezagutza orokorra 

• Desertifikazioari buruzko ezagutza eta desertifikazioaren aurrean 

jarrerak 

• Lurzoruari buruzko ezagutza 

• Higadurari buruzko ezagutza 

Ondoren eremu bakoitzeko akatsak identifikatu dira eta ikasleak aurkeztu 

dituen proposizioen esanahia  aztertzen da eta baloratzen da. Akatsak 

gutxitzen diren neurrian, informazio berri eta aipagarria jasotzen den 

neurrian, ikasleek agertzen duten ezagutza teorikoaren eta jarreren arteko 

barne-koherentzia aipagarri bat azaleratzen den neurrian eta ikasleak 

desertifikazioarekin inplikatuagoak sentitzen diren neurrian, esango dugu 

ikasleen ezagutza esanguratsuaren aurrerapauso baten aurrean gaudela. 

 

Ikerketan erabili izan den tresneriari buruz honako zerrenda hau aurkezten 

dugu: 

Elkarrizketaren galdera eta zeregin gidoia 

Grabagailua 



 120

Zintak 

Baldintza egokiak dituen elkarrizketa gela 

Laborategia 

Laborategiko tresneriak, lupa binokularra, lurzoru laginak aztertzekoak, 

lurzoru laginak, 

Gelako egunkaria 

Ikus-entzunezko materiala 

Telebista eta bideoa. 

 

3. 7. PROZEDURA 

 

1. Diagnosi Fasea: ikasleen aurretiko ezagutzak eta jarrerak ezagutu, oinarri 

konstruktibista duten tresnen erabilpenaren bidez. Hala nola, elkarrizketa 

kliniko Piagetiar aldatua eta kontzeptu mapak. 

 

2. Instrukzio materialen prestaketa, proposatutako marko teorikoaren pean 

eginak izan direnak eta kontzeptualki gardenagoak direnak. LEAP 

Proiektuaren egokitzapena. 

 

3. Inplementazio fasea. Erabiliko dugu kontrol talderen eta talde 

esperimentalen diseinua, eta segida kronologikoa (Hayman, 1979, or. 142-

144 eta 156): 

 

Esperimentala: Pretest M1---------> X ---------------------> postest. M3  

 

Kontrola:         Pretest M2 ---------------------------------> postest.  M4 
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4º Ikasleen ezagutza eta jarreren ebaluazio fasea kontzeptu mapen eta 

elkarrizketa Piagetiar aldatuen bidez. 

 

5º Analisi eta eztabaida fasea, probabilitate zehatzaren neurria erabiliaz, eta 

jarraian ondorioak eta ondorengo ikerketei buruzko oharrak eskainiko dira. 
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4. INSTRUKZIO ESPERIMENTALA AURKEZTEN 

Novaken hitzetan IHaren emaitzak hobetu daitezke gelan bideratzen diren 

instrukzioak ikaskuntzaren teoria koherente batetan oinarritzen badira. 

Hobekuntza horretan oinarrizkoa iruditzen zaio kontutan hartzea ikaskuntza 

esanguratsuaren kontzeptua, horixe baita azken finean ikasleari bere 

osotasunean jakintza berriak jasotzeko eta eraikitzeko ahalmena eskainiko 

dion esperientzia. Azalpen teorikoan aipatu den bezala ikaskuntza 

esanguratsuak baditu derrigorrezko hainbat baldintza: 

 

• Ikasleak jarrera positiboa behar du izan ikaskuntza berriak egiteko 

• Ikasleek jaso behar duten ezagutza berriarekiko adierazgarria den egitura 

kognitiboaren  atalen bat izan behar du. 

• Instrukzioan ikasleei aurkezten zaizkion ezagutzak maila kontzeptualean 

gardenak eta potentzialki esanguratsuak izan behar dira.  

• Ikasleak bere aurretiko ideiak eta instrukzioan aurkezten zaion ezagutza 

erlazionatu behar ditu. 

 

Ausubelek planteatzen du ikaskuntza esanguratsua lortzeko, ezagutza 

logikoaren gardentasun kontzeptuala ziurtatu egin behar dela eta  

horretarako proposamen garbi bat egiten du: bere ustez ikaskuntza 

esanguratsua bultzatzeko erakutsi nahi den ezagutza kontzeptu orokor eta 

inklusiboen aurkezpenetik hasi beharko litzatekeela, eta izaera 

espezifikoagoa dutenak berriz haien ondoren aurkeztu beharko liratekeela. 

Ondorioz, edozein instrukzio prozesu diseinatzerakoan lehenengo pauso 

bezala izango da instrukzioan landu nahi diren kontzeptu inklusiboenak 

identifikatu eta beraien arteko harreman hierarkiakoak eta proposizioak 
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antolatu erreferentziazko kontzeptu mapa batean. Ondoren instrukzioa eta 

instrukzioaren jarduera zehatzak egituratzeko kontzeptu maparen atal 

bertikalak kontutan hartuko dira, azkenean kontzeptu maparen harreman 

gurutzatuak edo errekontziliazio integratzaileetako proposizioak jardueretan 

egokitu behar direlarik, baita ere. 

Eredu hauxe jarraituz, ikerketa honetarako diseinatu den instrukzio modulua 

lortzeko, lehenengo ingurugiroko arazo bat aukeratu behar izan da, eta gure 

kasuan desertifikazioarena izan da hain zuzen ere.  Ondoren, arazo horri 

esanahi esanguratsua eskainiko dion kontzeptu mapa bat eraiki da, 

horretarako desertifikazioari buruz aipagarriak diren kontzeptu zerrenda bat 

aukeratu eta bakoitzaren izaera inklusiboarekin bat egiten duen kontzeptu 

mapa batean antolatu dira. Jarraian, kontzeptu mapa horretan identifikatuak 

izan dira instrukzio jarduerei zentzua emango dioten eremu kontzeptualak. 

Jarduera zehatzak prestatzerakoan ikerlaria/irakasleak aurre erabaki bat 

hartu du: jardueratan erabiliko diren baliabide didaktiko guztiak ez dira 

ikerlariak berak sortutako lan originalak izango, baina hala ere aukeratutako 

kontzeptu mapari egokituak izango dira. Oinarrizko baliabideak 

komunikabide, testu liburu eta proposamen instituzional jakinetatik hartuak 

izan dira. Ikerlari/irakasleak egin duena izan da jardueren ordena eta azken 

antolaketa erreferentziazko maparen arabera egokitu. Azkenik instrukzioan 

beharrezkoak izan diren tresna eta baliabideak identifikatu eta prestatu dira.  

Instrukzioaren erreferentzia izan den desertifikazioari buruzko kontzeptu 

mapa hau 6. irudian ikus daiteke, eta eranskinetan berriz instrukzioa 

bideratzeko kontzeptu mapa honi ezarri zaizkion atalak. Eranskinetan, baita 

ere, ikus daitezke alde batetik jarduera zehatzen arteko aukeraketa bat, eta 

ikasleen kuadernuetatik jasotako jarduera hainbat adibide; eta bestetik ikus 
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daitezke, bai instrukzio orokorrari eta  jarduera multzo zehatzei egokitutako 

UVE diagramak, eta jardueretako helburuak, edukiak, eta ebaluazio 

erizpideak.  

Kontrol instrukzioa natur zientziak mintegiak aurreko kurtsoetan 

bideratutako instrukzio bera izan da, eta planetaren kanpo-dinamikaren gai 

orokorrean ingurugiro arazoekin erlazionatzeko aukera eskaintzen duen 

eranskin bat bezala desertifikazioa arazoa aurkeztu da. Kontrol instrukzio 

honetan lurzoruari buruz eta higadurari buruzko jardueratan instrukzio 

esperimentalekoen berdinak izan dira, baina jarduera hauek kontrol 

instrukzioan hartu duten kokapena desberdina izan da. 
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NOVAKek gidatu duen "Project LEAP" delakoan instrukzioaren jardueren 

antolaketa zehatz bat proposatzen du, non hiru faseetan garatzen duen 

instrukzioa: sarrera, lantze fasea eta laburpen fasea. Lehenengoan 

instrukzioan landu nahi den kontzeptu eta proposizio nagusiak aurkezten 

dira, ondoren, bigarren fasean kontzeptu inklusiboenarekiko adierazgarriak 

diren beste kontzeptu inklusoreen mailakaturiko desberdintzapenak eta 

errekontziliazioak identifikatu eta garatuko dira. Azkenean, lantze faseetan 

jasotako informazioa desertifikazioaren inguruan biltzea, erlazionatzea eta 

aplikatzea bultzatuko duen azken jarduera sorta gauzatzen da.  
 

4.1 INSTRUKZIOAREN  AURKEZPENA 

 

Eredu zehatz hau jarraituz, instrukzioak hiru fase desberdinetan antolatua 

izan da. Lehenengoan, sarreran, instrukzioan zehar sakonduko den 

kontzeptu garrantzitsuena ikasleei aurkeztuko zaie: desertifikazioa. Eta 

ikasleek ingurugiroko arazo jakinaren aurrean bere ezagutza, bere usteak, 

arazoaren garrantzia eta balioztatze orokorrak aurkezteko aukera izango 

dute. Era berean bigarrena lantze fasea izango da, eta honetan landuko dira 

ingurugiroko arazo jakina ezagutzeko eta ulertzeko beharrezkoak diren 

kontzeptuak, hala nola,  desertizazioa edo basamortutzea, lurzorua, gizakiak 

burutzen duen lurzoruaren erabilera eta higadura. Azkeneko fasean ikasleek 

instrukzioan ordu arte ikasitakoa berrantolatzeko, eta maila pertsonaletan 

egokitzeko, aukera izango dute, eta nolabait gertutasunez eta arazoari aurre 

egiteko proposamen zehatzak egiteko aukera izan dute. Jarraian instrukzio 

esperimentalaren aurkezpen orokor bat egiten da, eta instrukzioa bera eta 

berari dagozkion azalpen sakonagoak lan honen eranskinetan aurkituko dira. 
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4. 1. 1 SARRERA FASEA 

 

Helburua: 

Ikasleek ingurugiroko arazoa den desertifikazioari buruz duten jakintza eta 

usteak aurkeztuko dituzte, eta arazoaren garrantzia eta balioztatze orokorrak 

aurkeztuko dituzte. Era berean instrukzioan zehar sakonduko diren 

kontzeptu garrantzitsuenak ezagutuko dituzte eta kontzeptu mapa batean 

antolatuko dituzte. 

 

Lau aktibitatez osatua dago: 

 

A1. Ikasleek desertifikazioari buruz bururatzen zaiena 

aurkezteko aukera izango dute. 

A2. Bideo baten emanaldia. Bideo honetan desertifikazio 

arazoa planteatzen da.  

Bideoak  eskaintzen duen informazioa lantzeko (ulertzen 

ez direnak identifikatu, 

 ikasleentzat informazio harrigarriak direnak bildu, 

planteatzen den egoera eta  

ondorioak eztabaidatu) lan proposamen zehatz bat 

aurkezten zaie. 

 

A3. Landutako informazio orokorrena kontzeptu mapa baten 

bidez landu. 
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A4. Arazoa ezagutzearen garrantzia balioztatu. 

 

Denbora antolaketa: Hiru saio. 

Behar den baliabidea: Bideoa: “la desertificación”  

                                             ( programa T.V.E. : Cita con la Tierra). 

4. 1. 2. LANTZE  FASEA  

 

• LANTZE FASEA  F1 

 

Helburua: 

Atal honetan ikasleak basamortutzearen fenomeno naturalaren arriskua 

deskribatu eta munduko zein zonalde klimatikoetan gauzatzen ari den 

landuko du, azkenean ikaslearen inguru hurbilean  dagoen arriskua 

balioztatuko du, baita ere. 

 

 

A5. Zein ondorio dakar basamortutze  prozesuak 

gizakiarentzat?  

       Ikasleek landutako bideoaren zati egoki baten 

itzulpena eskuartean izanik denbora geologikoan      

zehar gertatzen den fenomeno natural hau sakonago 

ezagutzeko aukera izango dute. 

 

A6. Non dago munduan arrisku hori? 

      Ikasleek gaur egun arrisku honen kokapena mapa baten 
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bidez ezagutuko du. 

 

 

Ondorengo hiru aktibitateak mapa klimatikoak erabiliaz eta klimari buruzko 

grafiko edo diagrametan agertzen den  zenbait informazio erabiliaz lantzen 

dira. 

A7. Zein zonalde klimatikoari dagokio arrisku handia? 

 

A8. Iberiar penintsulan ba al dago arriskurik? 

 

A9. Nafarroan ba al dago basamortutzeko arriskurik? 

 

A10. Sintesi ariketa: Zein da basamortutze arriskua munduan 

eta gure inguruan? 

        Ikasleek pertsonalki erantzuten dute eta irakasleari 

entregatzen diote. 

 

 

Denbora antolaketa: hiru saio. 

Behar den baliabidea: Bideoaren itzulpena idatzitako testu batean. 

Basamortutzearen munduko mapa. 

Munduko zonalde klimatikoen mapa. 

Iberiar penintsulako lehorteei buruzko grafikoa. 

Nafarroako zonalde klimatikoen mapa. 

 

• LANTZE FASEA F2 



 130

 

Helburuak: 

1. Desertifikazioaren arazoa lurzoruan gauzatzen da. Lurzorua kontzeptua 

lantzea izango da hain zuzen ere fase honen zentzua. Lurzoruaren ezagutzari 

ekiteko ikasleek lurzorua identifikatu behar dute, horretarako ikastola 

inguruko kokapen egoki bat aukeratu eta ikasleek bertako lurzorua 

deskribatuko dute. Ondoren ikasleek laborategian lurzoruaren testura eta 

zenbait ezaugarri lantzeko aukera izango dute. 

2. Fase honetan bertan lurzoruaren jatorriari buruzko edukiak landuko 

direnez, ikasleak lurzoruaren jatorriari buruz dakitena azalduko dute, eta 

ondoren azalpen teorikoetan, irakurketetan eta  diapositiben emanaldietan 

aztertutakoarekin eztabaidak eta bukaerako sintesiak biltzen dituen  

kontzeptu mapak pertsonalki  eraikiko dira. 

 

A11. lurzoruaren inguruan erabiltzen den hiztegia ezagutu. 

A12. Lurzoru jakin baten behaketa sistematikoa bideratu. 

A13. Behaketaren sintesia lortu kontzeptu mapa bat eraikiz. 

 

Ondoren laborategiko lanak hasten dira. 

 

A14. Lurzoruaren testura aztertzen 

A15. Lurzoruaren iragazkortasuna ezagutzen. 

A16. Lurzoruaren emankortasuna zertan datza? 

A17. Zer dakigu lurzoruaren jatorriari buruz? 

A18. Lurzoruaren eraketan parte hartzen duten eragileak eta 
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hauek burutzen dituzten prozesuak   aurkeztuak izango 

dira. Testu irakurketa bideratuko da. 

A19. Lurzoruaren jatorria diapositiba emanaldia eta testu 

irakurketa. 

 

A20. Lurzoruaren jatorriari buruz, kontzeptu mapa pertsonala 

eraikitzea. 

 

Denbora antolaketa:  Osotara: 14 saio 

Behar den baliabidea: Laborategiko tresnak 

                                Azalpen teorikoak indartzen dituzten testuak 

                                Diapositiba sorta. 

 

• LANTZE  FASEA  F3 

 

Helburua: 

Instrukzioaren atal honetan ikasleek gizakiak lurzorua nola erabiltzen duen 

ezagutzeko gaur egungo kasu praktiko bat landuko dute, eta  ondoren 

lurzoruaren erabileraren egokitasuna balioztatu egingo dute gelako 

eztabaida orokor bat bideratuz. 

 

A21. Gaur  egungo gizakiak  lurzorua erabiltzen du, baina nola? 

Instrukzioaren hasieran irakasleak Iruñerriko lurzoruaren erabilpenari 

buruzko sarrera bat egiten du eta ondoren, ikasleek “Campos de Dalias” 

Almeriako nekazari esplotazio bereziaren informazioa eskaintzen duen 

bideoa ikusten eta entzuten dute. Taldeetan antolatuak ikasleek informazioa 
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estrukturatzen duten galdera sorta bat erantzun eta azkenean talde bakoitzak 

erabilpen estilo hau balioztatu egingo du. Bukatzeko talde handian 

eztabaidatuko dira talde txikietan atera diren opinioak. 

 

Denbora antolaketa: bi saio. 

Behar den baliabidea: Bideoa 

 

• LANTZE  FASEA F4 

 

Helburuak: 

1. Atal honetan ikasleak baldintza natural egokiengatik eta gizakiaren eragin 

batzuengatik lurzoruak duen higadura gertakaria landuko dute, eta lehenik 

eta behin higadura kanpo-eragile  geologikoen ekintza denez, hauek uzten 

dituzten erliebe formak identifikatuko dituzte diapositibak erabiliaz.  

2. Era berean diapositibetan identifikatutako formak nola sortzen diren 

pentsatu eta azalduko dute.  

3. Ondoren irakaslearen azalpenarekin eta testu irakurketa batekin batera, 

ikasleek higaduraren fenomenoa ezagutzeko aipagarria den informazioa 

landuko dute. Azkenik ikasleek informazio guzti hori berrantola dezaten 

kontzeptu mapa pertsonal bat eraikiko dute.  

4. Atal honen bukaeran ikasleek Nafarroan higaduraren egoera zein den 

landuko dute eta  ondoren egoera hori balioztatuko dute. 

 

Lurzoruak duen arazo bat: HIGADURA.  
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A22. Diapositibak behatu, marrazkietan transformatu, non 

identifikatuak gelditzen diren higadurak uzten dituen 

zenbait forma edo paisai orokor (bad land). Nola 

sortu ote dira forma horiek? 

A23. Berriro ikasleek landu dituzten diapositibak erabiliaz eta 

ikasleak esan dutena abiapuntutzat hartuz, irakasleak 

higaduraren fenomenoa eta honen eragileak eta 

ondorioak azalduko ditu. Azalpen hau osatzeko testu 

irakurketa bat bideratuko da. 

A24. Kontzeptu mapa bat pertsonalki antolatu egin behar dute. 

A25. Nafarroa eta Euskal komunitateko higadura maila 

Estatuko beste komunitateekin konparaketa egingo 

da. 

A26. Nafarroako higadura erreala eta potentziala ezagutuko 

dute honetarako prestatuak dauden mapak erabiliaz. 

Ikasleek erantzungo dute: Nolakoa da Nafarroako 

higadura? eta Non gertatzen ari da gehiena? 

 

Denbora antolaketa: 4 saio 

Behar den baliabidea: Diapositibak 

                                Irakurketa testuak 

                                Higadurari buruzko datuak 

                                Nafarroako higaduraren mapak 

 

4. 1. 3. LABURPEN  FASEA 

Helburua: 
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Atal honetan ingurugiroko arazoaren agerpen hurbila eta inplikazio zuzenak 

balioztatuko dituzte. Eta arazo honi aurre egiteko hartu beharko liratekeen 

neurriekin horma-irudi bat antolatuko dute. 

A27. Nafarroako desertifikazio arriskua zein den erabaki behar 

da. 

A28. Ikasleek desertifikazioaren agerpenari aurre egiteko 

mural bat diseinatu eta egiten dute. Horretarako arazoari 

buruzko informazioa eskaintzen duen bideoa berriro ikusi 

eta neurri zehatzak azaltzen dituen bideoaren zatiaren  

itzulpena maneiatzen dute. 

A29. Azken kontzeptu mapa pertsonalki bideratzen dute. 

 

Denbora antolaketa: lau saio. 

Behar diren baliabideak: bideoa 

                                     bideoaren testuaren itzulpen idatzia 

                                      murala egiteko materialak 

 

4. 2. INSTRUKZIO ESPERIMENTALAREN TESTUINGURUA 

Esana gelditu da Desertifikazioa arazoa aukeratu ondoren 

ikerlari/irakasleak, zein zentzu ematen zion halako kontzeptuari erabaki 

behar izan duela, eta ikerketa lan honetako lehenengo puntuan jadanik 

azaldu da desertifikazioa kontzeptua zein problematikoa den gaur egungo 

adituen artean. Desertifikazioa kontzeptu beraren esanahia zehazterakoan 

hiru aukera hauek identifikatu dira: 
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• Desertifikazioa eta basamortutzea  sinonimotzat jo eta esanahi berdin 

berdina eskaini. Joera hau zenbait idazleetan nabaritzen da, adibidez bi 

kontzeptuetako bat bakarrik erabiltzen dutelako beraien lanetan. 

• Desertifikazioa hartzea giza ekintzen ondorioz agertzen den 

ingurunearen degradazio prozesuak bezala, eta desertizazioa berriz 

kausa naturalengatik gertatutako degradazioa bezala ulertzea. 

• Azkenik, hirugarren aukera da desertifikazioa basamortutzea kontzeptua 

baina inklusiboagoa bezala hartzea, esanahi orokorragoarekin, non 

ulertzen den desertifikazioa dela gizakiak ingurugiroari egin dizkion eta 

egiten dizkion jarduera batzuen eta eskala geologikoan ulertu behar den  

klimaren idortasun joera suposatzen duen basamortutze prozesuaren 

arteko interakzioaren itzulezinezko emaitza. 

Instrukzio honetan desertifikazioari buruzko kontzeptu mapa eraikitzeko 

hirugarren aukera hartu da erreferentzia gisa. Hala ere, desertifikazioaren 

esanahiari buruzko edozein aukerak beste arazo bat dakar eskutik, behar 

diren baliabide didaktikoen egokitasunaren ingurukoak hain zuzen ere. 

Instrukzio esperimental  honetan maiz erabili dira bai instituzio desberdinak 

eratutako txostenak eta baita ere komunikabideetako berriak edo 

dokumentalak. Ondorioz instituzio eta komunikabideetatik jasotako 

informazio desberdinak erabili dira, eta hauetan desertifikazioaren eta 

basamortutzearen arteko nahasketa oso nabarmena izaten da. Ondorioz 

baliabide didaktiko batzuengan ikasleen ikaskuntza esanguratsuak 

beharrezkoa duen kontzeptu gardentasunaren neurria ezin izan da gehiago 

hobetu. Baliabide didaktiko aipagarriena izango litzateke TVEko "Cita con 

la Tierra" programan "desertifikación" izenburuarekin (1995eko abenduaren 

9an)  emandako dokumentala, bertan bi kontzeptuak erabiltzen dira, baina 



 136

bien artean basamortutze prozesuak bakarrik jasotzen du esanahi zehatza, 

eta desertifikazioa berez ilunagoa gelditzen da. Dokumental hau instrukzio 

esperimentalean erabili da instrukzioaren sarrera eta laburpen ataletan, eta 

beste ataletan berriz bideoaren zati zehatzak erabili dira. Esan behar da 

kontrol instrukzioan desertifikazioari buruzko bideo hau erabilia izan dela, 

baita ere. 

Instrukzio berritzailearen prestakuntzan egon den beste handicap aipagarri 

bat, adierazi behar dugu orain. Ikerlari/irakaslearen aurre irizpide bat izan 

zen maila horretako natur zientziak arloaren "programa" arrunta betetzea, 

eta horrek gure kasuan suposatzen zuen, esaterako, lurzoruaren eta 

higaduraren atalak kontrol taldekoek bezain beste zaintzea. 

Bestalde, natur zientziak mintegiaren egitasmoetan agertzen da ikasleek 

kontzeptu mapen tresna erabiliko dutela beraien ikaste jardueretan, ondorioz 

ikerketa honetan partaide izan diren DBH 3.ko hiru taldeek kontzeptu 

mapak egiten eta erabiltzen badakitela. Hala eta guztiz ere dagokigun 

instrukzioaren inguruan kontrol taldeetan bi kontzeptu mapa besterik ez 

zituzten egin, instrukzioaren aurretik eta ondoren hain zuzen ere. Kontzeptu 

mapen erabilera talde esperimentaleko ikasleentzat berriz oso normala izan 

zen, erabilera talde handian, txikian eta baita ere maila pertsonalean izan 

zelarik. 

Mintegiaren beste egitasmo bat zen ikasleak taldeetan antolatuak izatea 

klaseko jarduerak bideratzerakoan. Baina, halako irizpidea ez zen 

ikastetxeko beste mintegietan planteatzen, ezta ere IHPn era lotesle batean 

planteatzen, eta ondorioz, nahiz eta kurtsotan zehar talde lanerako joera 

positiboagoa ikusi, ikerketa bideratu zen gelan, ikasleen talde lanak ikasle-

lagunen arteko tira biren aldetik gorabeherak izan zituen. 
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Gaur egungo ikastetxe gehiengo batean DBHko eta bereziki Bigarren 

Zikloko ikasle taldeetan agertzen diren arazoak, noski ikerketan parte hartu 

duten taldeetan eman ohi dira. Diziplina arazoak bezala ezagutzen direnak, 

ikasleen isiltasun eta arreta eskasa, edo eta eskolan eskaintzen zaien 

ezagutzaren aurrean jakin-min eskasa agertzea hemen gertatu ohi dira, baita 

ere. Zehazki, talde esperimentaleko instrukzioan irakasleak idatzi zuen 

egunkarian agertzen den bezala, isiltasun eta arreta arazo aipagarriak egon 

ziren instrukzioaren egun berezietan. Zehazki esanaz instrukzio 

esperimentaleko 31 saioetatik  zazpi izan ziren bereziki arazodunak. Hala 

eta guztiz ere arazo hauetan ez dira ikasle talde guztiak inplikatuak agertu, 

baina bai  kasu honetan dagokigunez ikerketaren laginaren partaide bat edo 

beste, hala ere azkenean lan saioak bere jarraipen lasaia izan dutelarik. Izan 

dira, baita  ere, beste mota batetako arazoak, adibidez, ordutegi trinko 

batetan  azken ordutako saioak izatea eta aurretik abisatu gabeko beste 

jarduera orokorren batengatik saioa bertan behera utzi behar izatea diren 

bezala. 

Instrukzioan zehar sumatu ohi izan dira beste arloetan bultzatzen diren 

kontzeptu eta prozedurazko edukiekin nolabaiteko eragozpenak. Esaterako, 

basamortutzearen gertakariak duen hedapena munduko zonalde 

klimatikoekin erlazionatzerakoan, ikasleek oztopoak aurkitu dituzte zonalde 

horiek orokorrean identifikatzeko eta izendatzeko. Orduan egon diren 

zailtasunen aurrean ikusi da beste arlo batean mapa klimatikoak  

interpretatzerakoan, askoz ere zehaztasun gehiagorekin egitea bultzatzen 

dela. 

Orokorrean pentsatzen dugu, instrukzio esperimentalak izan zuen 

testuingurua ez zela izan Ausubel/Novak/ Gowin teoriaren aplikazioak 
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etekin ikusgarriak eskaintzeko modukoa. Uste dugu oztopo guzti hauen 

gainetik ikerketaren hipotesia betetzen den neurrian, teoriaren 

baliagarritasuna ziurtatua gelditzen dela. Eta esan beharko da ikastetxetako 

IHP eta IPK funtzionalak izatera iristen diren neurrian eta diziplinarteko 

planteamenduak aurrera egiten duten neurrian Ausubel/Novak/Gowinen 

teoriaren aplikazioak etekin askoz ere ikusgarriagoak eskainiko dituela. 

Instrukzio esperimentalaren bideratzean egon ziren gora-beherak lan 

honetako eranskinetan azaltzen dira, gelako egutegia islatzen duen taulan. 
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5. KONTZEPTU MAPEN AZTERKETA.  
 
SARRERA 
 
Ikerketaren atal esperimentalean osotara 36 kontzeptu mapa aztertu dira, 

ikerketan partaide diren ikasle bakoitzari bi mapa egin baitzaizkio. 

Kontzeptu mapak 20 instrukzioaren erreferentzia diren kontzeptuekin 

antolatu dira eta kontzeptu mapa bakoitzari buruz lehenik eta behin 

deskribapen bat egin da, ondoren eztabaida bideratu da eta azkenik gertakari 

adierazgarrienekin laburpen bat eratu da. Era berean ikasle bakoitzaren bi 

mapen azterketaren azken komentario bat antolatu da. 18 ikasleen 36  

kontzeptu mapen deskribapenak, eztabaidak, laburpenak eta azken 

komentarioak material gehiegi osatzen dutenez, ikerketa lanaren irakurketa 

arintzeko asmoz honako erabakia hartu da: 

Hiru ikasle adierazgarrien kontzeptu mapen azterketa guztiak aurkeztuko 

dira, eta beste ikasleen aldetik berriz azken komentarioak soilik aurkeztuko 

dira. 

Instrukzioan basamortutze prozesua kontzeptua hala idatzi beharrean 

basamorturatze prozesua erabili zen, halako aukera oker zegoelako 

kontzeptu mapen azterketatan  basamortutze prozesua erabili da soilik. 
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5.1. AINHOA CASTILLO    

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

Ikasle honek instrukzioa bideratu baino lehen eta ondoren egindako mapetan 

azaltzen du kontzeptu guztiak erabiltzen dituela eta joera honek aberastasun 

kognitibo batekin zerikusia duela esan behar da. Aipagarriak dira, baita  ere, 

agertzen dituen proposizio zuzen eta akastun  iraunkorrak, ikaslearen egitura 

kognitibo zurrunaren isla direlarik. Hala ere, aztertu ditugun bi mapa hauen 

arteko aldea nabaria da.  Instrukzioaren eraginez, ikasle honek lehenengo 

mapan erabiltzen duen antolaketa  hierarkikoa kontzeptuen arteko harreman 

inklusiboekiko zuen lotura oso eskasa bazen, bigarren mapan nabarmenki 

hobetua agertzen da, non antolaketa hierarkikoa erreferentzi kontzeptu 

mapan agertzen diren harreman inklusiboen aldetik koherenteagoak den. 

Baina hala ere arazoak agertzen ditu, bereziki “basamortutze prozesua” 

kontzeptuaren aldetik, zein “desertifikazioa” kontzeptuaren baitan 

subsumitua egon behar zen eta hala ere bere parean agertzen den.  

Mapa hauetan agertzen diren akatsak kontutan hartzen baditugu berriz,  

lehenengo mapan hamabi akats agertzen baziren, bigarrenean hamaika 

agertzen dira, jaitsiera benetan txikia delarik. Lehenengo mapan agertzen 

diren akatsak zehatzagoak dira, maila espezifikoan agertzen direnak, eta 

instrukzioak hauetako asko zuzendu ditu, bigarren mapan berriz akatsak 

kontzeptu inklusiboekiko bereziki azaltzen ditu, ideia orokor eta akastunen 

islak direlarik. Hortaz,  ikasle honek erreferentzia kontzeptuei buruz duen 

ezagutza logikoa eta ulermena areagotzen da, baina oraindik ulergaitzak 

izan zaizkion tarte kontzeptual orokorrak badituela ezin da ukatu. Ikasle 

honek instrukzio aurretik egindako mapan “deforestazioa” kontzeptuaren 
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desberdintzapen sinpleago bat bideratzen zuen, bigarren mapan berriz esan 

behar da bi kontzeptu direla maila kierarkikoenean kokatuak izan direnak 

eta desberdinduak izan direnak, bat bakarra izan beharrean. Baina hauek ez 

dira “deforestazioa” bezain espezifikoak, eta tartean dago instrukzioan 

erabili den kontzeptu inklusiboena: “desertifikazioa”. Ikasleak bigarren 

mapan aukeratu duen abiapuntuak, desertifikazioa eta basamortutzea maila 

hierarkikoenean kokatuz, agertzen duen arazoaz gain, badu beste agerpen 

garrantzitsurik eta bereziki seinalatu behar dena: ikasleak ederki egiten ditu 

desberdindu giza ekintza eta klimaren eremu kontzeptualak. Bigarren mapan 

agertzen diren lotura gurutzatuak errekontziliazio integratzaileekiko 

aberastasun nabaria agertzen du, bereziki desberdinduak izan diren 

kontzeptuen aldetik. Guztira azpimarratu dezakegu instrukzioaren ondoren 

ikasleak  akatsak gutxitu egin dituela, inklusibitate harremanak era 

egokiagoan erabiliak izan direla antolaketa hierarkikoa antolatzerakoan eta   

desberdintzapen mailakatuen adibide aberatsagoak agertzen direla, ondorioz 

bigarren mapa lehenengoa baina landuagoa eta bilakatuagoa delarik. 

Ikasleak egindako bi mapen azterketatik atera diren datuak adierazten dute 

ikaslearen antolaketa kognitiboak bilakaera garbi bat izan duela jaso duen 

informazio berriaren barneratze esanguratsuagoa gertatu delarik. Baina era 

berean esan behar da, instrukzio honetan era arbitrario eta ez substantzialean 

jasotako informazioa bigarren mapan islatua agertzen dela, ondorioz tartean 

ikaskuntza memoristikoa gertatu dela azaltzen delarik, baita ere. 
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5.2. ASIER INSAUSTI    

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Ikasleak, lehenengo mapan erabiltzen ez zuen “karkabak” kontzeptua 

bigarren mapan erabiltzen du, eta gainera kontzeptu honek duen izaera 

espezifikoari  dagokion maila hierarkikoan izan barneratu du. Erabilpen eta 

barneratze honetatik ondoriozta dezakegu aberastasun kontzeptuala duen 

ikasle honek instrukzioaren ondoren aberastasun hau finkatua agertzen 

duela, baita ere. Ikasleak bai lehenengo mapan eta bai bigarrenean 

kontzeptuak bere erara idazteko joera berezi bat agertzen du, lehenengoan 

kontzeptuak laburrago, eranskinen batekin agertzen zituen, edo atzizkiren 

bat erantsiz, bigarrenean bereziki -k atzizkia da sartzen duena zenbait 

kontzeptutan. Ikasleak egiten dituen aldaketa hauek direla eta mapak dituen 

proposizioak argi eta garbi identifikatzeko zailtasunak agertu dira, eta 

horrelakoetan maiz akastun proposizioak dira. Esan daiteke ikasle honek bi 

mapetan agertzen duela ezagutza nahasia, orduan lotura bakar eta 

konpartitua zuen kontzeptu gune erraldoia bazen ezagutza nahasiaren 

adierazgarri, bigarren mapan kontzeptuen arteko lotura eskasak eta 

kontzeptuei atzizki gehiegi eransteak dira nahasketaren iturri. 

Akatsak asko murriztu dira, baina hala ere asko dira instrukzioaren ondoren 

agertu direnak. Hauen artean errepikatu egiten dira lehenengo mapan ere 

agertzen ziren desertifikazioa, basamortutzea eta deforestazioa kontzeptuen  

arteko harreman akastunak. Akats berriak agertzen dira desertifikazioa giza 

ekintzekin erlazionatzen duenean eta basamortutzea klimarekin, nondik 

ondoriozta daiteken ikasleak era sinpleegian erlazionatzen dituela kausa-
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ondorio era hutsean. Nekazaritza kontzeptuak era oso aipagarrian agertzen 

da desberdindua eta jarraitzen du kausa-ondorio harreman sinpleetan 

oinarritzen diren akatsak agertzen, hala nola nekazaritza arduratuz 

lurzoruaren degradazioaz edo eta lurzoru emankorra antzu bihurtzeaz. 

Bigarren mapan agertzen diren akats iraunkorrak bereziki salatzen dute 

ikasle honek kontzeptu inklusiboenei buruz eta lehortea bezalako kontzeptu 

espezifikoari buruz ulermen arazoak izaten jarraitzen dutela eta 

instrukzioaren ondoren aurretik zuen ulermen falta  ez dela gainditua agertu. 

Instrukzioaren ondoren agertu diren akats berriak berriz indartu egiten dute 

aurreko ondorioa, gaineratu behar delarik nekazaritza kontzeptua akatsetan 

inplikatua agertzen dela bereziki. 

Bigarren mapan, instrukzioaren ondoren kontzeptuen arteko berrantolaketa 

konplexuagoan, nabarmendu behar da ikasle honek bi kontzeptu aukeratu 

dituela hierarkia maila altuenean kokatzeko. Horrela kontzeptu bakarraren 

desberdintzapena bideratu beharrean, bi kontzeptuenak aurkeztu ditu. 

“Desertifikazioa” da bi kontzeptu hauetako bat, bestea berriz ”basamortutze 

prozesua”, nondik ondoriozta daitekeen ikasleak ez duela kontzeptu 

inklusiboena identifikatu, espezifikoagoa den beste kontzeptu  baten parean 

jarri baitu. Desberdindu gabe utzi duen “interakzioa” kontzeptuaren 

kokapen espezifikoegiak salatzen du desertifikazioa ikasle honek ez duela 

inondik ere ikusi interakzio baten emaitza bezala, baina hala ere 

azpimarratzekoa da ikasle honek interakzioari eskaini dion kokapen 

aipagarria klima eta giza ekintza kontzeptuek hura subsumitzen dutelarik. 

Ikasle honek   bigarren mapan aurkezten duen berrantolaketa honetan, 

kontzeptuen kokapen hierarkikoa beraien arteko harreman inklusiboekiko 

egokitasun handiagoarekin agertzen dela ezin da ukatu. Seinalatu daiteke, 
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adibidez,  “klima” kontzeptuaren kokapena lehenengo mapatik bigarrenera 

hobekuntza nabaria jasan duena, adibidez, bi eragileen baldintzatzaile bezala 

agertuz. Guzti honetatik ondoriozta dezakegu  ikasleak maila espezifikoetan 

bereziki lortu duela harreman inklusiboen aldetik koherenteagoa den 

antolaketa hierarkiko bat aurkeztea, kontzeptuen esanahi logikoarekiko 

ikaskuntza prozesu esanguratsuagoa adierazten duelarik. Baina oraindik ere, 

eta akatsetan inplikatuak dauden kontzeptu inklusiboenekiko, esan behar da 

ezagutza berriaren inkorporazioak ez duela suposatu harreman inklusibo 

zuzenak baldintzatzea maparen  antolaketa hierarkikoan, horrela ikaskuntza 

prozesu memoristikoaren arrastoak identifikatu daitezkeelarik. 

Kontzeptu inklusiboenak agertzen dituzten arazoaz gain, bigarren mapa 

honetan “basamortutze prozesua” kontzeptuak desberdintzapen jarrai 

garrantzitsu eta nabari bat jasaten du. Horren baitan, akats eran bada ere,  

subsumitua agertzen den  klima kontzeptuaren desberdintzapen mailakatua 

ere oso interesantea delarik. Era berean kontutan hartu behar da 

“desertifikazioa”n subsumitua agertzen den “giza ekintza”ren adibidea den 

“nekazaritza” kontzeptuak agertzen duela  desberdintzapen aipagarri bat, 

nahiz eta proposizio sinple eta anekdotikoegiak bildu. Guztira aurkeztu 

diren desberdintzapenak dira ikasleak ikaskuntza prozesu 

esanguratsuagoaren  adierazgarriak. Bigarren mapan  errekontziliazio 

integratzaile kalitatezko adibide garbiak diren lotura gurutzatuak ikus 

daitezke. Bereziki seinalatu beharko lirateke desberdintzapen mailakatuak 

suposatzen duten bi kontzeptu multzoen artekoak, horrela egiten baitira 

esanahiez aberastu desberdindutako kontzeptu inklusiboak.  

Borobilduz  esan behar da ikasle honek bai kontzeptuen erabilpenean, 

inkorporazio egokian, bereziki "giza ekintzak" eta  “klima” kontzeptuaren 
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berrantolaketa hierarkikoaren azalpenean, desberdintzapen mailakatuen 

adibideetan eta agertzen diren errekontziliazio integratzaile aberatsetan 

adierazten digula zer nolako aurrerapena izan duen ikasleak  ikaskuntza 

prozesu esanguratsuagoarekiko. Bestalde, bigarren mapan azaltzen diren 

kontzeptuen arteko antolaketa linealak, hauetan eta gune desberdinduetan  

agertzen diren akatsak, eta hierarkia eta harreman inklusiboen aldetik 

agertzen diren  desegokitasunak, adierazten dute ikasleak era berean eraman 

duela ikaskuntza prozesu memoristikorik hurbil gelditu diren ezagutza 

eremuak. 
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5.3. BEÑAT GOÑI  

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOAK 

 

Ikasle honek bereziak kontsideratu daitezkeen emaitzak azaldu ditu bigarren 

mapa honetan. Alde batetik ikasle honek sekulako iraunkortasunak azaldu 

ditu. Laburbilduta seinalatu ditzakegu: kontzeptuak beste era batetara 

idaztea, geziak bi puntadunak bezala marraztea, deforestazioa kontzeptuari 

esanahi berezia eskaintzea non giza ekintzak sortzeko ahalmena ematen 

dion, eta hortaz zeinek akats berbera bi mapetan islatzen duen, 

desertifikazioari esanahia ematerakoan deforestazioa eta klima kontzeptuak 

erabiltzea, nekazaritza giza ekintza bezala agertzea, eta azkenik baita ere 

nekazaritza kontzeptuaren desberdintzapenean eta klima kontzeptuaren 

desberdintzapenean erabili dituen zenbait proposizio egoki erabiltzea.  Beste 

alde batetik ikasle honek lehenengo mapan erabiltzen zuen basamortutze 

prozesua kontzeptua bigarren mapan ez du erabiltzen. Lehenengo mapan 

erabili baldin bazuen, nahiz eta akastuna izan eratzen zuen proposizioa, 

bigarrenean erabili zezakeen, baina ez du halakorik egin. Ikusten denez 

basamortutze prozesua ulertzearekiko ikasleak izan dituen arazoei aurre egin 

beharrean arazoak saihestearen irtenbidea  hartu du. Orain basamortutze 

prozesua kontzeptua ez erabiltzeak salatu dezake, baita ere, zein 

puntutaraino ikasleak egiten duen desertifikazioarekin identifikatu. Era 

berean, ikasle honek lehenengo mapan barneratu  gabe utzi zuen interakzioa 

kontzeptua bigarrenean era nabarmen eta landu xamar batetan egin du 

barneratu, hierarkian goi mailan kokatuz eta mapan duen goialdeari egitura 
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sendo eta interesante bat eskainiaz, hala ere kontutan izatekoa da ikasleak 

interakzioa kontzeptua desberdintzapenik gabe utzi duela.  

Akatsak direla eta nabarmentzen da lehenengo mapan bederatzi proposizio 

akastun azaldu direla eta bigarren mapan berriz akastun lau proposizio. 

Lehenengo proposizio akastunean ikasle honek iraunkorki agertzen du 

“desforestazioa” kontzeptuari “giza ekintza” sortzeko ahalmena ematen 

diola. Bigarren maparen beste hiru akatsak agertzen dira ikasleak adierazten 

duenean “higadura”k parte hartzen duela, “nekazaritza”n, “kanpo-eragile  

geologiko”etan eta “eragile meteorologiko”etan. Lehenengo mapan akats 

gehiago zeuden, bereziki “klima” kontzeptuaren desberdintzapenari 

zegokienak. Esan behar da maparen hierarkia goi mailan lehenengo mapan 

zeuden beste  akatsak desagertu direla, baina noski “basamortutze prozesua” 

kontzeptua erabili ez duela kontutan hartu behar da.  Akats desagertze honek 

adierazten du ikasleak instrukzioaren ondorioz izan duela akatsak 

zuzentzeko aukera, eta hortaz, izan duela informazio berria esanguratsuki  

jaso eta ezagutza psikologikoa eta logikoa hurbiltzeko aukera, ikaskuntza 

prozesu esanguratsuaren adierazle garbi bat delarik.  

Lehenengo mapari buruz esaten zen antolaketa hierarkiakoa 

inklusibitatearen irizpidearekiko nahiko egokia zela, bigarrenarekiko 

balorazio hau ez delarik gehiegi aldatzen. Orduan agertzen zen arazo bat, 

deforestazioa kontzeptuarekiko, bigarrenean berdin berdin agertzen da. 

Higadura kontzeptuak bere izaera inklusiboari egokituz kokapen hierarkiko 

egokiagoa jaso du instrukzioaren ondoren, baina klima kontzeptuan 

subsumitzen ez delako eta gainera desberdintzapen mailakaturik jasaten ez 

duelako esan daiteke higadurak hartu duen garrantziak ez duela gauzapen 

adierazgarririk agertu.  
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Bigarren mapa honetan, “desertifikazioa” kontzeptuaren esanahia eraikitzea 

proposatzen da, lehenengo mapan bezala. Bere baitan subsumituak agertzen 

dira, “desforestazioa”, “klima” eta “higadura” kontzeptuak. Lehenengo biak, 

aurreko mapan zuten kokapen berdina hartu dute oraingoan, baina 

desertifikazioa kontzeptuak beraiekin lotura hobeak agertzen dituelarik. 

Oraingoan, hala ere, bereziki “klima” kontzeptuaren desberdintzapenaren 

eskutik gertatzen da “desertifikazioa”ren esanahia eraikitze hori. 

Desberdintzapen honek berriz, adarkatze zabal bat barneratzen du, tartean 

bereziki "nekazaritza" eta “kanpo-eragile  geologiko” kontzeptuen 

desberdintzapenak subsumitzen dituelarik. Deforestazioa eta higadura 

kontzeptuak berriz garapen eskasarekin eta akatsekin alderatuak uzten ditu. 

Guzti honengatik esan daiteke ikasle honentzat desertifikazioak esanahia 

jasotzen duela klima kontzeptuaren desberdintzapenetik eta honen baitan 

subsumitua dagoen nekazaritza kontzeptuak jasaten duen 

desberdintzapenetik. 

Bi mapen azterketetatik ondoriozta daiteke ikasle honek, egitura kognitiboa 

oso gogorra duela eta  joera aipagarria agertzen duela, baita ere, kontzeptuen 

desberdintzapen mailakatuak bideratzekoan, eratzen dituen bi mapak 

hasieratik adarkatzen dituela garbi ikusten baita. Instrukzioaren ondoren 

desertifikazioari esanguratasunez esanahia eskaini dio bereziki klima 

kontzeptuaren desberdintzapenagatik, non hierarkia eta inklusibitate arteko 

arazoak agertuz, barneratua izan den nekazaritza kontzeptuaren 

desberdintzapena. Baina bi mapetan agertzen dira, baita ere, 

desberdintzapenik gabeko eta akastunak diren gune kontzeptual 

garrantzitsuak, non identifikatu daitezkeen kontzeptuen arteko harreman 

arbitrarioak eta ez substantzialak. Hala eta guztiz ere, bigarren mapan 
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agertzen den desertifikazio kontzeptuaren desberdintzapenak, akats gutxiago 

dituenez, desberdintzapen landuagoa behintzat subsumitzen duenez bereziki 

klima kontzeptuaren eskutik, eta agertzen dituen errekontziliazio 

integratzaileengatik, ziur esan dezakegu, ikasle honek instrukzioan zehar 

bideratu ohi izan duela ikaskuntza prozesu esanguratsu aipagarririk. 
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5.4. EDURNE GOÑI  

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Orokorrean Edurnek egin dituen bi mapen arteko aldea nabaria da, hala ere 

bada bigarren maparen  antolaketan kontzeptuen arteko segida lineal nabari 

bat, zein den  lehenengo mapan agertzen zirenak bezain luzea. Bigarren 

mapan kontzeptu guztiak erabiltzen ditu, hortaz lehenengo mapan erabili 

gabe utzi zuen gazipena kontzeptua barneratua izan da. Gazipena 

kontzeptuaren barneratzea gazitu forman egin da, eta berari dagokion izaera 

espezifikoarekin bat egin da izan da barneratua hain zuzen ere. 

 Lehenengo mapan 12 akats agertzen baldin baziren, instrukzioaren ondoren 

egindako kontzeptu mapan 8 agertzen dira. Ez dira akats berdin berdinak 

errepikatzen batean eta bestean, baina bi mapetan agertzen da 

desertifikazioa, basamortutze prozesua, deforestazioa eta klima, kontzeptuen 

arteko harreman oso nahasia, eta lehortea eta akuifero edo akuiferoen 

desagerpenaren arteko harreman akastuna. Hala ere akatsak gutxitzearen 

balioa garrantzitsua dela esan behar da, ikaslearen ezagutza psikologikoa 

logikoagoa eraldatu delako.  

Bigarren maparen antolaketa hierarkikoa eraikitzerakoan, inklusibitatearen 

irizpidea, lehenengo mapan baina era egokiagoan izan da erabilia, nahiz eta 

bereziki klima kontzeptuaren esanahia eraikitzearekin  zerikusia duten 

kontzeptuak nabarmenki oso nahastuak agertzen diren. Atentzioa deitzen du 

nola ikasle honek bigarren mapan hierarkia nahasia azaltzen duen, bereziki 

akats gehienak  agertzen diren  kontzeptu segida linealetan. Nondik 

segurtasun handiarekin ondoriozta daitekeen ikasleak zein kontzeptu ez 
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dituen batere ulertu eta ez dituen bere egitura kognitiboan esanguratsuki 

barneratu.  

Instrukzioaren ondoren ikasleak identifikatu egin du zein zen kontzeptu 

inklusiboena eta hortaz maila hierarkiakoenean kokatu behar zena. Horrela, 

lehenengo mapan agertzen zen deforestazioa, orain desertifikazioa 

kontzeptuarekin ordezkatu egin da, nondik azalduko den kontzeptuen 

berrantolaketa esanguratsuagoak egiteko aukera. Berrantolaketa honek duen 

ezaugarri nagusia da, higadura eta giza ekintza den nekazaritza kontzeptuen 

desberdintzapen espezifikoak direla bereziki desertifikazioari esanahia 

eskaintzen diotenak. Lehenengo mapan gertatzen ez zena, orduan, 

bigarrenean gertatzen da: desertifikazioa kontzeptuak esanahi aipagarriagoa, 

maila batean behintzat, jasotzen du, non higadurak eta giza ekintza den 

nekazaritzak garrantzi berezia hartu duten. Hala ere, desberdintzapen horien 

baitan errekontziliazio integratzaileak agertzen ez diren neurrian, 

berrantolaketaren egiturak galera oso garrantzitsua agertzen du bere 

esanguratasun mailan. Bestalde, eztabaidan sakonki adierazi den bezala, 

mapa honetan agertzen dira ikaskuntza memoristikoaren islak diren 

kontzeptuen arteko segida lineal luze eta bihurriak (mapari, goitik beherako 

egitura eman beharrean, itxura zabal bat emanez), eta gainera akastun 

proposizio ugari biltzen dituztenak. Ikasleak juxtu linealki antolatuak izan 

diren kontzeptu hauen eta nekazaritza kontzeptuari egokitutako gune 

desberdinduaren artean eratzen ditu errekontziliazio integratzaile gehienak, 

errekontziliazioak integratzen dituelarik, alde batetik esanguratsuagoak izan 

den kontzeptu gunea eta oso arbitrarioa izan dena. Gune lineal eta 

arbitrarioak salatzen dute ikasle honek instrukzioan zehar aurrera eraman 

duen ikaskuntza prozesu memoristikoa zertan gertatu den. Orokorrean 
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ikusten da Edurnek ikaskuntza prozesu esanguratsuaren ezaugarriak islatu 

dituela, baina era berean eta orokorrean  ikaskuntza prozesu 

memoristikoaren ezaugarri  aipagarriagoak islatu dituela esan behar da. 

Balioztatu behar da talde esperimentaleko ikasleek egin dituzten bigarren  

kontzeptu mapen artean  hauxe izan dela ikaskuntza prozesu 

memoristikoena islatzen duena.  
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5.5. MIKEL AZPIROZ  

 
KONTZEPTU MAPEN AZTERKETA 

 

LEHENENGO MAPA 97/3/17 

 

MAPAREN DESKRIPZIOA: 

 

Mapa honetan Mikelek ez ditu "gazipena", "karkabak" eta "mediterranear 

klima" kontzeptuak erabili. Adierazi behar da  ez duela ez gezi eta ez 

loturarik  jarri "lehortea" eta "akuiferoen desagerpena" kontzeptuen artean. 

Seinalatzen da, baita ere,  ikasle honek atzizki batzuk kontzeptuekin lotuak 

agertzen dituela: "eragile meteorologikoak", "kanpo-eragile geologikoak" 

edo "interakzioa" idatzi beharrean "eragile meteorologikoetan", "kanpo-

eragile  geologikoetan" eta "interakzioan" idazten baitu. Bereziki 

seinalatzeko da bosgarren ikasle honek, baita ere, sortu lotura hitza oso maiz 

erabiltzen duela gehienetan kausa/ondorio proposizio eskasak eratzen 

dituelarik. 

Maparen egitura behatzen bada, ikus daiteke antolaketa simetriko nabarmen 

bat agertzen duela, non gune hierarkiko aipagarri baten garapena bi 

kontzeptu segida lineal garbietan zatitzen gauzatzen den. Kontzeptu segida 

linealen artean esan behar da bi lotura gurutzatu agertzen direla, baita ere. 

Mikelek lehenengo mapa honetako maila hierarkikoenean proposizio 

nagusitzat bezala "giza ekintza(k) sortu deforestazioa" kokatu du, eta 

jarraitzen du esanez "deforestazioa(k) sortu aldaketak eragile 

meteorologikoetan eta kanpo-eragile  geologikoetan". Gune hierarkikoena 
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bukatzeko ikasleak adierazten du ""eragile meteorologikoak (eta) kanpo-

eragile geologikoak interakzioan daudela". Gune hierarkiko honen inguruan 

Mikelek ohar bi idatzi ditu esanez deforestazioari buruz: "ez nekien zer jarri, 

deforestazioa jartzea gaizki dagoela uste dut", eta kanpo-eragile 

geologikoari buruz: "ez dakit zer dan bere esanahia". Ondoren, mapa 

"eragile meteorologikoak" eta "kanpo-eragile geologikoak" kontzeptuetatik 

hasita, aipatu diren bi kontzeptu segida linealetan garatzen da. Ikasleak 

ezker aldeko lerroan adierazten du "eragile meteorologikoak klima direla" 

eta "klimaren aldaketak lehortea dakarrela". Ondoren ikusten da lehortea eta 

akuiferoen arteko gezia eta lotura ez dituela adierazi, ezker aldeko kontzeptu 

katea etenda agertzen delarik. Hala eta guztiz ere akuiferoen desagerpena 

kontzeptutik abiatuz kontzeptu kateak jarraitzen du adieraziz, "akuiferoen 

desagerpena(k) sortzen duela desertifikazioa", "desertifikazioa(k) sortzen 

duela lurzoruaren degradazioa", azken honek ekartzen duela "higadura", eta 

azkenik dio bai higadura(k) eta bai lehortea(k) sortzen dutela "basamortutze 

prozesua". Eskuin aldeko kontzeptu segida kateatuan ikasleak, nahiz eta 

ikasleak adierazita utzi ez duela kanpo-eragile geologikoaren zentzua 

ezagutzen, dio "ur-basatiak" direla haien adibide bat, jarraitzen duelarik 

esanez "ur-basatiak sortu akuiferoak edo lurpeko urak", hauek sortzen dutela 

"lurzoru emankorra", "lurzoru emankorra(k) sortzen duela nekazaritza", eta 

bukatzeko azken honek sortzen dituela "elikagaiak".  

Bi dira mapa honetan agertzen diren lotura gurutzatuak, eta noski kontzeptu 

segida kateatuen artean eratzen dira. Alde batetik "desertifikazioa" 

"nekazaritza" kontzeptuak lotzen ditu adieraziz "desertifikazioa(k) sortu 

arazoak nekazaritza(ri)", eta bestetik dio akatsa den "basamortutze 

prozesua(n) desagertu elikagaiak".  
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Mikelek lehenengo mapa honetan hamaika akats azaltzen ditu. Lehenengo 

akats bezala hartua izan da lehortea eta akuiferoen desagerpena kontzeptuen 

artean inolako loturarik ez adieraztea (e1). Ondoren akatsak bezala hartu 

dira baita ere ikasleak eragile meteorologikoak eta klima identifikatzea (e2), 

ur-basatiak hartzea akuiferoen sortzaile gisa (e3), eta akuiferoak lurzoru 

emankorraren sortzaile gisa (e4). Atentzioa  deitzen du kausa-ondorio 

harremanak alderantzikatuak agertzen dituela hiru akatsetan, hauetan 

ikasleak diolarik: desertifikazioak sortzen duela lurzoruaren degradazioa, 

lurzoruaren degradazioak berriz higadura ekarriko duela eta lurzoru 

emankorrak sortzen duela nekazaritza, guztietan alderantziz izan beharko 

lukeenean (e5, e6, e7). erantsi behar dira beste bi akats, zeintzuk adierazten 

duten akuiferoen desagerpena arduratzen duela desertifikazioaren sortzaile 

gisa eta basamortutze prozesuak desagertu  arazten dituela elikagaiak (e8, 

e9). Azkenik, seinalatzen da ikasle honek higadura eta baita ere lehortea 

hartzen dituela basamortutze prozesuaren eragile gisa (e10, e11). 

 

EZTABAIDA 

Izaera espezifiko nabarmena duten hiru kontzeptu dira bosgarren ikasle 

honek lehenengo mapa honetan erabiltzen ez dituenak, ondorioz esan 

daitekeelarik ikasleak kontzeptu gehienei buruz baduela ezagutzarik, baina 

era berean esan behar da hiru kontzeptu espezifikoei buruz ezagutzarik ez 

duela. Ikasle honek sortu lotura hitza oso maiz erabiltzen du oraingo 

honetan, halako loturak kausa-ondorio esanahi eskasa duten proposizioak 

eratzen dituelarik. 

Hamaika  dira mapa honek agertzen dituen proposizio akastunak, hauetan 

agertzen direlarik lehortea eta akuiferoen desagerpena kontzeptuak elkarren 
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arteko loturarik gabe uztea, edo esatea ur-basatiak sortzen dituztela 

akuiferoak, eta akuiferoak sortzen dituztela lurzoru emankorrak. Bestalde 

adierazgarria da nondik nora identifikatzen dituen ikasle honek eragile 

meteorologikoak eta klima. Baita ere  azpimarratzekoa da nola ikasle honek 

bi proposizioetan kausa-ondorio harremanak alderantzikatu egin dituen, 

esaten duenean adibidez, desertifikazioak sortu duela lurzoruaren 

degradazioa, eta lurzoruaren degradazioak ekartzen duela higadura. 

Aipagarria  da baita ere nola dioen lurzoru emankorrak sortzen duela 

nekazaritza, akuiferoen desagerpenak sortzen duela desertifikazioa eta 

basamortutzeak desagertarazten duela elikagaiak. Eta azkenik sortu lotura 

hitza erabiliaz ikasle honek higadura eta lehortea basamortutzearekin lotura 

benetan sinplea eratzen ditu, non ikasleak oso konplexua eta denbora 

luzeegien zehar gauzatzen den prozesua higadura edo lehortea bezalako 

gertakizun zehatzekin esplikatzen den. Guzti honen ondorioz esan daiteke, 

ikasle honek instrukzioa baino lehen klima, eragileak, akuiferoak, lurzoru 

emankorra, lurzoruaren degradazioa, desertifikazioa eta basamortutzea 

kontzeptuen ezagutzari buruz arazo handiak dituela, logikoak ez diren 

adierazpenetan inplikatuak agertzen direlako. Bai hiru kontzeptu erabili 

gabe utzi dituelako eta baita ere erabilitako kontzeptuak akatsetan 

inplikatuak agertzen direlako, esan daiteke ikasle honek instrukzioa baino 

lehen kontzeptu multzo honi buruz ezagutza eskas eta pobrea islatzen duela. 

Oso aipagarria gertatzen da bestalde Mikelek "giza ekintza" eta honen 

zehaztapen bat den "deforestazioa" kontzeptuei eman dien kokapen 

hierarkikoa, aukera hau koherentea agertzen delarik, ikerketa desberdinetan 

maiz agertzen den bezala, ikasleek duten ingurugiroaren ikuspuntu 

antropozentriko batekin. Gune hierarkikoan agertzen diren eragileekin lotua 
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agertzen den "interakzioa" kontzeptua, bestalde, garapenik gabe dago, 

nondik ondoriozta daiteken "interakzioa" kontzeptuari  ikasleak ematen dion 

esanahi eskasa edo eza. Jarraian mapa honetako ezaugarri nabarmena 

komentatu behar dugu, hau da, ia simetrikoak diren  bi kontzeptu  segida 

lineal eta kateatuak "eragile meteorologikoak" eta "kanpo-eragile 

geologikoak" kontzeptuetatik zintzilik daudenak. Azpimarratzekoa da baita 

ere nola ezkerraldeko kontzeptu katea etenda agertzen den lehortea eta 

akuiferoen desagerpena kontzeptuen artean. Halako antolaketa batek 

ikasleak aukeratutako kontzeptu hierarkikoenen desberdintzapen 

mailakaturik gabe uzten ditu, gertakari hau ikaskuntza memoristikotik oso 

hurbil dagoelarik. Esan daiteke era berean, halako mapak islatzen duela 

egituraketa esanguratsu eskasa duen ezagutza ikaslearen aldetik. Linealki 

kateatuak agertzen diren kontzeptuak, salatzen dute kontzeptuen kokapena 

edozein izan dela, hau da inklusibitatearen irizpideak ez duela ezertan 

funtzionatu  eta beraien arteko harremana aleatorioa eta arbitrarioa izan dela 

ere. Mikelek egin duen lehenengo mapa honetan hortaz, oso nabarmena da 

ez duela kontzeptuen desberdintzapen mailakaturik egin eta ez duela 

ondorioz kalitatezko errekontziliazio integratzailerik lortu, gertakari hauek 

adierazten dutelarik ikaslearen ezagutza esanguratsu pobrea eta eskasa. 

Horrela ikasle hau instrukzioa baino lehen eta kontzeptu multzo honi buruz 

ikaskuntza memoristikoaren hurbilago dago esanguratsutik baino. Adibidez, 

ezker aldeko adar bertikaletan "klima" kontzeptua agertzen da bera baina 

izaera espezifikoagoa duen "eragile meteorologiko" kontzeptuan 

subsumitua, gainera, berarekin identifikatu egiten duelarik. Zentzu honetan 

oso adierazgarria da ikustea klima kontzeptuak bere izaera logikora egokituz 

subsumitu beharko lituzken kontzeptu multzoa Mikelek egin duen mapan 
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zehar barreiatuak agertzen direla. Erantsi beharrekoa da eztabaida honetan, 

Mikelentzat halako garrantzia izan duen giza ekintzak kontzeptuak 

subsumitu beharko lukeen nekazaritza kontzeptua halako kokapen 

hierarkikoa lortu duen deforestaziotik oso bereiztua agertzen dela, eta maila 

oso espezifikoan kokatua. Desertifikazioa kontzeptuak ez da Mikelentzat 

bereziki aipagarria izan, ezkerreko kate etenduan hartu duen kokapenak 

horixe salatzen duelarik, eta ondorioz esan dezakegu erreferentzia mapan 

izaera inklusiboena duen ingurugiroko arazoari ikasleak ez diola apenas 

esanahirik eman. Guzti hau bat dator kontzeptuen inklusibitate eta 

antolaketa hierarkikoaren arteko etendura nabarmenarekin, zienek hitz 

egiten duen inklusibitatearen irizpidearen erabilpen ezari buruz. Maparen 

antolaketa simetriko eta lineal nabarmenak erlazionatu behar da, 

kontzeptuen antolaketa hierarkikoa gauzatzerakoan inklusibitatearen 

irizpidea ez  erabiltzearekin, oso adierazgarria den lotura gurutzatu 

kalitatezkorik ez egitearekin, kontzeptu inklusiboenen desberdintzapen 

mailakaturik ez eratzearekin eta, azkenik, kontzeptuen arteako 

errekontziliazio integratzaile faltarekin;  eta emaitza hauek  kontzeptuen 

arteko egituratze ez-esanguratsuaren ebidentziak aipagarriak dira. Guzti 

honen ondorioz esan daiteke mapa honek egituraketa esanguratsu eskasa 

duen egitura kognitibo bat islatzen duela, ondorioa ikaskuntza memoristiko 

baten emaitzaren aurrean gaudela ohartzea delarik. 

 

LABURPENA 

 

Guztira esan daiteke Mikelek ez duela kontzeptu multzo honi buruzko 

ezagutza logiko nabarmenik adierazi, bai agertzen dituen akatsengatik eta 
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erabili gabe utzi dituen kontzeptuengatik. Gainera esan behar da ikasleak 

islatzen duen ezagutzak ez dela esanguratsuki egituratua agertzen, 

kontzeptuen antolaketa hierarkikoa ez datorrelako bat beraien izaera logiko 

eta inklusiboarekin, kontzeptu inklusiboenak desberdintzapen mailakaturik 

ez dutelako jasan, kontzeptuen arteko harreman lineal eta kateatuak ugari 

direlako eta errekontziliazio integratzaileak apenas agertzen direlako. 

Horrela gauzak bukatzeko esan beharko da Mikelen kontzeptu mapa honek 

egitura kognitibo ez-esanguratsua islatzen duela, non kontzeptuak 

arbitrarioki eta ez substantzialki harremanetan dauden, azken finean 

kontzeptu mapa hau ikaskuntza memoristikoaren emaitza gisa ikusi behar 

delarik. 

 

 

BIGARREN MAPA 12/5/1997 

 

DESKRIBAPENA 

 

Oraingoan Mikelek kontzeptu guztiak erabiliaz eraikitzen du mapa. Badira 

orain ere kontzeptu batzuengan ezarritako aldaketak, adibidez, 

“mediterranear klima” idatzi beharrean “mediterraneoa” idazten du, “eragile 

meteorologikoak” eta “kanpo-eragile geologikoak” beharrean “e. 

metereologiko” eta “e. geologiko” idazten du, eta “interakzioa” idatzi 

beharrean “interakzioan” idazten du. Bigarren mapa honetan agertzen dira, 

baita ere, azalpenik gabeko bi lotura klima eta bi eragileen artean hain zuzen 

ere. "Sortu" lotura erabiltzen duten proposizioak agertzen dira, oraingoan 

ere, baina bigarren mapa honetan ez ditu lehenengo mapan bezain beste 



 168

proposizio sinpleak eratu. Mapak oso adierazgarria den egitura asimetriko 

bat agertzen du, non bereziki nabarmentzen den ikasleak “higadura” 

kontzeptuari eman dion garrantzia. Ikasleak azalpen luze bat eskaintzen du 

maparen azpiko aldean, diolarik: “ez dut oso ongi ulertu interakzioa zer den, 

hala ere, lurzoruaren degradaziotik eta akuiferoen desagerpenetik atera dut. 

Behar bada hobe zen giza ekintzatik eta klimatik ateratzea”.  

Mapa honetan ere lau akats agertzen dira. Alde batetik desertifikazioa 

basamortutzearekin identifikatzen du, Desertifikazioa ulertzen du lurzoru 

emankorraren deseratzaile gisa, eta klima eta bi eragileen arteko loturak 

azalpenik gabekoak direnez, akats eran ulertzen dira.  

Mapa hau “desertifikazioa” kontzeptuarekin hasten da, hauxe agertzen 

delako hierarkia maila altuenean kokatua. Jarraian eta ondo bereiztuta 

agertzen dira erdian kokatutako “higadura” eta alderatuago gelditu diren 

“basamortutze prozesua” eta “lurzoru emankorra”. Higadura agertzen da 

desertifikazioaren jatorrian dagoen ekintza bezala aurkeztua: 

“desertifikazioa egoteko egon higadura” esaten duelarik. Desertifikazioa 

ondoren basamortutze prozesuarekin identifikatzen da, eta goi maila hau 

bukatzeko ikasleak dio “Desertifikazioa(k) deseratu (egiten duela) lurzoru 

emankorra”. Jarraian “higadura” kontzeptua da garatzen jarraitzen duena, 

besteak (basamortutze prozesua, lurzoru emankorra) ia garapenik gabe uzten 

dituen bitartean, ondorioz  horrela gauzatzen delarik mapak duen asimetria. 

Hurrengo hierarkia mailetan bosgarren ikasle honek dio higadurak bi eragile 

dituela: giza ekintza eta klima. Eta esaten jarraitzen du “klima(k) sortu 

(duela) lehortea” eta  klimaren adibidea dela mediterraneoa. Klima 

kontzeptua ondo zentratuak dauden bi eragileekin lotzen da, baina ikasleak 

ez ditu lotura hauek esplizituki lotu. Bestalde “giza ekintza” kontzeptuak 
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jasaten du baita ere garapen zabalik, adibidez, horren adibide gisa aurkezten 

ditu “deforestazioa” eta “nekazaritza” eta dio “giza ekintza” (dela adibidez) 

kontsumitu asko elikagaiak”. Kontzeptu multzo honetatik nekazaritza 

kontzeptua da bereziki garapenarekin jarraitzen duena esanez, “nekazaritza 

egiteko erabili akuiferoak” eta “akuiferoen erabilera desegokiak sortzen 

duela lurpeko uren desagerpena eta gazipena”, eta azkenik "nekazaritza(k)  

sortu (egiten ditu) elikagaiak". Garapen beste lerroan “eragile geologiko”en 

adibide gisa agertzen du ur-basatiak”, jarraian kate motx bat bezala ulertu 

daitekeena eginaz eransten duelarik, “ur-basatiak sortu lurzoruaren 

degradazioa”, “lurzoruaren degradazioa izan daiteke sortuz karkabak”. Hala 

ere bada ur-basatiak eta karkabak lotzen dituen beste lotura bat esanez, “ur-

basatiak sortu karkabak”. Maparen egituraren deskribapen hau bukatzeko 

esan behar da hierarkia baxuenean Mikelek “interakzioan” kontzeptua jarri 

duela, ikasleak oharrean azaldu duen bezala. Ikasleak honela dio:  “lurpeko 

uren desagerpena eta lurzoruaren degradazioa jarri interakzioan”, eta 

azkenean interakzioan berriro lotzen du goranzko gezi nabarmen bat eratuz 

desertifikazioa kontzeptuarekin. Ikasleak azkeneko prozedura hauekin 

adierazten duena zera da: “lurpeko uren desagerpena eta lurzoruaren 

degradazioa jarri interakzioan eta (ondorioz) sortu desertifikazioa”. Bigarren 

mapa honek bost lotura gurutzatu  agertzen ditu, adibidez ikasleak dio 

basamortutze prozesua dagoela mediterraneoan,  eragile meteorologikoak 

sortzen dutela lurzoru emankorra, nekazaritzak batzuetan eragin dezakeela 

deforestazioa,  deforestazioa gertatzen ari dela mediterraneoan eta karkabak 

daudela mediterraneoan.  
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EZTABAIDA 

Ikasle honek agertzen du kontzeptu batzuen izendapena aldatzeko joera, 

proposizioak eratzerakoan euskara hizkuntzak izan ditzaken arazoei era 

horretan aurre eginaz. Bigarren mapa honetan kontzeptu guztiak izan dira 

barneratuak, baina izaera espezifiko nabarmena dutenez ez da sartu berriak 

izan diren kontzeptuekin gainordenatze adibiderik agertu. Esan daiteke 

“gazipena”, “karkabak” eta “mediterraneoa” kontzeptuak akuiferoak, 

lurzoruaren degradazioa eta klimaren baitan subsumituak izan direla, 

azkenean bai klima eta bai nekazaritza kontzeptuak agertu direlarik erabili 

berriak izan diren kontzeptuen subsumitzaile giza. Kontzeptuen sartze 

berriak ulertzen dira ikaslearen egitura kognitiboaren aberastasun gisa, non 

kontzeptu berriak aurretik zeuden kontzeptuen baitan asimilatuak izan diren. 

Gaineratu daiteke kasu honetan barneratze berriak dagokien maila 

hierarkikoarekin bat datozela, ondorioz esanguratasun maila garrantzitsua 

duten asimilazioak  bezala ulertu daitezkeelarik.  

Hala eta guztiz ere, mapa honetan lau akats agertzen dira. Hauetatik bi 

maparen gune hierarkikoenean agertzen dira, non ikasleak desertifikazioa 

eta basamortutze prozesuak egiten dituen identifikatu eta desertifikazioa 

ulertzen duen lurzoru emankorraren deseratzaile gisa. Lehenengo akatsa 

berria da, eta adierazten du Mikelek ez dituela desertifikazioa eta 

basamortutzearen arteko diferentziak identifikatu. Eta bigarren akatsak 

berriz zerikusi zuzena du lehenengo mapan ikasle honek egin zuen akats 

mota batekin, non desertifikazioa agertzen zen, adibidez,  lurzoruaren 

degradazioaren sortzaile gisa. Orduan esan genuen akats mota honetan 

azaltzen zela desertifikazioa prozesu baten emaitza bezala ulertu beharrean 

prozesuaren kausa bezala ulertzea, hau da kausa-ondorio harremanak 
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alderatzikatu egiten zituela esaten genuen, oraingoan ere hala esan beharko 

dugularik. Honengatik ondorioztatu daiteke ikasle honek instrukzioarekin 

jaso duela desertifikazioari buruz desegokiak diren bi proposizio, non 

desertifikazioa kausa bezala ikusten duen ondorio bezala baino, eta gainera 

ez duen desberdintzen aspektu geologiko eta klimatiko soilak dituen 

basamortutze prozesutik. Beste bi akatsak dira ikasleak lotura espliziturik 

gabe utzi dituen bi lotura klima eta eragileen artekoak. Mikelek era logikoan 

kokatu ditu eragileak klima kontzeptuan subsumituak, baina lotura 

espliziturik gabe utzi duenean subsumizioari adierazgarritasuna kentzen dio 

eta "klima" kontzeptuari buruz, baita ere, ulermen arazoak dituela azaltzen 

da. Hala eta guztiz ere, esan behar da Mikelek akats kopurua era 

nabarmenean jaitsi duela, eta horrek instrukzioari bere balio esanguratsua 

ezartzen diola. Mikelek bigarren mapa honetan agertzen ditu positiboak 

diren proposizio iraunkorrak bere ezagutza esanguratsuaren adierazgarriak 

direnak. Adibidez, deforestazioa giza ekintza moduan ulertzen duenean, ur-

basatiak eragile geologiko gisa ulertzen duenean, lehortea klimarekin lotzen 

duen faktore gisa ulertzen duenean, eta nekazaritza elikagai ekoizle gisa 

ulertzen duenean. Guzti honen ondorioz nabarmendu daiteke instrukzioaren 

ondoren ikasleak kontzeptuen artean harreman logikoagoak eratu dituela, 

baina oraindik ere logikatik urruti gelditu diren harremanak agertzen direla, 

ulermen eta ezagutza arazoak oraindik ere badirela esan behar delarik.  

“Desertifikazioa” kontzeptuaren kokapenarekin batera kontutan hartzen 

bada zein kokapen hartu duten “giza ekintzak” eta “klima” kontzeptuak, 

esan daiteke ikasle honek gainditu egin duela lehenengo mapan agertzen 

zuen joera antropozentrikoa. Bestalde, “desertifikazioa” kontzeptuaren 

desberdintzapenaren hasieran islatzen du mapak atentzioa deitu duen 
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asimetria, non agertzen diren hiru kontzeptuetatik bat bakarra dela 

desberdintzatzen jarraituko duena. Izan ere egia da “higadura” kontzeptua 

lehenengo mapan kokapen aleatorio nabarmena zuena eta “lurzoruaren 

degradazioa”rekin harreman kausala alderatzizkatua suposatzen zuen akatsa 

agertzen zuena, oraingoan ezin besteko garrantzia hartu duela bigarren mapa 

honetan. “Higadura” kontzeptuaren desberdintzapen mailakatua maparen 

adar adierazgarri eta esanguratsuena da, bera delako hain zuzen ere bereziki 

“desertifikazioa”ri esanahia eskaintzen diona. Akatsei buruz hitz 

egiterakoan  azaldu den bezala, desertifikazioak  “basamortutze prozesua” 

eta “lurzoru emankorra” kontzeptuekin jasotzen du esanahi gehiago, baina  

hauekin eratutako proposizioak akatsak direnez eta gainera 

desberdintzapenik gabe gelditu direnez ezin esan jasotako esanahia aberatsa 

denik.  “Higadura” kontzeptuaren desberdintzapenak azaleratzen du 

lehenengo, ikaslearen ustez haren eragileak diren “giza ekintzak” eta 

“klima” subsumitzen dituela, hemen agertzen delarik ikaslearentzat klima 

kontzeptuak ez duela logikoki duen inklusibitate izaera jasotzen, eta 

ondorioz higadura kontzeptuan subsumitua agertzen dela, alderantziz izan 

beharko lukeenean. Hala ere, erantsi behar da, klima kontzeptuak jarraian 

jasaten duen desberdintzapenean era logikoan izan dela mailakatua. 

Aipagarria da “klima” kontzeptuak agertzen duen desberdintzapen zabala, 

eragileak eta lehortea subsumituz, baina bestalde egia da eragileekin 

ikasleak ez duela loturarik espliziturik eta akatsak bezala balioztatuak izan 

diren bi proposizio hutsak klima kontzeptuaren desberdintzapenari 

esanguratasuna jeixten diotela. “Giza ekintzak” kontzeptu berriz lehenengo 

mapan hierarkia maila gorenean agertzen zena, oraingoan ere “higadura” 

kontzeptuaren baitan subsumitua agertzen da, eta jarraian desberdintze 
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jarraian subsumitzen ditu bai deforestazioa eta bai nekazaritza kontzeptuak. 

Giza ekintzaren desberdintzapenak jarraitzen du ondoren nekazaritzaren 

ardurapean kokatuz akuiferoak eta hauen desagerpena eta gazipena. 

Nabarmentzekoa da zein kokapen hartzen duen akuiferoen desagerpena 

kontzeptuak, lehenengo mapan “lehortearekiko” kokapen hurbila baina 

etena zuena, eta desertifikazioa subsumitzen zuena, eta orain  berari 

dagokion maila espezifikoan kokatua izan dena.  

Guztira, nahiz eta arazoak agertu,  mapa honek azaltzen du “higadura” 

kontzeptua zein era adierazgarrian izan den barneratua ikaslearen egitura 

kognitiboan desertifikazioari esanahia ematerakoan, oso nabarmena izan 

baita berak jasandako desbedintzapen mailakatua bereziki,  “giza ekintzak”, 

“akuiferoak”, “lurzoruaren degradazioa” eta “klima” kontzeptuek jasan 

duten desberdintzapen mailakatuengatik. Balioztatze  hau sendotua agertzen 

da maparen gune desberdinduenean agertzen diren lotura gurutzatuak 

adierazten duten errekontziliazio integratzaileak aztertzen direnean. 

Adibidez, kontutan hartzekoa da “nekazaritza” eta “deforestazioa” 

kontzeptuen arteko errekontziliazio esanguratsua, non ikasleak 

azpimarratzen duen “nekazaritzak batzuetan eragiten duela deforestazioa”. 

Beste bi adibide adierazgarri azaltzen dira ikasleak “deforestazioa” eta 

“mediterraneoa”, edo “karkabak” eta “mediterraneoa”,  kontzeptu aldenduak  

lotzen dituenean esanez: “deforestazioa gertatzen ari da mediterraneoan” 

edo “karkabak daude mediterraneoan”. Hiru lotura gurutzatu hauek era oso 

aipagarrian errekontziliatu egiten dituzte “higadura” kontzeptuaren 

desberdintzapenean subsumituak izan diren kontzeptu eta proposizio 

desberdinak. Orain, berriro ere azterketaren begirada maparen maila 

hierarkikoenera eramaten bada, ikusiko da han agertzen diren kontzeptuak 
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ez dutela desberdintzapenik jasan. Egia da bai basamortutze prozesua eta bai 

lurzoru emankorra kontzeptuen kokapena benetan aldaketa handikoa 

suposatzen duela lehenengo mapan hartzen zutenarekiko, baina aldaketa 

honek suposatzen duen garratzi esanguratsua ez da ezertan gauzatzen 

desberdintzapenik gabe gelditzen direlako. Bakarrik seinalatu daiteke 

basamortutze prozesua kontzeptua lotura gurutzatu egoki bat botatzen duela 

mediterraneoari, eta lurzoru emankorrak eragile meteorologikotik jasotzen 

duela beste lotura gurutzatu egoki bat ere. Hortaz, aurretik esaten den bezala 

adierazi behar da, desertifikazioa kontzeptuak apenas jaso duela esanahirik 

basamortutzea eta lurzoru emankorraren eskutik, gehiago haien arteko 

proposizioak akatsak direnean. Desertifikazioa era desegokian 

basamortutzearekin identifikatzeak eta desertifikazioak prozesu bezala 

ulertu beharrean lurzoru emankorraren deseratzearen kausa bezala ulertzeak, 

suposatzen du instrukzioak ez dituela desertifikazioa eta basamortutze 

prozesuaren arteko harremanak argitu, eta ezta ere desertifikazioa 

kontzeptuaren esanahi sakona argitu. Esan daiteke ikasleak era 

memoristikoago batetara “badakiela” basamortutzea eta lurzoru emankorra 

kontzeptuak higaduraren bezainbesteko garrantzia duenik, baina ondoren 

esanahia gauzatzerakoan hutsean gelditzen dela, akatsak gune horretan 

agertzen direlarik eta balio gutxiko errekontziliazioak bideratzen dituelarik. 

Bukatzeko, atentzioa deitzen du ikasle honek “interakzioa” kontzeptuari 

buruz duen ulermen eta ezagutza eskasa, gertakari hau salatzen delarik 

interakzioa kontzeptuak bi mapetan hartzen duen kokapenagatik. Bereziki 

bigarren mapan interakzioa kontzeptua, erreferentzia mapan benetako maila 

hierarkikoan kokatua agertzen dena, ikaslearentzat eta instrukzioaren 

ondoren jasotzen du oso maila espezifikoa bere izaera inklusiboarekiko 
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osotara aldrebesa dena. Hala ere esan behar da Mikelek lurpeko uren 

desagerpena eta lurzoruaren degradazioa interakzioan jarri ondoren, 

halakoak desertifikazioa sortzen duela azaltzen duenean, desertifikazioa 

faktore desberdinen interakzioaren emaitza gisa ulertzen ari dela, eta hori 

erreferentzia maparen ikuspuntutik interesantea den ideia bat da. 

 

LABURPENA 

Bigarren mapa honek aldaketa oso nabarmenak agertzen ditu lehenengo 

maparekin erkatzen denean. Ikasleak kontzeptu guztiak erabili ditu, eta 

kokapen egokian sartu ditu gainera, instrukzioarekin lortu duen aberastasun 

kognitiboa adierazten duelarik. Akastun proposizioak gutxitu egin dira baita 

ere, ikaslearen egitura psikologikoa logikoagoan eraldatu  dela adierazten 

delarik. Bereziki desagertu dira “giza ekintzak” kontzeptuarekin agertzen 

ziren akatsak, bere kokapen hierarkikoa bere izaera inklusiboaren aldetik 

hobekuntza adierazgarri bat agertzen duelarik. Eta “klima” kontzeptuari 

buruz esan behar da akats berriak agertu dituela eta bere kokapen 

hierarkikoak ez duela bere izaera inklusiboarekin osotara bat egiten, horrela 

klimari buruzko ulermen  arazoak salatzen delarik. Baina era berean esan 

behar da bere kokapenak duen  izaera inklusiboaren aldetik  hobekuntza 

nabaria agertzen duela. “Higadura” kontzeptuak “giza ekintzak” eta “klima” 

kontzeptuen desberdintzapen mailakatuak subsumituz eta era aberatsean 

errekontziliatuz esanahi aipagarria jaso du, hau delarik hain zuzen  ere 

“desertifikazioa” kontzeptuak jasotzen esanahia. Gertakizun honek islatzen 

du ikaslearen egitura kognitiboak jasan duen eraldaketa esanguratsu 

aipagarriena. Era berean azpimarratu behar da ikasleak akatsekin, 

desberdindu gabe eta ia errekontziliaziorik gabe baztertuak utzi dituela 
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desertifikazioarentzat oso garrantzitsuak izan daitezkeen basamortutzea eta 

lurzoru emankorra kontzeptuak. Hortaz, mapak agertzen duen asimetriak 

argi eta garbi  islatzen  du, ikasleak instrukzioan zehar  gehiago ulertu duen 

kontzeptu gunea eta ulertu ez duenaren arteko aldea. 

 

AZKEN KOMENTARIOA 

Ikasle honek bi mapetan azaldu du oharrak idazteko eta kontzeptuak 

izendatzeko era aldatzeko joera, gehienetan proposizioa hobe ulertzeko 

egindako atzizkien eransketa agertzen delarik. Instrukzioaren ondoren 

kontzeptu guztiak erabili ditu, lehenengoan erabili gabe utzi zituen hiru 

kontzeptuak barneratu dituelarik. Kontzeptuen asimilazio fenomenoari 

gaineratzen bada beraien izaera espezifikoa kontutan harturik izan direla 

asimilatuak, ziurrago esan daiteke kontzeptu berrien barneraketak ikaslearen 

egitura kognitibo aberatsago bat seinalatzen duela. Azpimarratzekoa da 

baita ere Mikelek agertu duen akats kopuru jaitsiera instrukzioaren ondoren. 

Lehenengo mapan "giza ekintza"rekin lotuak agertzen ziren akatsak 

bigarrenean ez dira agertzen. Baina, desertifikazioarekin eta klimarekin 

erlazionatzen diren lau akats agertzen jarraitzen dute. Instrukzioak ez du 

sortu desertifikazioa eta basamortutzearen arteko harreman logikorik, 

ikasleak bi kontzeptuak identifikatu egin baititu. Instrukzioaren ondoren ez 

da desertifikazioa beti fenomeno konplexuen emaitza baterakor bezala 

ulertu, baita ere lurzorua emankorraren deseratzaile gisa agertzen delarik. 

Eta nahiz eta "klima" kontzeptuaren desberdintzapena adierazgarria izan 

oso, berak eragileekin duen harremana ikasleak ez du adierazi eta akatsak 

bezala balioztatuak izan dira. Lehenengo mapak antolaketa simetrikoa 

agertzen zuen, ikaskuntza memoristikoaren adierazgarri diren kontzeptuen 
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antolaketa lineal eta kateatuetan oinarriturik bereziki. Bigarren mapan 

kontzeptuak ikaskuntza esanguratsuagoaren isla den berrantolaketa nabaria 

agertu dute, non kontzeptuak era konplexuago eta esanguratsuago batetan 

antolatuak izan diren eta, hala ere, asimetria adierazgarri bat islatzen duten. 

Bigarren mapan kontzeptuen berrantolaketaren emaitza nagusia 

desertifikazioak hartzen duen kokapen hierarkikoan datza, gainera, bere 

izaera inklusiboarekiko bat baitator, baina era berean ere ez da ahaztu behar 

izaera inklusiboa duen "interakzioa" kontzeptuak hartu duen kokapen 

espezifikoa. Beste kontzeptuetatik "higadura" da kokapen oso nabarmena 

jaso duena eta desberdintzeko aukera guztiak bildu dituena, nahiz eta bere 

baitan subsumitua izan adibidez bera baina izaera logiko inklusiboagoa den 

"klima" kontzeptua. Hala eta guztiz ere ikasle honentzat "higadura" 

kontzeptuak izugarrizko garrantzia jaso du instrukzioaren ondoren 

desertifikazioari esanahia ematerakoan, berak agertzen baitu mapa honetako 

desberdintzapen mailakatu nagusia. Higadura kontzeptuak subsumitu egiten 

ditu giza ekintzak eta klima kontzeptuak jasaten duten desberdintzapen 

mailakatuak, eta hauetan subsumituak izan diren kontzeptuen artean 

errekontziliazio integratzaile egokiak egin direnez esan daiteke higaduraren 

desberdintzapen mailakatuak esanguratsuki ematen diotela esanahia 

desertifikazioa kontzeptuari, non azken finean egin diren desberdindu giza 

ekintza eta klimaren eremu kontzeptualak. Hauen adibide izan daitezke giza 

ekintzak eta klima kontzeptuak subsumitu dituzten proposizio egokiak, eta 

bertan akuiferoak edo lurzoruaren degradazioa kontzeptuekin eratuak izan 

diren errekontziliazioak. Baina higadurarekin ikasle honek adierazi duen 

kontzeptuen barneratze esanguratsuak, ez du parekorik izan hierarkia goi 

mailan jarri dituen basamortutzea eta lurzoru emankorrarekin, hauek ez 
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baitute desberdintzapenik jasan. Bakarrik esan daiteke lotura gurutzatu bana 

jaso dutela, eta hauek eskaini dezaketen errekontziliazio integratzailearen 

esanahia bakarrik jaso dutela. Gaineratuz maparen gune hierarkiko horretan 

biltzen direla mapa honek dituen bi akats adierazgarriak, hortxe dago 

gauzaturik mapak agertzen duen asimetriaren azken arrazoia: Ikasleak 

bereiztu egin ditu era oso aipagarriak, instrukzioaren zein ezagutzak 

barneratu dituen era esanguratsuagoan eta zein era memoristikoagoan. 

Guztira esan daiteke Mikelek desertifikazioari esanahia ematerakoan 

esanguratsuki barneratu eta berrantolatu dituen kontzeptuak higadurarekin 

estuki lotuak daudela, baina era berean esanguratasunik gabeko ezagutza 

atalak agertzen direla non desertifikazioari buruzko ulermen arazo 

adierazgarriak salatzen diren. 
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MIKELEN AKATSAK LEHENENGO 
MAPA 
 

BIGARREN MAPA 
 

hamaika akats  
 
1lehortea eta akuiferoen desagerpena 
kontzeptuen artean inolako loturarik ez 
adieraztea (e1).  
 
1eragile meteorologikoak eta klima 
identifikatzea (e2),  
 
1ur-basatiak hartzea akuiferoen sortzaile 
gisa (e3),  
 
1 akuiferoak lurzoru emankorraren 
sortzaile gisa (e4).  
 
1desertifikazioak sortzen duela 
lurzoruaren degradazioa, (e5 
 
1lurzoruaren degradazioak berriz 
higadura ekarriko duela e6 
 
1eta lurzoru emankorrak sortzen duela 
nekazaritza, e7).  
 
1akuiferoen desagerpena arduratzen 
duela desertifikazioaren sortzaile gisa (e8 
 
1 basamortutze prozeuak desagertzrazten 
dituela elikagaiak, (e9). 
 
1ere lehortea hartzen duela basamortutze 
prozesuaren eragile gisa (e10). 
 
1 higadura hartzen duela basamortutze 
prozesuaren eragile bezala (e11) 

Lau akats 
 
1Desertifikazioa da 
basamortutze prozesua 
 
1Desertifikazioa 
deseratzen du lurzoru 
emankorra 
 
1klima- eragile 
meteorologikoa loturarik 
gabe 
 
1klima- eragile 
geologikoa loturarik 
gabe 
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5. 6. MAIDER TORNOS  

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA         

 

Esan daiteke ikasle honek egindako bigarren mapak adierazten duen 

itxuragatik lehenengo mapa baino zuzenago hartu dituela kontzeptu mapa 

eraikitzearen  arauak, ikaslearen jarrera positiboagoa azaltzen delarik. 

Instrukzioaren bidez baita ere aberastu egin du bere egitura kontzeptuala, 

lehenengo mapan erabili gabe utzi zituen bost kontzeptuak bigarrenean 

barneratu dituelako. Hala ere, bereziki “interakzioa” kontzeptu 

inklusiboaren barneratzeak eskaintzen zuen berrantolaketa garrantzitsu bat 

gertatzeko aukera ez du ikasle honek aintzakotzat hartu. Beste maila batean 

noski, “akuiferoak” kontzeptuak aurkitzen du kokapen egokirik eta gainera 

lehenago erabiltzen zituen gazipena eta akuiferoen desagerpena kontzeptuak 

berak subsumitu ditu. Instrukzioaren ondorengo kontzeptu mapan sartuak 

izan diren beste hiru kontzeptuak, hala nola "kanpo-eragile  geologikoak", 

"karkabak" eta "ur-basatiak" era egokian izan dira subsumituak beste 

hainbat kontzeptuetan. Hortaz, ondorioztatzen da ikasleak instrukzioan 

jasotako informazio berriarekiko egin duen berregituratze kognitiboak 

ezagutza aberatsago bat adierazten duela, naiz eta “interakzioa” 

kontzeptuaren aurrean ulermen falta adierazi.  

Akatsak  ikasle honek egin dituen bi mapetan azaltzen dira. Lehenengoan 

hamabi ziren eta bigarrenean  bost agertu dira, orokorrean berriak  direlarik. 

Lehenengoan agertzen ziren akatsak bereziki "desertifikazioa",  

"basamortutze prozesua" eta  “klima” kontzeptuen ingurukoak ziren eta 

haietatik gehienak desagertzen dira instrukzioa bideratu ondoren. 



 185

Bigarrenean agertzen diren  bost akatsak desertifikazioarekin zerikusia  

dute. Kausa-ondorio sinple edo alderantzikatuak salatzen duten akatsak 

agertu dira, adibidez lurzoruaren degradazioa lurzoru emankorra kentzearen 

arduradun bezala ikusten duenean edo eta lehortea lurzoruaren 

degradazioarekin zuzen-zuzen lotzen duenean. Akats berezi bat agertzen da, 

baita ere, higadura eta ur-basatien arteko menpekotasun izaera identifikatzen 

ez duenean. Akats hauek kontzeptu inklusiboenekiko ulermen arazo 

sakonak adierazten dute, baina hala ere, akatsak desagertu diren neurrian 

esan daiteke ikasle honek eraman duen ikaskuntza prozesuan ezagutza 

logikoarekin hurbiltasun bat azaldu duela. 

Ikasle honek bi mapetako antolaketan agertzen ditu iraunkortasun 

aipagarriak. Alde batetik bi mapetan desertifikazioa kontzeptua aukeratzen 

du inklusiboena bezala, eta bietan baita ere agertzen da klima eta giza 

ekintzak bereizteko joera. Lehenengo mapan desertifikazioa eta bigarrenean 

basamortutzea giza ekintza eta klimarekin erlazionatzen dituenean "gertatu" 

lotura berdina erabiltzen du. Azkenik baita ere klima mediterraneoa klima 

mota bat bezala aurkezten du eta deforestazioa eta nekazaritza bi mapetan 

giza ekintza kontzeptuak subsumituak agertzen dira. Bestalde, ikasle honek 

kontzeptu maparen hasieran desberdintzapen zabalak antolatzeko joera 

agertzen du, ondoren zabaltasuna estutzen duelarik.  

Hasierako mapan “desertifikazioa” kontzeptuak jasaten duen 

desberdintzapenak hiru arazo orokor agertzen ditu. Alde batetik antolatutako 

hierarkiak harreman inklusiboekiko arazo sakonak aurkezten ditu, bestetik, 

“desertifikazioa” kontzeptuaren desberdintzapenean irekitzen diren bi 

bideak era sinple batean, edo konplexutasun gutxiko garapen bat agertzen 

du, eta hirugarren arazoa errekontziliazio integratzailerik eskaintzen ez 
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duela da. Bigarren mapak berriz, “desertifikazioa” kontzeptuarekin 

identifikatua izan den “basamortutze prozesua” kontzeptuaren 

desberdintzapen mailakatua gauzatzen da, bertan azaltzen den antolaketa 

jerarkikoa kontzeptuen arteko harreman inklusiboen irizpidearekiko 

koherenteagoa delarik. Noski,  aipagarriak dira antolaketa hierarkikoan 

agertzen diren bi kontzeptuen kokapenak, bata “interakzioa” toki 

espezifikoegian kokatua izan dena eta ikasleak desberdindu duen 

“basamortutze prozesua” toki inklusiboegian kokatua izan dena. Esan behar 

da bigarren mapan, baita ere,  sumatzen dela ikasleak kontzeptu 

hierarkikoenaren desberdintzapen mailakatua bideratzerakoan, desberdintze 

eskasean bukatzeko joera. Hala eta guztiz ere bigarren mapan agertzen den 

“basamortutze prozesua”ren desberdintzapen mailakatuak konplexutasun 

nabariagoa azaltzen du lehenengo mapako “desertifikazioa”k baino. 

“Basamortutze prozesua” kontzeptuan subsumituak daude instrukzioan 

landu diren kontzeptu guztiak, inklusiboena ezik. Subsuntzio horretan  

inklusibitate  handiena eskaini dutenak  “giza ekintzak” eta “klima” 

kontzeptuak izan dira, eta hauen desberdintzapenean gauzatzen da azken 

finean haren desberdintzapen mailakatua. Bigarren mapak lehenengoak 

baina kontzeptuen arteko lotura hitz anitzagoak eta egokiagoak izan ditu, eta 

era berean errekontziliazio integratzaile aberatsagoak agertzen ditu ezarri 

dituen sei lotura gurutzatuen bidez. Guzti honen ondorioz esan daiteke 

ikasleak instrukzioan zehar jaso duen informazioa berregituratzerakoan 

ikaskuntza prozesu esanguratsuaren adierazgarria den desberdintzapen 

mailakatu orokor bat aurkezten duela “desertifikazioa”ren berdina suposatu 

duen  “basamortutze prozesua” kontzeptuan. Baina era berean esan behar da 

buruzko edo memoristikoa den ikaskuntzaren adierazleak diren kontzeptu 
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antolaketa linealak eta proposizio arbitrarioak eta ez substantzialak agertu 

direla, ondorioz gaineratu behar delarik ulermen arazo sakonak azaleratzen 

direla, baita ere, instrukzioan zehar  jaso duen ezagutzan, bereziki 

“interakzioa”, "basamortutze prozesua" eta honekin identifikatua izan den 

“desertifikazioa” kontzeptu inklusiboetan gauzatzen direlarik.  
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5. 7. ITZIAR BARREIRO    

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Zazpigarren ikasle honek mantendu egiten hainbat du kontzeptu maparen 

garapen nagusitik isolatzeko joera, bigarren mapan hauxe gertatu delarik 

adibidez giza ekintza kontzeptuak jasaten duen garapen linealarekin, non 

gainera desertifikazioa kontzeptua agertzen den. Instrukzioaren ondoren 

ikasle honek agertzen ditu, lehenengo mapan egiten ez zuena, kontzeptu 

desberdinen artean lotura luze eta bakarrak konpartitzea zeinek emango 

dioten bigarren mapari izaera nahastua. 

Lehenengo mapatik bigarrenera ikasleak kontzeptu guztiak erabiliaz mapa 

egituratuagoa lortu du, hala eta guztiz antolaketa linealak ugariak dira eta 

baldintzatu egiten dute agertzen duen egitura simetrikoagoa.  

Akatsak gehiagotu egin dira eta bederatzi izatetik hamabost izatera pasa 

dira. Esan daiteke, hortaz, instrukzioaren ondoren ezagutza berria era 

eskasean barneratua izan dela. Adierazgarria da ikasle honek, desertifikazioa 

eta basamortutzea identifikatzean eta basamortutzea eta akuiferoen 

desagerpena lotzerakoan,  bi akats iraunkorrak azaltzen dituela eta gainera 

higadura kontzeptuarekiko ezagutza akastuna bi mapetan azaltzen duela. 

Bestalde esan behar da interakzioa kontzeptua bi mapetan baita ere  akastun 

proposizio bakarretan agertzen dela. Lehenengo mapan agertzen ez ziren 

akatsak agertzen dira instrukzioaren ondoren, adibidez, desertifikazioa 

gazipenaren kausa bezala agertzea, giza ekintzak desertifikazioarekin 

identifikatuak agertzea eta gainera basamortutzearen eta lehortearen egile 

gisa agertzea, baita ere. Berriak dira deforestazioa kontzeptuak jasotzen 
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dituen akatsak, basamortutzearen kausa gisa aurkezten duenean, edo eta 

lehortearekin adierazi gabeko lotura batean, eta azkenik elikagaien 

desagertzearen kausa bezala. Desertifikazioa eta basamortutzea arazo 

desberdinen kausa ikusten duen bezala Itziarrek lehortea hartzen du, baita 

ere, lurzoruaren degradazioaren kausa bezala. Guztira akats hauek salatzen 

dute ikasleak instrukzioaren ondoren, erreferentzia mapan agertzen den 

jakintzarekiko,  ez duela ulermen maila asko areagotu. Bereziki esan behar 

da ulermen arazoak agertu dira bai desertifikazioa, basamortutzea, giza 

ekintzak eta deforestazioarekiko eta bai geologiaren eduki 

espezifikoagoekiko. 

Nahiz eta bigarren mapa egituratuagoa izan, bertan proposatzen den klima 

kontzeptuaren desberdintzapenak ez ditu kontzeptuen izaera inklusiboa 

aintzakotzat hartzen  duen antolaketa hierarkiakoa lortzen, eta azken finean 

lehenengo maparekiko ez du antolaketa hierarkiakoa era aipagarrian 

aldatzen, bakarrik onartu behar da Itziarrek instrukzioaren ondoren 

kontzeptuak mailakatuagoak antolatu dituela.  

Lehenengo mapan klima kontzeptuak maila beteko desberdintzapen jasaten 

duen, ondoren beste kontzeptuek antolaketa saretu eta nahasia dutelarik. 

Bigarren mapan klima kontzeptuak mailakatuagoa den desberdintzapen bat 

agertzen du, baina kontzeptuak linealki eta antolaketa kateatuan subsumitu 

ditu. Bigarren mapan kontzeptu kate lineal baten  bukaeran dagoen 

nekazaritza kontzeptutik tik zintzilik agertzen da ur-basatiak kontzeptuak 

agertzen duen desberdintzapena.  

Lehenengo maparen antolaketan maparen garapenarekin zerikusia ez duten 

kontzeptuen kokapen isolatua oso garrantzitsua izan da, eta ondorioz 

kontzeptuen antolaketa benetan kateatua eta saretsua izan da eta ezinezkoa 
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izan da lotura gurutzatuak identifikatzea. Bigarrenean berriz 

errekontziliazioak nabarmenki ugaritu dira, erdiko kontzeptu kate linealetik 

aldeetan jarritako beste kate linealetara Itziarrek lotura gurutzatu asko ezarri 

dituelako. Hala ere hauen artean lotura hitz luze  bakar eta konpartituak  

erabiltzen ditu eta behin kontzeptuen segida kateatu bat eratzera iristen da. 

Halako antolaketa linealaren aurrean eta akats kopuruaren aurrean lotura 

gurutzatu hauek ezin dute esanguratasuna handituko duen 

errekontziliaziorik eratu, hau da, errekontziliazio hauen garrantzia eskasa 

dela esan daiteke. 

Orokorrean bigarren mapak akats gehiago azaltzeak eta izaera 

inklusiboarekin zerikusia ez duen kontzeptuen arteko antolaketa lineal 

luzeak azaltzeak salatzen du bereziki ikasle honek ez duela egitura kognitibo 

askoz ere helduagoa eta logikoagoa lortu instrukzioaren ondoren azken 

finean bi mapek ikaskuntza prozesu memoristikoago baten isla garbiak  

direlarik.  
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5. 8. ASIER ESPARZA    

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Ikasleak lehenengo mapan erabili ez zituen karkabak eta kanpo-eragile  

geologikoak kontzeptuak, bigarren mapan erabiltzen ditu. Orain, egia da, 

kanpo-eragile  geologiko kontzeptua behintzat ez dela  dagokion maila 

hierarkikoan barneratua izan. Bi mapei izaera nahasi bat ematen dion 

berezitasun bat agertzen da. Ikasleak ez du lotura hitzei ematen zaion 

“lotura” izaera garbi garbian  errespetatzen eta loturetan aipagarriak diren 

kontzeptuak sartzen ditu. Batzutan abiapuntuan dagoen kontzeptu bera edo 

antzekoa izaten da, baina baita ere gertatzen da edozein kontzeptua izatea. 

Halako proposizio adibideak, maparen esanahia nahastu eta ilundu egiten 

dutenak, lehenengo mapan hiru  baldin baziren bigarrenean lau izan dira. 

Horrela esan daiteke azaleratzen dela ikaslearen egitura kognitiboak berezko 

nahasketa adierazgarri bat. 

Oso aipagarria gertatzen da ikasle honek bigarren mapan agertzen dituen 

akatsak lehenengoan azaltzen zituenak baina gehiago izatea, lehenengoan 15 

baldin baziren bigarrenean 17 izatera iritsi dira. Bi mapetan oso ugariak 

gertatzen dira zentzurik gabeko akatsak, eta ezin ulertu daitezkeen 

proposizioak ugariak dira. Zentzurik gabekoak izatearen arrazoi bat, gorago 

esan den bezala,  ikasleak lotura hitzetan kontzeptu aipagarriak sartu dituela 

da, proposizioen esanahia galtzen delarik. Beste arrazoi bat kontzeptuen 

arteko segida lineal eta kateatuetan  kontzeptuak bata besteekin nolabaiteko 

lotura jarrai bat dutela da, proposizio kateatu hauek banan bana harturik 

zentzurik gabe gelditzen direlarik. Esan behar da ur-basatiak akuiferoen 



 196

sortzaile gisa hartzea dela garbi garbian agertzen den beste iraunkortasun 

oker bat. Hala ere bada eragile meteorologikoak eta klima kontzeptuen 

arteko harreman problematikorik bi mapetan. Azpimarratzekoa da hala ere, 

bigarren mapan,  lehortea eta ur-basatiak zer nolako kokapen hierarkiko 

hartzen duten bere izaera espezifikoagoarekin zerikusia ez duena, eta ur-

basatiak, higadura eta karkabarekin hartzen duen  linealtasuna. Bestalde 

esan behar da bi mapetan agertzen diren garapen bide guztiak akatsez 

asetuak agertzen direla eta hobekuntzarik agertzen bada, klimak lehortea eta 

ur-basatiak kontzeptuekin agertzen dituen proposizioetan eta ur-basatiak, 

higadura eta karkabekin linealki eratzen dituen beste  bi proposizioetan 

agertzen dela.  

Bai lehenengo mapak eta bai bigarrenak ez du antolaketa hierarkiko 

sendorik agertzen, kontzeptuen artean ikasleak antolatzen dituen segida 

lineal arbitrarioak hala baldintzatzen dutelako. Lehenengo mapan bezalaxe 

desberdintzapen adibide hurbilenak maparen maila hierarkikoenetan 

agertzen dira. Hortaz, ikasleak klima kontzeptuari esanahia ematerakoan 

kontzeptu maparen hasiera nolabaiteko esanguratasunez eraikitzen hasten 

da. Baina bi mapetan desberdintzapen adibide eskasaren jarraitasuna etenda 

gelditzen da, maila espezifikorantz doazen garapen bideak kontzeptuen 

arteko segida linealez josita agertzen baitira. Hala ere nabarmentzekoa da 

ikaslearentzat bigarren mapan ur-basatiak kontzeptuak hartu duen izaera 

hierarkikoa, zeinek adierazten duen instrukzioan zehar garrantzi berezia jaso 

duela halako kontzeptuak. Bi mapetan agertzen diren lotura gurutzatuak 

akastunak eta eskasak dira eta gainera posibleak diren errekontziliazio 

integratzaileak funtsean proposatzen ditu segida linealetan kokatuak dauden 

kontzeptuen artean, errekontziliazioen esanahia ia hutsa gertatzen delarik 
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azken finean. Esan behar da bigarren mapan lotura gurutzatu bat gutxiago 

eratua izan dela eta oraingoan guztiak akatsak direla. 

Bi mapen  azterketa honetatik ondorioztatu daiteke, ikasleak bereziki 

ikaskuntza memoristikotik jaso dituela bere egitura kognitiboan oso era 

sinplean antolatuak agertzen diren  kontzeptuak. Gehiago esanda erantsi 

daiteke ikasleak berez abiapuntuan azaleratu duen egitura kognitibo eskasa, 

ezer gutxi hierarkizatua, kontzeptuen izaera inklusiboaz jabetu ez dena, eta 

errekontziliazio esanguratsurik gabekoa, ia berdintsu mantendu dela nahiz 

eta hilabeteetako instrukzio normala jarraitu izan. 
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5.9. CARLOS JIMENEZ  

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Instrukzioaren aurretik eta ondoren ikasle honek egin dituen mapak, 

elkarren arteko hainbat berdintasun aurkezten dituzte. Bietan maparen maila 

hierarkikoenean klima kontzeptua aurkitzen da eta berarekiko horizontalean 

eta haren mota edo adibide gisa klima mediterraneoa agertzen da. Bestalde, 

lehenengo mapan goitik beherako lehenengo zatiak simetria aipagarri bat 

agertzen zuen, bigarrenean halakorik agertzen ez delarik. Ondoren bi 

mapetan  aurkitzen da maparen egitura bertikal nabari bat, baina 

lehenengoan antolaketa bertikalak mapa guztia hartzen zuen bitartean, 

bigarrenean kontzeptu hierarkikoenaren garapenaren lehenengo atala 

bakarrik izango da. Lehenengo  mapan  ikasle honek bi maila desberdinetan 

erabiltzen du kontzeptu desberdinen arteko lotura bakar eta konpartituaren 

errekurtsoa, halakorik bigarrenean egiten ez duelarik. Bigarren mapan 

agertzen da ikasle honek eratu duen desberdindutako kontzeptu gune 

nabariena, hau delarik  era konplexuagoan antolatutako higadura 

kontzeptuaren desberdintzapena.  

Lehenengo mapan ikasle honek ez ditu sei kontzeptu erabili, hauetan izaera 

inklusiboa duen interakzioa dago, besteen artean inklusibitate tartekoa 

dutenak daude eta azkenean oso espezifikoak direnak daude, baita ere. 

Adibidez, ur-basatiak, akuiferoak eta akuiferoen desagerpena izango lirateke 

inklusibitate tartekoak eta elikagaiak eta karkabak berriz izaera 

espezifikoagokoak. Bigarren mapan kontzeptu hauek barneratuak izan dira, 

nahiz eta ez izan gehienetan dagokien maila hierarkikoan, adibidez 
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interakzioa kontzeptuarekin gertatzen den bezala. Baina ikasleak lehenengo 

mapan erabiltzen duen “desertifikazioa” eta “gazipena” kontzeptuak, 

bigarren mapan ez ditu erabiltzen. Desertifikazioa kontzeptua izaera 

inklusiboena duena baldin bada bigarren mapan  ez erabiltzeak suposatzen 

du instrukzioak ez diola ikasle honi desertifikazioa kontzeptuari buruz ezer 

aipagarririk esan. Ezta ere noski gazipena kontzeptuari buruz. 

Akatsak lehenengo mapatik bigarrenera jaitsi egiten dira, baina proposizio 

zuzenak baita ere. Bai lehenengo eta bai bigarrenean akatsak agertzen dira 

klima kontzeptuarekin erlazionatzen direnak eta baita ere ingurugiroko 

arazoekin erlazionatzen direnak. Iraunkorki  agertzen da, adibidez, higadura 

basamortutzearen eragile mekaniko gisa agertzea. Lehenengo mapan 

eragileen arteko harremanik ez da azaltzen baina esan behar da klima 

kontzeptuarekiko ongi subsumituak daudela. Bigarren mapan ikasleak klima 

kontzeptuaren subsuntzio interesanteari uko eginaz eta antolaketa lineala 

aukeratuz proposizio akastunak eratzen ditu, adibidez, esanez eragile 

meteorologikoak eragiten dutela eragile geologikoak. Proposizio zuzenak 

jaisteak adierazten du ikaslea ezjakintasun aipagarriarekin eta ulermen arazo 

handiekin mantentzen dela. 

Kontzeptuen arteko antolaketa hierarkikoa aztertzen denean lehenengo 

mapatik bigarrenera ez da aldaketa aipagarririk sumatzen. Egia da berriki 

barneratuak izan diren kontzeptu batzuek duten izaera espezifikoarekiko 

ongi barneratuak izan direla, baina orokorrean izaera inklusiboena duten 

kontzeptuak ez dira agertzen maparen atal hierarkiakoenenean eta klima 

kontzeptuaren desberdintzapen logikoari dagozkion kontzeptuak ez daude 

antolaketa hierarkiko logikoaz antolatuak. Zehatzago esanaz, desertifikazioa 

ez da agertzen, interakzioak kokapen oso arbitrarioa agertzen du, eta 
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basamortutze prozesua eta giza ekintza kontzeptuak ez dira maila 

hierarkiakoenetan agertzen. Eta erantsi beharra dago klima kontzeptuaren 

baitan subsumitua egon behar liratekeen kontzeptu multzoak lehenengo 

mapan baina kokapen arbitrarioagoa hartzen dutela bigarrenean, 

kontzeptuen arteko antolaketa lineal eta kateatuak hala salatzen dutelarik. 

Kontzeptuen izaera inklusiboak maparen antolaketa hierarkikoa ez 

baldintzatzeak  seinalatzen du berriro ere ikasleak kontzeptu hauekiko duen 

ezagutza logikoa eta ulermena eskasak direla, eta zalantzarik gabe bertan 

adierazten da, baita ere, ikasleak burutu duen  ikaskuntza memoristiko 

nabarmena. 

Baina bi mapetan aurkitzen dira kontzeptu batzuen desberdintzapen ez oso 

mailakatuaren adibideak. Lehenengo mapan antolaketa bertikalaren hasieran 

klima kontzeptuak maila bateko desberdintzapena hartzen du, eta azken 

atalean berriz lurzoruaren degradazioa kontzeptua agertzen da era zabalean 

desberdindua, jarraian ikasleak aipatu dugu lotura bakar eta konpartitutako 

horietako batekin nahasten duelarik. Desberdintzapen mota honetan 

proposizio ugari subsumitzen dira maila batean bakarrik, baina zehaztasuna 

asko galduz eta akats ugariak eginez. Honen  ondorioz esango dugu 

lurzoruaren degradazioa kontzeptuari lehenengo mapan ikasleak eman dion 

esanahia zehaztasun gutxikoa dela. Bigarren mapan berriz higadura 

kontzeptua da garrantzi nabaria hartu duena, bertan gauzatzen den  

kontzeptuen subsuntzioa konplexuagoa eta egituratuagoa delarik. Esan den 

bezala desberdintzapen honek ez du mailakatze oso aipagarria hartzen, baina 

bai mantentzen duela desberdintzapenaren maila bakoitzean jarraitasun bide 

bat behintzat. Maila espezifikoenean nekazaritza kontzeptua agertzen da 

desberdindua, eta hau lehortea kontzeptuak subsumitzen du. Lehortea 
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agertzen da basamortutze prozesuan subsumitua eta azken hau higadura 

kontzeptuan. Desberdinduak izan diren kontzeptu hauetaz gain beste 

kontzeptu batzuk izan dira subsumituak, baita ere, baina bidean zintzilik 

gelditu dira. Hala eta guztiz ere, higadura kontzeptuak aurkezten duen 

desberdintzapenak seinalatzen du, higadura kontzeptua baliagarria izan dela 

ikasleak era esanguratsuenean bere baitan subsumitu  dituen kontzeptuak 

egituratzeko, azken finean ikasleak instrukzioan zehar ulertu duena eta 

esanguratsuago barneratu duena adierazten duelarik. Higaduraren 

desberdintzapenaren egitura sendoago honek laguntza eskasa jasotzen du 

bere baitan agertzen diren errekontziliazioen bidez, ikasleak egin dituen lau 

lotura gurutzatuetatik hiru akatsak baitira. 

Orokorrean eta bukatzeko esan dezakegu instrukzioan zehar ikasle hau 

ikaskuntza memoristikoaren ildotik mugitu dela nagusiki, baina baita ere 

higadura kontzeptuak berarentzako hartu duen garrantziak seinalatzen du, 

baita ere, era esanguratsuagoan ezagutza atalen bat  barneratzeko joera 

azaldu  duela.  



 204

 

 

 



 205

 
 
 



 206

5.10. MAIER KLETT    

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Hamargarren ikasle hau lehenengo mapan ziurtasunik ez duen ikasle bat 

bezala agertu da, kontzeptuak binaka elkar erlazionatzeko irizpide garbirik 

ez duelako. Horrela ulertzen da kontzeptuak elkarren artean 

erlazionatzerakoan lotura bakar eta konpartituak hainbeste  erabiltzea, 

nahasketa eta kaos kognitibo nabarmen bat adieraziz. Hortaz, instrukzioa 

baino lehen ikasle hau kontzeptuen ezagutzaren aldetik osotara ezjakina eta 

ziurtasun falta nabarmenarekin agertu da. Bigarren mapan berriz, ez ditu 

lotura konpartituak hainbeste erabiltzen, eta ondorioz mapa egituratuagoa 

agertzen da. Hala ere ikaslearen ezjakintasuna eta  ikasleak adierazi nahi 

duenaren aldetik ziurtasun falta oraindik ere nabarmenak dira.  Maierrek 

instrukzioaren aurretik kontzeptu mapa egiteko erabiltzen zuen 

deforestazioa kontzeptua ez du bigarren mapan erabiltzen. Era berean, 

gazipena kontzeptua ez du bigarren mapan erabili. Instrukzioak dirudienez 

garrantzia kendu dio deforestazioa kontzeptuari eta gazipena kontzeptua ez 

da aipagarria izan. Bi izan dira barneratu berriak izan diren kontzeptuak: 

nekazaritza eta elikagaiak. Biak agertzen dira lurzoru emankorraren baitan 

subsumituak, eta honek eskaini dio elikagai kontzeptuari dagokion  kokapen 

espezifikoa, baina izaera inklusiboagoa duen nekazaritza kontzeptua ez da 

dagokion maila hierarkikoan azaltzen.  

Akatsak lehenengo mapatik bigarrenera jaitsi dira, eta honek ikasleak 

antolaketa landuagoa eta garbiagoa egin duela adierazten du. Baina hala ere 

hogeita bi akats egiteak eta proposizio zuzen  gutxiago egiteak salatzen dute 
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instrukzioak ez duela ikaslearen ezagutza maila nabarmenki igo. Lehenengo 

maparen eta bigarrenaren artean antolaketa hierarkikoak ez du alde 

nabarmenik agertzen, nondik ondorioztatzen den ikasleak ez duela erabili 

kontzeptuen izaera inklusiboa halako egitura hierarkiko finkoa erabakitzeko. 

Noski inklusibitatearen logikatik kanpo gelditzen dira desertifikazioa, 

interakzioa, giza ekintza eta basamortutze prozesua kontzeptuak, guztiak 

maila espezifikoegian agertzen direlako.  

Harreman inklusiboak ez kontutan hartzea eta berarekin batera hainbeste 

akats egiteak, ilundu egiten ditu ikasle honek instrukzioaren ondoren 

azaltzen dituen lehortea eta lurzoru emankorra kontzeptuen 

desberdintzapenak. Ikusten da ikaslearentzat garrantzi berezi bat dutela bi 

kontzeptu hauek, baina bere izaera espezifikoa eta esanahia era egokian ez 

ditu erabiltzen. Bigarren mapak lehenengoak baina antolaketa adarkatuagoa 

azaldu duenez, lotura gurutzatu gehiago egiteko aukera eman dio ikasleari 

eta honek haien bidez mapari errekontziliazio mila minimo bat eskaini dio. 

Baina hauek aurreko ezaugarriak bezala, akastunak dira gehienetan eta 

batzuetan proposizio kateatuak identifikatzera laguntzen dute.  

Ondorioz esango dugu, Maierrek instrukzioaren ondoren maila minimo 

batean ezagutza aipagarriagoa azaleratu duela kontzeptuak egituratuagoak 

antolatu dituelako, baina funtsean ezin da esan ezagutza esanguratsua lortu 

duenik bigarren mapan kontzeptuei ezarri dien antolaketa arbitrarioa eta 

akastuna delako. Azken finean Maierrek, berriro ere, azaldu dizkigu 

ikaskuntza memoristikoaren isla garbiak. 
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5.11. AMAIA NAUSIA    

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETA 

 

LEHENENGO MAPA 97/1/20 

 

MAPAREN DESKRIPZIOA: 

Amaiak lehenengo mapa honetan ez ditu karkabak eta interakzioa 

kontzeptuak erabiltzen. Eta klima eta klima mediterraneoa kontzeptuen 

arteko lotura hitzetan berriro ere sartzen du klima kontzeptua. Itxuraz 

kontzeptu maparen goi atala kenduz ez dirudi mapa oso simetrikoa denik, 

maparen erditik behera kontzeptuek aurkezten duten antolaketa oso nahasia 

baita. Zehatzago esanaz, eragile meteorologikoak kontzeptuaren garapenean 

dauden  lurzoru emankorra eta lurzoruaren degradazioa kontzeptuek, 

maparen beste muturrean kokatu eta beste garapen nahasi bat eratu dute.  

Mapa honetan hamabi akats agertzen dira. Lehenengoan lotzen ditu eragile 

meteorologikoa eta lurzoruaren degradazioa, esanez ongi ulertzen ez den 

“eragile meteorologikoa txikia bada lurzoruaren degradazioa”.  Bigarren eta 

beste akatsak jadanik maparen maila espezifikoagoan agertzen dira. 

Bigarrenak dio “lehortearen ondorioz desertifikazioa sortzen dela”, eta 

hirugarrena agertzen da dioenean “akuiferoen desagerpena eta beste 

desagertze prozesu dira lehortea". Ondorengo hiru akatsak desertifikazioa 

kontzeptuaren garapenean agertzen dira: “desertifikazioaren ondorioz 

(sortzen da) deforestazioa, gazipena” eta “desertifikazioa da basamortutze 

prozesua”. Eta hurrengo bost akatsak agertzen dira akuiferoen desagerpena, 

lehortea, desertifikazioa, basamortutze prozesua, eta gazipena kontzeptuak 
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klima kontzeptuarekin lotzen direnean goranzko lotura baten bidez. Ikasleak 

bertan dio ulertzen ez den lotura erabiliaz “akuiferoen desagerpena, 

lehortea, desertifikazioa, basamortutze prozesua, eta gazipena, guzti hau 

(honek) aldatu dezake klima”. Azkeneko akatsa lotura gurutzatuetan 

agertzen da, ikasleak dioenean “akuiferoak baldin badg (?) giza ekintzak”. 

Amaiak klima kontzeptuarekin hasten du lehenengo kontzeptu mapa. Klima 

kontzeptuaren garapenean dio klimaren adibide dela klima mediterraneoa, 

eta baldintzatu egiten dituela eragileak. Ondoren bi eragileak garatzen ditu. 

Kanpo-eragile  geologikoak jarraian agertzen du garapena, esanez 

akuiferoak eta ur-basatiak direla kanpo-eragile  geologiko adibideak. 

Ondoren bi kontzeptu hauek higadurarekiko eratzen dituzte bakoitzak lotura 

bana, esanez “akuiferoak eta ur-basatiak mugimenduan sortu higadura”, 

higadura kontzeptuan bertan kanpo-eragile  geologikoaren garapen bidea 

bukatzen delarik. Gorago esan den bezala eragile meteorologikoak 

kontzeptuaren garapena, dagokion tokitik aldendu egiten du ikasleak 

folioaren beheragoko kokapenera eramanaz. Bertan lurzoru emankorra eta 

lurzoruaren degradazioa kontzeptuak agertzen dira eragile 

meteorologikoaren garapen lehenengo mailan. Ikasleak dio “eragile 

meteorologikoen ondorioz lurreko harriak txikitu eta sortzen dutela lurzoru 

emankorra”, eta  akatsa bezala aurkeztua izan den “eragile meteorologikoa 

txikia bada lurzoruaren degradazioa (sortzen du)”. Ondoren, ikasleak 

zintzilik uzten du lurzoruaren degradazioa eta lurzoru emankorra 

kontzeptuaren garapena gauzatzen da, hau izango delarik jarraituko duen 

garapen bide bakarra. Lurzoru emankorra giza ekintza kontzeptuarekin 

bakarrik lotuko da, esanez “lurzoru emankorra aprobetxatu giza ekintzak”. 

Eta azken hau bi bideetan garatuko du, esanez “giza ekintzak sortarazi 
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dezakeela akuiferoen desagerpena eta sortzen duela nekazaritza”. 

Nekazaritza kontzeptutik zintzilik agertuko da elikagaiak kontzeptua, esanez 

“nekazaritzak ematen duela elikagaiak”. Akuiferoen desagerpenetik berriz, 

lehortea eta desertifikazioa kontzeptuekin segida lineal bat antolatzen du 

ikasleak, bukaeran desertifikazioa hiru kontzeptuetan garatzen duelarik. 

Ikasleak atal honetan dio, “akuiferoen desagerpena eta beste desagertz 

prozesu dira lehortea, eta honen ondorioz (gertatzen da) desertifikazioa”. 

Eta azkenik maila espezifikoenean, dio “desertifikazioa dela basamortutze 

prozesua, eta haren ondorioz (gertatzen dela) deforestazioa eta gazipena”. 

Maila espezifikoenean aurkezten diren hiru proposizio hauek akatsak bezala 

aurkeztu dira. 

Ondoren ikasleak antolaketa nahiko kaotikoa agertzen dute aurretik azaldu 

den kontzeptu katetik eta honen bukaeran desertifikazioaren garapenean 

dauden beste kontzeptuetatik eta lotura hitz bakarra erabiliaz, maila 

hierarkikoenean kokatua dagoen klimarantz doan lotura bakarra eratzen 

duenean. Gune berezi honetan ikasleak dio: akuiferoen desagerpena, 

lehortea, desertifikazioa, deforestazioa, basamortutze prozesua eta gazipena 

guzti hau (hauek) aldatu dezaketela klima.  

 

Agertzen den lehenengo lotura gurutzatuak lotzen ditu eragile 

meteorologikoa eta higadura, non agertzen diren haiek higadurarekin zer 

ikustekorik dutenak bezala. Bigarren lotura gurutzatuak erlazionatzen ditu 

akuiferoak eta giza ekintza, zentzurik gabe gelditu den proposizio hau 

eratzen delarik “akuiferoak baldin badg (?) giza ekintzak”. Hirugarren lotura 

gurutzatua agertzen da lurzoruaren degradazioa eta nekazaritza kontzeptuen 

artean, ikasleak dio “lurzoruaren degradazioa txarra da 
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nekazaritza(rentzat)”. Azken kontzeptu honetatik beste lotura gurutzatu bat 

agertzen da deforestazioa kontzepturantz, bertan ikasleak dio “nekazaritza 

aurrera eramateko beharrezkoa da deforestazioa”. Azkeneko lotura agertzen 

da maila espezifikoenean agertzen den gazipena eta nekazaritza kontzeptuen 

artean. Ikasleak dio “gazipena badago ezin daiteke egin nekazaritza”. 

Lehenengo mapa honetan, hortaz, bost lotura gurutzatu agertzen dira. 

 

EZTABAIDA 

Amaiak ez ditu karkabak eta interakzioa kontzeptuak erabili, dirudienez 

garrantzirik gabekoak izan dira berarentzat, hala ere hiztegi nahiko aberatsa 

duela esan behar da. Ikasleak batzuetan lotura hitz luzeak erabiltzen ditu, 

non abiapuntuko kontzeptu bera edo beste batzuk agertzen diren, bi 

kontzeptuen arteko harreman zehatza zalantzan jarri daitekeelarik. Horrela 

agertzen da ikasle honek era aipagarrian eratu dituela ulertzen ez diren 

proposizioak, eta ikaslearen ezagutza nahasiaren isla izan daiteke. Mapa hau 

simetrikoagoa agertzen da maparen maila hierarkikoan, eta ondoren simetria 

itxuraz behintzat galdu egiten da seguruenik toki arazo batengatik ikasleak 

alderatuak idatzi baititu lurzoru emankorra eta lurzoruaren degradazioa 

kontzeptuak. Mapa horrela ikusiaz zalantzarik  gabe simetrian irabazten du. 

Hala eta guztiz ere lurzoru emankorrak subsumitzen duen giza ekintza 

kontzeptuaren desberdintzapenak kontzeptuen antolaketa kaotiko samarra 

agertzen du, non ordenaziorik gabeko antolaketa agertzen den. 

Lehenengo mapa honetan hamabi akats agertzen ditu ikasle honek, gehienak 

giza ekintza kontzeptuaren baitan subsumitua izan den kontzeptu multzoan 

dauden proposizioetan. Hau da, akats gehienak agertzen dira giza ekintza, 

akuiferoen desagerpena, lehortea, desertifikazioa, deforestazioa, 
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basamortutze prozesua, gazipena kontzeptuekin lotuak. Ikasle honentzat 

desertifikazioa arazo desberdinen emaitza bezala ikusi beharrean, beste 

arazo batzuen sortzaile mekaniko gisa ikusten du, adibidez, lehortea, 

deforestazioa eta gazipena, justu behar bada aldrebes izan beharko 

lukeenean. Ikasleak basamortutze prozesuari, gazipenari, desertifikazioari, 

lehorteari eta akuiferoen desagerpenari egozten dizkie klima aldatzeko 

izaera. Akuiferoen desagerpena eta lehortearen arteko harremana halako 

lotura luzea erabiliaz esaten du "akuiferoen desagerpena hau eta beste 

desagertz prozesu dira lehortea". Proposizio hau nahiz eta ulertzeko zaila 

izan, ikus daiteke Amaiak lehortea ikusten duela ikuspuntu antropozentriko 

huts batetik, eta ez du inondik ere ikusten ezaugarri klimatiko bezala. Bada 

eragile meteorologikoarekin egiten den beste akats bat, zein ez den berriro 

ere ondo ulertzen dioenean “eragile meteorologikoa txikia bada lurzoruaren 

degradazioa”, behar bada hemen degradazioari zentzu osotara klimatikoa 

eskaintzen dio. Erantsi behar da, baita ere, akuiferoak edo lurpeko urak 

kontzeptuekin  berriro ere ondo ulertzen ez den beste proposizio bat 

agertzen dela: “akuiferoak baldin badg (?) giza ekintzak”. Ikus daiteke 

guztira hamabi akatsetatik laurden batek suposatzen dituztela ezin ulertu 

diren  proposizioak, eta beste hainbat akatsek suposatzen dute kontzeptuen 

artean dagoen ingurugiroko desertifikazioa arazoa ikusten duela beste 

hainbat arazoen kausa mekaniko bezala, aldrebes izan beharko lukeenean. 

Atentzioa deitzen du ikasle honen ustez zenbat gertakari hartzen dituen 

klimaren aldatzaile gisa. Orokorrean esan behar da ikasle honek egiten 

dituen akatsen arabera bereziki ingurugiroko gertakariekiko ezagutza eta 

ulermen falta aipagarri bat duela. 
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Klima kontzeptua izan da maila hierarkikoena hartu duena,  lehenengo 

maila batean subsumitu dituelarik eragile meteorologikoen eta geologikoen 

desberdintzapen multzoak. Horrela esan behar da izaera inklusiboagoa edo 

inklusibitate antzekoa duten beste hainbat kontzeptu maila espezifikoegian 

agertzen direla, adibidez desertifikazioa, eta basamortutze prozesua 

kontzeptuak. Ikasleak kontzeptu batzuen izaera inklusiboaren ezagutza  

logikoa baduela adierazten du, konkretuki klima kontzeptuaren 

desberdintzapenarekin zerikusia dutenak. Baina badira beste ezagutzak, 

adibidez  giza ekintzak eta ingurugiroko arazoekin zerikusia dutenak, ez 

direla dagokien kontzeptuen izaera inklusiboarekin bat joaten. Honengatik 

esan daiteke bereziki goitik beherako  maparen bigarren erdialdean,  

kontzeptuek hartzen duten antolaketa oso arbitrarioa dela. Gertakari honek 

seinalatzen du ikasle honek ez duela kontzeptu inklusiboenen izaera 

ezagutzen eta ulertzen. 

Hamaikagarren ikasle honek egiten duen lehenengo mapa honetan, agertzen 

da klima kontzeptuaren desberdintzapen interesante bat. Erreferentzia 

mapan klima kontzeptuak agertzen duen desberdintzapenarekiko nahiko 

hurbil dagoela esan behar da dela. Baina eragile meteorologikoak 

subsumitzen dituen lurzoru emankorra eta lurzoruaren degradazioaren 

desberdintzapenak osotara nahastu egiten dute hasiera logiko hori. Bertan 

agertzen dira  kontzeptuen antolaketa linealak edo lotura bakar eta 

konpartituak, bereziki maparen maila espezifiko hau benetan nahastua 

agertzen delarik. Hierarkia maila baxu honetan, hala eta guztiz ere, agertzen 

da giza ekintzak agertzen duen desberdintzapena, non akuiferoen 

desagerpena eta nekazaritza kontzeptuak subsumituak aurkitzen diren. 

Ondoren nekazaritza kontzeptua elikagai kontzeptuarekin lotu da eta 
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akuiferoaren desagerpena lehortearekin, azken hau jadanik akatsetan aipatua 

izan dena. Horrela Amaiarentzat giza ekintzak hartzen duen esanahia garbi 

uzten du, bere ustez gizakia delarik nekazaritza egiten duena eta akuiferoak 

sortarazi dezakeena. Baina ideia hauetatik kanpo ikasleak kontzeptu sare 

nahasi batean antolatzen ditu beste kontzeptuak. Hala ere aipagarria da 

"lehortearen ondorioz sortzen den" desertifikazioa kontzeptuaren 

desberdintzapen gune isolatua, zein agertzen den era desegoki batean beste 

hainbat gertakarien eragile gisa. Azken finean ikaslearen ideietatik atera 

dezakegu:  gizakiak eragiten ditu akuiferoen desagerpenak, hauek lehortea 

suposatzen dute eta lehortearen ondorioz desertfikazioa sortzen da, eta 

azkenean desertifikazioa da deforestazioaren eta gazipenaren kausa. 

Oraindik ere ikasleak gertakari hauek lotzen ditu klimaren aldaketarekin. 

Zirkulu itxi baten itxura hartzen duten ideia sinplista hauek agertzen duten 

azpiegitura arbitrarioarekin erlazionatu daiteke, lehenengo mapan ikaslearen 

ezagutza ez substantziala agertzen delarik. Esan  daiteke ikasle honek 

ingurugiro arazoak diren kontzeptu inklusiboei egokitutako  ikaskuntza 

memoristikoa  egin duela eta klimaren aspektuei buruz berriz ikaskuntza 

esanguratsuagoa izan duela. 

Lotura gurutzatu batzuek hierarkia  maila desberdinetan  aurkitzen diren 

kontzeptuak errekontziliatzen dituzte, adibidez, eragile meteorologikoak eta 

higadura, akuiferoek eta giza ekintzak, lurzoruaren degradazioa eta 

nekazaritza,  nekazaritza eta deforestazioa, eta azkenik gazipena eta 

nekazaritza. Lotura gurutzatu hauek, gehienak zuzenak izanik, sendotu egin 

dute berez nahiko kaotikoa den lehenengo mapa honetako kontzeptuen 

antolaketa. 
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Orokorrean ikasleak ezagutza maila interesante bat aurkeztu du mapa 

honetan antolaketa hierarkiko egokia eta desberdintzapen maila aipagarria 

agertze duen maparen goialdeko gunean. Eta nahiz eta oraindik akatsak 

agertu, guzti hau ikaskuntza prozesu esanguratsu baten adierazle izango da, 

eta ikasleak duen egitura kognitibo elaboratu eta helduari buruz hitz egiten 

du. Baina bada maparen maila espezifikoan agertzen den beste kontzeptu 

multzo bat, zeinek ez duen halako antolaketa egituratua, eta  akatsak ugariak 

dituena. Azkeneko multzo honetan agertzen dira adibidez kontzeptu 

inklusiboenak, eta proposizio akastun gehienak. Datu hauetatik ondorioztatu 

behar da ikasleak inguru giroko arazoak ez dituela hain era egokian 

hierarkizatzen eta ez dutela halako ezagutza egituratu bat lortzen eta 

kontzeptu hauek lotzerakoan arbitrariotasuna indartsuago jokatu duela. Esan 

daiteke orduan, lehenengo mapa honek ikaslearen heldutasun gutxiko 

egitura kognitibo atalak seinalatzen dituela, zentzu honetan ikasleak 

agertzen duen ezagutza  ikaskuntza memoristikoaren emaitzak izango 

direlarik. 

 

LABURPENA 

 

Ikasleak lehenengo mapan bi kontzeptu ezik beste guztiak erabiltzen ditu, 

hau da ikasleak hiztegi nahiko aberatsa duela esan behar da. Erabili gabe 

utzi ditu oso espezifikoa den karkaba kontzeptua eta izaera inklusiboa duen 

interakzioa. 

Mapak eraikitzerakoan ikasle honek arau bat ez du osotara betetzen, loturak 

zehatzak eta bi kontzeptuen arteko esanahi garbia eskaintzen dituenak 

erabiltzea. Mapa honetan ikasleak informazio gehiegi, eta ondorioz esanahi 
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iluna duten loturak egiten ditu, adibidez, eragile meteorologikoaren eta 

lurzoru emankorraren artean eratzen dena, edo eta akuiferoen 

desagerpenaren eta lehortearen artean eratzen dena.  Zentzu honetan 

aipatzekoa da maila espezifikoenean kokatutako kontzeptuak zer nolako 

lotura konpartitua duten klima kontzeptuarekin. Araudiaren zehaztasunaren 

neurri hau beti ez betetzeak suposatzen du maparen baitan eratzen diren 

zenbait proposizio ez direla izango behar bezain zehatzak. 

Mapa honek itxuraz simetri maila nabarmena azaltzen du maparen maila 

hierarkikoan. Ondoren simetria galdu egiten da, baina arretaz behatuz 

ikusten da lurzoru emankorra eta lurzoruaren degradazioa kontzeptuak, 

seguraski toki arazo batengatik, berez eragile meteorologikoaren baitan 

subsumituak daudela. Mapa horrela ikusiaz zalantzarik gabe simetrian 

irabazten du. Baina ondoren mapa antolaketa kaotiko samarrean murgiltzen 

da. 

Hamabi dira ikasle honek lehenengo mapan egiten dituen akatsak, ezagutza 

maila baxua eta ulermen arazoak dituela adierazteko nahikoak direlarik. 

Baina egia da ere akats gehienak giza ekintzak agertzen duen 

desberdintzapenean agertzen direla, eta bereziki  bere baitan dagoen  

desertifikazioa kontzeptuen desberdintzapenean. Bestalde oso aipagarria da 

ikasle honek klima kontzeptuari eskaini dion garrantzia kontzeptu 

hierarkikoenaren papera eman diolako. Baina izatez kontzeptu inklusiboena 

desertifikazioa da, eta oso maila espezifikoan agertzen da. Hortaz, esan 

behar da adibide garbi honek adierazten duen bezala ikasleak ez duela 

kontzeptuen arteko harreman inklusiborik erabili maparen antolaketa 

hierarkikoa erabakitzeko. Ikaslearen ustez egokia den hierarkia horretan 

beste desorekak ere ikusten dira, hala nola,  giza ekintzak aurkitzea lurzoru 
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emankorraren baitan subsumitua, edo lehortea akuiferoen desagerpena 

kontzeptuan linealki subsumitua agertzea. Diziplinarteko  logikoaren aldetik 

huts asko dituen kontzeptu mapa honetan agertzen da, bestalde, klima 

kontzeptuaren desberdintzapen gune hierarkikoa, non agertzen den mapa 

honek duen atal egituratuena eta esanguratsuena. Kontutan hartu behar da 

lotura gurutzatuak eratuz mapak dituen atalak beraien artean 

errekontziliatuak agertzen direla, eta honek maparen esanguratasuna 

handitzen du. Guzti honengatik ikusten da ikasle honek baduela ikaskuntza 

prozesu esanguratsua bideratzeko joera eta egitura kognitibo heldu baten 

jabea badela. Baina maila espezifikoan agertzen diren akatsak, kontzeptu 

inklusiboenak ez identifikatzea eta kontzeptu segida linealak, baita ere, diote 

ulermen eskasa eta ikaskuntza memoristikoaren joera agertzen duela, 

heldutasunik gabeko atalak bere egitura kognitiboak baita ere agertzen 

direlarik. 

 

BIGARREN  MAPA 97/5/19 

 

MAPAREN DESKRIPZIOA: 

Amaiak ez du lehortea kontzeptua erabili. Beste kontzeptu guztiak berriz 

bigarren mapa honetan erabiliak izan dira. Karkabak kontzeptua,  bere 

izaerarekin bat datorren eran izan da sartua maparen maila espezifikoan. 

Interakzioa kontzeptuari berriz ez zaio horrelakorik gertatu, bere izaera 

inklusiboari dagokion kokapena baina espezifikoagoa hartu duelarik. 

Eragile meteorologikoak kontzeptua agertzen da laukian sartu gabe, baina 

beste guztiak laukietan sartuak agertzen dira. Berriro ere agertzen da ikasle 

honengan lotura hitzak konplexuegiak, non sartzen diren bi kontzeptuen 
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arteko harremanak baldintzatzen dituen beste kontzepturen bat, eta ondorioz 

kontzeptuen arteko proposizio zehatzak nahastu egiten diren. Adibidez, 

horixe agertzen da akuiferoa eta lurzoru emankorra kontzeptuen arteko 

loturan landaretza kontzeptua sartzearekin. Ikasleak beste kontzeptu segida 

lineal batean  bi alditan behintzat lotura bereziak egin ditu. Hauetako batean 

bi kontzeptu berdinen artean bi lotura desberdin eratu ditu, norabidez 

elkarren artean aurkakoak direlarik. Adibidez, horrelakoa gertatzen da ur-

basatien eta higaduraren artean. Ikasleak egiten duen beste lotura oraindik 

ere bereziagoa da higadura kontzeptua bere buruarekin lotzen duena. 

Bigarren mapa honek identifikatzeko errazagoa den simetria bat aurkezten 

du, mapak duen antolaketa oso garbia delarik.  

Oraingoan bederatzi akats agertzen ditu, lehenengo mapan egiten zituen 12 

akatsak gutxitu egin direlarik. Baina ikasleak bigarren mapa honetan 

proposizio zuzen gutxiago eratu ditu, baita ere, eta oraingoan bi 

proposizioen arteko arrazoia txikiagoa da. Lehenengo akatsa agertzen da 

eragile meteorologikoa eta interakzioa lotzen direnean, non ikasleak dioen 

“eragile meteorologikoaren ondorioz (gertatzen dela) interakzioa”. Bigarren 

akatsa agertzen da akuiferoen eta lurzoru emankorraren artean, ikasleak 

diolarik “akuifero edo lurpeko urak egoteko landaretza errazten baitu 

lurzoru emankorra”. Ur-basatien eta deforestazioaren artean bada lotura bat 

“baldin badago” ez duela argitzen zein proposizio den ikasleak proposatzen 

duena. Zer dio benetan “ur-basatiak baldin badago (gertatuko 

da)deforestazioa” edo “ur-basatiak daude dagoelako deforestazioa”? Ezin da 

jakin. Deforestazioaren eta basamortutze prozesuaren artean agertzen da 

laugarren akatsa, ikasleak esaten du “deforestazioa (gertatzen bada) 

gertatuko da basamortutze prozesua”. Bosgarren, seigarren eta zazpigarren 



 221

akatsak  agertzen dira aurrekoaren ondoren eta kontzeptu segida lineal 

berdinean. Ikasleak dio basamortutze prozesua baldin bada giza ekintza, hau  

dela desertifikazioa eta azkenean (desertifikazioaren ondorioz) gertatuko 

dela akuiferoen desagerpena”. Zortzigarren eta bederatzigarren  akatsak 

daude mapan agertzen diren bi lotura berezietan. Adibidez ikasleak higadura 

kontzeptua bere buruarekin lotzen duenean eta zentzurik gabeko proposizioa 

agertzen denean. eta azkenik higadura eta ur-basatiak lotzen dituena, esanez 

“higadura dagoen lurraldeetan eta gero euri asko egin eta egon ur-basatiak”. 

Amaiak berriro ere bigarren mapan klima kontzeptua kokatzen du maila 

hierarkikoenean. Eta berriro ere klimaren adibide gisa aurkezten du klima 

mediterraneoa, oraingoan maila berean kokatzen ditu bi kontzeptuak eta  

ondoren azken hau zintzilik uzten duelarik. Goitik beherako garapenean 

klima bi eragileekin lotzen da, lehenengo mapan egiten zuen bezalaxe. 

Oraingoan hala ere beste lotura bat erabiltzen du. Aurrekoan zioen klimak 

eragileak baldintzatzen zituela, oraingoan berriz dio klimak eragileak 

dituela. Eragile meteorologikoa, jarraian interakzioarekin lotu eta garapen 

bide hau zintzilik uzten du. Zentzurik gabeko akastun proposizioa eratzen da 

hemen, “eragile meteorologikoaren ondorioz interakzioa”, proposizioa den 

bezala. Kanpo-eragile  geologikoak kontzeptuak berriz garapen nagusi bat 

agertzen du, bere garapenean maparen beste kontzeptu guztiak  aurkitzen 

direlarik. Lehenengo dioena da “kanpo-eragile  geologikoak direla akuifero 

edo lurpeko urak eta ur-basatiak”. Akuifero edo lurpeko uretatik segida 

lineal bat agertzen da, lurzoru emankorra eta nekazaritza kontzeptuak 

erabiliaz. Ikasleak hemen dio zentzurik gabeko “akuifero edo lurpeko urak 

egoteko landaretza errazten baitu lurzoru emankorra” eta “lurzoru 

emankorra balio du sortzeko nekazaritza”. Azken kontzeptu hau beste bi 
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kontzeptuetan garatzen da, maila espezifikoenean kokatzen direlarik, 

lurzoruaren degradazioa eta elikagaiak kontzeptuak. Ikasleak dio, lehenengo 

mapan esaten zuenaren antzekotasun handia mantenduz, “nekazaritza 

gehiegi landuz lurzoruaren degradazioa (gertatuko dela)” eta 

“nekazaritzaren ondorioz (sortzen direla) elikagaiak”. Ur-basatiak 

kontzeptutik garapen bi bide agertzen dira, hauetako bat bertikalean eta 

bestea horizontalean hasten direlarik. Ur-basatietatik hasita bertikalean doan 

garapen bideak higadura eta karkabak kontzeptuekin eratzen du  kontzeptu 

segida lineal bat. Bertan ikasleak adierazten du “ur-basatiak sortzen dituzte 

lurrazalean higadura” eta “higaduraren ondorioz sortu forma ezberdinak 

(adibidez) karkabak”. Kontzeptu segida honetan agertzen dira akatsetan 

azaldu diren bi lotura berezi, non higadura ur-basatiekin goranzko 

norabidean lotzen den eta higadura bere buruarekin, baita ere, lotzen den. 

Azkenik eta ur-basatiaren garapenean agertu den deforestazioa kontzeptutik 

kontzeptu segida lineal luze bat zintzilikatua agertzen da. Bertan ikusgarria 

den linealtasunez ikasleak dio jadanik akatsetan azaldu diren proposizio 

akastunak, “Ur-basatiak baldin badago deforestazioa, gertatuko da 

basamortutzea, eta azken hau baldin bada giza ekintza da desertifikazioa, eta 

azkenean (gertatuko da) akuiferoen desagerpena”. 

Harritzekoa da, benetan, Amaiak bigarren mapa honetan lotura gurutzatu bat 

ere ez azaltzea. Aurreko mapan bost lotura gurutzatu eratu baldin bazituen, 

oraingoan ez du orduan agertu zuen joera erabili. 

 

EZTABAIDA 

Amaiak lehenengo mapan erabiltzen ez zituen karkabak eta interakzioa 

kontzeptuak barneratu ditu. Karkabak dagokion maila espezifikoan izan da 
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kokatua, baina interakzioa kontzeptuak ez du bere izaera inklusiboarekiko 

dagokion kokapen hierarkikorik hartu. Baina honek ez du esanahi Amaiak 

bigarren mapa honetan kontzeptu guztiak erabili dituenik, oraingoan, 

lehenengo mapan gertatzen ez zena, lehortea kontzeptuak ez du ikasle 

honentzat garrantzirik izan  ez baitu erabili. Gertakari hau aipagarria da 

lehenengo mapan ikasle honek  lehorteak kontzeptua  desertifikazioarekin 

akastun proposizioa eratuz lotzen zuelako, eta orain ez du erabili. Itxura 

simetrikoa nabarmenagoa du oraingo mapak. Maila hierarkiaren aldetik  oso 

garbia da mapa hau, oso nabariak gelditzen direlarik maila espezifikoetan 

agertzen diren kontzeptu segida linealak. Mapen eraikitzearen arauak 

orokorrean ondo betetzen ditu, nahiz eta kontzeptu bat laukian sartu gabe 

agertu eta lotura hitzen aldetik lehenengo mapan agertzen zen joera 

antzekoa hemen agertzen den, baita ere. Azken joera honetan lotura hitz 

labur eta zehatzen ordez, kontzeptu aipagarri gehiago sartuz esaldi 

konplexuegiak eratzen ditu. Hori gertatzen denean  proposizio nahasiak 

egiten dira, bi kontzeptuen arteko lotura esanahi ilunarekin gelditzen 

delarik. Badira beste ezaugarri pare bat  atentzioa deitzen dutenak. Ikasle 

honek behin kontzeptu bat bere buruarekin lotzen du. Behar bada 

momentuko nahasketa baten ondorioa izan zitekeen, baina bestalde mapa 

orokorrean hain da txukuna halakorik ia ezinezkoa iruditzen delarik. Beste 

ezaugarria da behin ikasle honek bi kontzeptuen artean bi lotura eratzen 

dituela, biak elkarrenganako norabide aurkakoarekin agertzen direnak. 

Ondorioz esan behar da maparen esanahia funtsean agertzen diren lotura 

konplexuegiak kontutan hartuz nahasia izango dela, edo eta zentzurik 

gabeko erredundantziekin gainera. Atentzioa deitzen du ikasle honek nola 

mantendu duen ulertzen ez diren proposizioak eratzea eta nola instrukzioak 
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ezabatu egin duen lehenengo mapan garrantzi minimo bat zuen lehortea 

kontzeptua. 

Akatsak lehenengo mapan egiten zirenak baina gutxiago dira, oraingoan 

bederatzi direlarik. Hiru akats gutxiago egiteak ez du esanahi ikasleak 

lehenengo mapatik akatsak zuzentzearekiko alde nabaria agertu duenik, 

kasu honetan seinalatzekoa baita bigarren mapari eskaini dion egitura 

zehatzean proposizio zuzen gutxiago eratu dituela, baita ere. Bederatzi  

akats hauetako gehienak agertzen dira ur-basatiak kontzeptutik 

zintzilikatzen den kontzeptu kate lineal horretan, bertan ikasleak dioen 

guztia akatsa delarik. Adibidez, ur-basatiak eta deforestazioa zentzurik gabe 

agertzen dira lotuak, eta ondoren deforestazioa jartzea basamortutze 

prozesuaren eragile gisa.  Ondoren  basamortutzea,  giza ekintza tartean 

sartuz, desertifikazioarekin identifikatzen du lehenengo mapan egiten 

zuenaren antzera. Horrela gertatzen da giza ekintza desertifikazioarekin 

identifikatua agertzea. Eta bukatzeko desertifikazioari egozten dio 

akuiferoen desagertzearen ardura. Azkeneko proposizio honek gogorarazten 

digu lehenengo mapan Amaiak antzeko zer edo zer esaten zuela, baina 

lehortea kontzeptua tartean zegoelarik. Bestalde, eragile meteorologikoak 

interakzioaren eragile gisa ulertu ditu, halako proposizioarekin zer esan nahi 

duen ulertzen ez delarik. Higadura kontzeptuak zentzurik gabeko akatsetan 

garrantzia  jaso du, baita ere, eta ikasle honek edo lotura konplexuegiengatik 

edo kontzeptua bere buruarekin lotzen duelako beste bi akats agertu ditu. 

Guztira, akats hauek direla eta esan behar da ikasleak instrukzioaren 

ondoren ez dituela argitu desertifikazioari buruz duen eredu akastuna, 

lehenengo mapan agertzen zuen desberdintzapen akastuna baino oraindik 

ere arbitrarioago agertu delarik. Azpimarratzekoa da baita ere ur-basatiak 
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eta higadurarekiko ikasle honek islatu dituen akatsak, eratu dituen 

gehiegizko loturetan. Akats gutxiago agertu ditu, baina , lehenengo 

maparekiko hala ere akatsak kontzeptu multzo berdinetan agertu dira, 

ikaslearen ulermena eta ezagutza logikoa ea maila berdinean agertu delarik 

bigarren mapan. 

Mapak agertzen duen antolaketa hierarkikoa lehenengo maparen antzekoa 

da. Klima kontzeptua da maila hierarkikoenean kokatua izan dena, eta 

hortaz maila espezifikoegian kokatuak izan dira kontzeptu zerrendako 

kontzeptu inklusiboenak. Klima  kontzeptuarekiko  lehenengo mapan 

bezalaxe hierarkia interesantea aurkezten du, non, iraunkorki agertzen den 

klima kontzeptuak bi eragileak eta klima mediterraneoa subsumitzen 

dituela, kontzeptu hauen izaera inklusiboaren irizpidea berriro ere  erabili 

duela seinalatu behar delarik. Baina ez da horrelakorik gertatzen  eragileak 

kontzeptuen desberdintzapen guneetan, non antolaketa hierarkikoak  

desoreka aipagarria agertzen dituen.  Adibidez, giza ekintzak, basamortutze 

prozesua eta bereziki desertifikazioa maila espezifikoegian agertzen dira, eta 

sartu berria izan den interakzioa kontzeptua baita ere. Deforestazioa 

kontzeptuak bere baitan linealki subsumitzen dituen kontzeptu 

inklusiboagoak ikusiaz esan behar da kokapen hierarkikoegia eman diola 

ikasle honek. Bestalde esan behar da elikagaiak eta inkorporatu berria izan 

den karkabak kontzeptuak dagokien maila baxuan kokatuak izan direla. 

Guzti honengatik esan daiteke hamaikagarren ikasle honek, lehenengo 

mapan bezalaxe, klima kontzeptuaren logika maila aipagarri batekin  

antolatu duela maparen atal bat. Baina era berean esan behar da 

desertifikazioa, basamortutzea eta giza ekintzak bezalako kontzeptu 

inklusiboak  ez direla antolatu beraien izaera inklusiboa kontutan hartuz. 
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Horrela esan dezakegu bigarren mapa honetan ikasle honek ez duela 

aurrerakuntza aipagarririk agertu kontzeptuen antolaketa hierarkikoaren 

aldetik behintzat. Mapa honek kontzeptu inklusiboenekin adierazten duen 

antolaketa  arbitrarioak salatzen du ikaslearen ikaskuntza memoristikoa.  

Mapa honetan izaera inklusiboena ez den klima kontzeptuaren 

desberdintzapena proposatzen da. Eta lehenengo mapan bezala, lehenengo 

mailan klima kontzeptuak desberdintzapen interesante bat planteatzen du, 

bertan subsumitzen dituelarik, klima mediterraneoa, eta bi eragileak. Baina 

lehenengo mapan ondoren geratzen zen desberdintzapenaren eskasa baina 

mailakatua, ez da oraingoan betetzen. Aurrekoan bi eragileak hartzen zuten 

nolabaiteko desberdintzapena, oraingoan berriz eragile meteorologikoa 

interakzioa kontzeptua zintzilikatuz, desberdintzapenetik isolatua gelditzen 

da. Hortaz klima kontzeptuaren desberdintzapena  kanpo-eragile  

geologikoaren desberdintzapena subsumituz gauzatzen da. Ikasleak 

instrukzioaren ondoren lehenengo mapan esaten zuena errepikatuz jarraitzen 

du, adieraziz kanpo-eragile  geologikoak bere adibide bezala subsumitzen 

dituela akuiferoak edo lurpeko urak eta ur-basatiak. Ondoren gertatzen dena 

berria da, eta hain dago linealtasunez betea maparen esanguratasuna berriro 

ere zalantzan jartzen duela. Akuifero edo lurpeko uretatik segida lineal bat 

eratzen da, azkenean nekazaritza kontzeptuak maila batetako 

desberdintzapen interesante eta iraunkor aipagarri bat jasaten duelarik. 

Ikasleak esanguratsuki dio nekazaritza gehiegi landuz lurzoruaren 

degradazioa gertatuko dela, eta nekazaritzaren ondorioz elikagaiak sortuko 

direla. Bestalde ur-basatiak kontzeptuak lineala den antolaketa berezi 

batetan, linealki desberdintzen jarraitzen duten higadura eta deforestazioa 

subsumitzen ditu. Ikasleak ur-basatiari garatu dizkion bi bide hauek egitura 
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lineala agertu dute, non ikusgarriena kontzeptu inklusiboenak kontzeptu 

segida kateatu ikusgarri batean antolatuak ikustea den. Halako antolaketa 

maparen maila espezifikoraino iristen denan, adierazten du ikasleak, berriro 

ere, ez dituela izaera inklusiboena duten  halako kontzeptuak ulertu eta bere 

erabilpena eta kokapena mapa honetan, lehenengoan bezalaxe, arbitrarioa 

eta aleatorioa izango dela. Horrela berriro ere aurkitzen da maparen buruan 

desberdintzapen proposamen interesantea, nahiz eta ez izan kontzeptu 

inklusiboena bertan kokatzen dituena, eta gero desberdintzapenaren 

mailakatua izan beharko lukeenaren bidean kontzeptuen antolaketa linealak 

dira osotara garaile irteten direnak. Horrelako emaitzek adierazten dute 

ikasle honek jasotako instrukzioarekiko ez duela bere aurre egitura 

kognitiboa aldatu ezta ere asko hobetu.  

Esandako guztia sendotua agertzen da kontutan hartzen bada mapa honek 

eskaintzen digun azken ezaugarri aipagarria, bertan ez direlako azaltzen 

lotura gurutzatu bat ere ez. Hau da, mapa honek ez du errekontziliazio bat 

ere agertzen. Amaiak egindako bigarren mapa honek arbitrariotasunaren 

islak agertu baldin baditu ingurugiroko arazoei buruz, errekontziliaziorik ez 

agertzeak adierazten du oraindik ere arbitrariotasunari tarte gehiago eman 

behar zaiola. 

Orokorrean esan behar da, errekontziliaziorik gabe, antolaketa linealekin  

eta hierarkia antolaketa kontzeptuen inklusibitatearekin erlazionatu gabe, 

antolatzen den mapa honek  ikaskuntza memoristikoaren isla dela, baina 

hasieran mapak azaltzen digun proposamenak adierazten digu ikasleak 

klima kontzeptuari buruzko ulermen eta ezagutza interesante bat lortu duela, 

ikaskuntza prozesu esanguratsuaren bidez lortua zalantzarik gabe, baina 

desertifikazioarekin erlazionatzeko balio ez duena. Ikaslearen egitura 
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kognitiboak baditu agerpen sendo eta elaboratuak, baina baita ere antolaketa 

eta eransketa arbitrarioak, non ikasleak ulertu gabe eta era memoristikoan 

erabili dituen mapa honi dagozkion kontzeptu inklusiboenak. 
 

LABURPENA 

Amaiak barneratu egin ditu karkabak eta interakzioa kontzeptuak. Baina 

karkaba bakarrik izan da bere izaerarekiko dagokion maila espezifikoan 

barneratua izan dena, horrelakorik ez delarik gertatu interakzioa 

kontzeptuarekiko. Atentzioa deitzen du Amaiak instrukzioaren ondoren ez 

duela lehortea kontzeptua aipagarria bezala ikusi, ez baitu bigarren mapan 

erabili. Lehenengo mapan araudia ez betetzeko azaltzen zuen joera bigarren 

mapa honetan agertzen da, baita ere, beste bi kasuetan errepikatzen delarik 

loturatan informazio gehiegi sartzearena, eta ondorioz zehaztasunik gabeko 

proposizioak edo zentzurik gabekoak agertzearena. higadura bere 

buruarekin lotzearen adibide adierazgarria era azaltzen da. Dirudienez 

ikasleak itxuraz errespetatzen ditu mapak eraikitzearen araudiak, baina gero 

lotura hitzei eta bi kontzeptuen arteko lotura bakarrari dagokionez behintzat 

ez ditu beti betetzen. 

Hierarkia oso markatua duen mapa honetan ez da inklusibitatearen irizpidea 

beti era egokian erabili. Zalantzarik gabe antolaketa logiko egokia azaltzen 

da, iraunkorki gainera,  klima kontzeptuaren baitan subsumitzen diren 

kontzeptuetan, baina multzo horretatik kanpo gelditzen diren 

desertifikazioa, interakzioa, giza ekintzak, basamortutze prozesua, 

nekazaritza, ez dute antolaketa hierarkikorik agertzen. Gainera azken 

kontzeptu hauetako gehienak hartu duten antolaketa lineal eta kateatua dela 

eta, esan daiteke kontzeptu inklusiboenen  antolaketa arbitrarioa eta 
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logikarik gabekoa izan dela. Berdin gertatzen da mapa honetan agertzen 

diren desberdintze aukerekin. Desberdinduen agertzen dena klima da, berak 

subsumitzen dituelarik beste guztiak, baina bakarrik lehenengo mailan 

subsumituak izan direnak daude era logikoan  egituratuak. Zenbat eta maila 

espezifikoagoan orduan eta segida lineal eta kateatu adierazgarriagoak 

agertzen dira, ia lehenengo mailan baina linealtasun gehiago agertzen 

delarik. Aipagarria da hala ere nekazaritza kontzeptuak nola maila 

espezifikoenean subsumitzen dituen zentzu aipagarria duten lurzoruaren 

degradazioa eta elikagaiak. Esandakoari errekontziliazio integratzaile falta 

nabarmena eta akatsak eransten bazaio, esan behar da ikasle honek 

esanguratsuki dituela barneratuak klima kontzeptuarekin zerikusi duten 

hainbat kontzeptu, baina ingurugiroko arazoekin esanguratasuna ez dela 

ezertan agertzen. Bigarren mapa honetan eta azken kontzeptu hauen aldetik  

nagusitzen da irizpiderik gabeko ikaskuntza memoristikoa. Beraz, 

antolaketa kognitibo eskasik ez duen ikasle honek azaltzen ditu 

heldutasunaren eta antolaketa egituratuaren islak, baina instrukzio honetan 

ingurugiro arazoari buruz jasotako informazio berriarekiko esan daiteke 

funtsean era mekaniko eta arbitrarioan izan dela barneratua. 

 

AZKEN KOMENTARIOA 

Lehenengo mapan erabiltzen ez ziren karkabak eta interakzioa kontzeptuak 

bigarrenean erabiltzen dira. Karkabak dagokion mailan kokatua izan da, 

baina ez da halakorik gertatu interakzioa kontzeptuarekin, zeinek ez duen 

ikaslearentzat lortu bere esanahi inklusiboaren zentzua. Hiztegiarekiko 

ikasle honek dituen gora beherak azaltzen dira bigarren mapan lehortea 

kontzeptua erabiltzen ez duenean. Lehenengo mapan erabili zuena, eta 
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gainera desertifikazioa bere baitan subsumituz erabili zuena, harritzekoa da 

nola instrukzioaren ondoren erabili  gabe utzi duen. Bada mapa 

eraikitzerakoan bete beharko litzatekeen neurri bat, Amaiak bi mapetan 

betetzen ez duena. Mapa batean zentzuzkoa da bi kontzeptuen artean eta 

lotura hitz zehatz baten bidez proposizio garbi bat eratzea. Lotura hitzetan 

beste kontzeptu aipagarriren bat sartzen bada eratzen den  proposizioa ez da 

hain zuzena eta garbia izango. Amaiak bi mapetan agertzen ditu arau hau ez 

betetzeko joera, nondik hainbat proposizioen esanahia nahasiago gertatzen 

den. Zentzu honetan bigarren mapan atentzioa deitzen du, baita ere, ikasle 

honek ur-basatiak eta higadura  kontzeptuen artean bi proposizio eratzea eta  

higadura kontzeptuak bere buruarekin lotura bat azaltzea. 

Azaltzen dituen akatsak hamabi izatera iristen dira lehenengo mapan eta 

bigarrenean bederatzira. Hiru akats gutxiago egiteak ez du esanahi ikasleak 

lehenengo mapatik akatsak zuzentzearekiko alde nabaria agertu duenik, 

bigarren mapari eskaini dion egitura zehatzak proposizio gutxiago ateratzen 

direlako eta ondorioz proposizio zehatz gutxiago egin dituelako, baita ere. 

Ikasleak desertifikazioa, basamortutze prozesua, giza ekintzak 

kontzeptuekiko antzeko akatsak egiten ditu, kopuruan antzekoak direlarik 

baita ere. Hauen artean azpimarratzekoak dira, desertifikazioa, 

basamortutzea, giza ekintzak eta azkenean deforestazioa bezalako 

ingurugiroko gertakari konplexuak elkarren arteko harreman sinple eta ez 

substantzialekin  agertzea. 

Amaiak eratu dituen bi mapetan agertzen du kontzeptuak egituratzeko 

ahalmen garbia, bere egitura kognitiboan dauden  heldutasunezko atalak 

adierazten duelarik. Eta era berean  esan behar da, bi mapen artean alde 

nabarmenik apenas dagoela.  
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Bai lehenengoan eta bai bigarrenean izaera hain inklusiboa ez duen klima 

kontzeptuari buruz ikasleak agertzen du ulermen eta ezagutza maila oso 

interesanteak dituela. Orain, lehenengoan eragile meteorologikoa 

kontzeptuak jasaten duen desberdintzapena dela eta badirudi lehenengotik 

bigarrenera maparen goialdeko egitura esanahiez ahuldu egiten dela. 

Desertifikazioa, interakzioa, basamortutze prozesua eta giza ekintzak, 

ulermen eta ezagutza horretatik osotara kanpo gelditzen dira, horrela ulertu 

daitekeelarik bai lehenengo mapan eta bai bigarrenean kontzeptu hauek zer 

nolako antolaketa lineala edo eta akatsez betetakoa  hartzen duten. Hortaz, 

esan behar da ikasleak ez duela aukerarik izan instrukzioaren ondoren 

aurretik zuen egitura sendo samarraren baitan era esanguratsuan kontzeptu 

inklusibo aipagarriak berrantolatzeko. Horrelako egoera batean maiz 

gertatzen da, ikasleak antolaketa eskasa zuzendu nahi izatea  aske eta lotura 

esanguratsurik gabe utzi duena errekontziliatuz. Baina Amaiaren kasuan ez 

da errekontziliazioak eskaini dezaketen  lotura gurutzaturik agertu, maparen 

esanguratasuna oraindik ere ilunago gelditzen delarik. Egitura kognitiboa 

zurruna, agertzen dituen joera iraunkorrak ikusita, eta zenbait aspektutan 

egitura logikoa duen ikasle honek ingurugiro arazoarekiko behintzat ez ditu 

kontzeptuak esanguratsuki berrantolatu aldaketa aipagarririk gabe  utzi 

dituelarik aurretiko ezagutzak. 

AMAIA NAUSIA LM BM 
hamabi akats  
 
1 “eragile meteorologikoa txikia 
bada lurzoruaren degradazioa”.  
 
1 “lehortearen ondorioz 
desertifikazioa sortzen dela”, 

bederatzi akats  
 
1“eragile meteorologikoaren 
ondorioz (gertatzen dela) 
interakzioa”.  
 
1 “akuifero edo lurpeko urak 
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 1“akuiferoen desagerpena eta 
beste desagertz prozesu dira 
lehortea".  
 
2 “desertifikazioaren ondorioz 
(sortzen da) deforestazioa, 
gazipena”  
 
1 “desertifikazioa da 
basamortutze prozesua”. 
 
5 “akuiferoen desagerpena, 
lehortea, desertifikazioa, 
basamortutze prozesua, eta 
gazipena, guzti hau (honek) 
aldatu dezake klima”.  
 
 1“akuiferoak baldin badg (?) 
giza ekintzak”. 
 

egoteko landaretza errazten bait 
du lurzoru emankorra”.  
 
1Ur-basatiak eta 
deforestazioaren artean bada 
lotura bat “baldin badago” ez 
duela argitzen zein proposizio 
den ikasleak proposatzen duena. 
Zer dio benetan “ur-basatiak 
baldin badago (gertatuko 
da)deforestazioa” edo “ur-
basatiak daude dagoelako 
deforestazioa”? Ezin da jakin.  
 
 1“deforestazioa (gertatzen 
bada) gertatuko da 
basamortutze prozesua”.  
 
3"basamortutze prozesua baldin 
bada giza ekintza, hau  dela 
desertifikazioa eta azkenean 
(desertifikazioaren ondorioz) 
gertatuko dela akuiferoen 
desagerpena”.  
 
1higadura kontzeptua bere 
buruarekin lotzen duenean eta 
zentzurik gabeko proposizioa 
agertzen denean. 
 
 1“higadura dagoen lurraldeetan 
eta gero euri asko egin eta egon 
ur-basatiak”. 
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5. 12 ARITZ ROMEO  

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Ikasle honek ez ditu mapen eraikuntzari buruz berezitasun aipagarririk 

agertu. Egia da lehenengo mapan nahasketa handia sortzen ez zuen lotura 

bakar eta konpartitua agertzen zuela, baina instrukzioaren ondoren ez da 

berriro halakorik  gertatu. Egia da, baita ere, lehenengo mapan bi kontzeptu 

laukian sartu gabe agertzen zirela, baina horrelakorik ez da bigarren mapan 

agertu. Bigarren mapan agertzen da informazio gehiegi duen lotura luze bat, 

eta honek nekazaritza eta deforestazioaren arteko harremana nahasia eratzen 

du. Lehenengo mapan ez bazituen gazipena eta karkabak kontzeptu 

espezifikoak erabiltzen bigarrenean era egokian barneratu ditu, nondik 

ondoriozta daitekeen ikasle honek kontzeptu hauei buruz jaso duen 

informazioa aipagarria izan dela berarentzat. Instrukzioaren ondoren 

maparen simetria galdu egin da, nahiz eta bigarren maparen antolaketa 

konplexuagoa eta landuagoa izan. Bestalde garrantzitsua da adieraztea 

ikasle honek zenbait ideia era iraunkorrean agertzen dituela instrukzioaren 

ondoren. 

Instrukzioan zehar jasotako ezagutzaren garrantzia nabarmentzen da akatsen 

kopurua jaitsi egin dela ikusten denean, bereziki akatsak gutxitu egin 

direlarik klima kontzeptuarekin erlazionatu daitezkeen proposizioetan, eta 

akats  kopuru aldaketa aipagarririk  gabe gelditu delarik mapan dauden 

kontzeptu inklusiboenen proposizioetako akatsak. Instrukzioak ez dio 

ikasleari lagundu kontzeptuen arteko antolaketa hierarkiakoa eta beraien 

izaera inklusiboa era koherenteagoan erlazionatzen. Horrela antolaketa 
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hierarkiakoa eta kontzeptuen izaera inklusiboaren aldetik lehenengo mapa 

eta bigarrenak oso antzekoak dira, errepikatzen direlarik zenbait kokapen 

desorekatuak. Aipagarria izan daiteke seinalatzea kanpo-eragile  geologikoa, 

ur-basatiak eta karkabak antolatzen duten segida linealean eta higadurarekin 

eratzen duten lotura  gurutzatuan adierazten den hierarkiaren hobekuntza. 

Hala ere antolaketa logikoa baina kateatua dena akuiferoak kontzeptu 

espezifikoagotik zintzilik agertzen da. Bestalde, ikasleak kontzeptuak 

esanguratsuko erlazionatzeko trebetasun oinarrizkoa badu eta ahalmen hau 

bi mapetan agertzen da. Bietan klima kontzeptuaren desberdintzapena 

proposatzen du eta bietan gizakiarekin erlazionatutako desberdintzapena 

proposatzen du, horrela ingurugiroko arazoen mamiaren zati bat nolabait 

agertzen delarik. Lehenengoan giza ekintza baldin bada, bigarrenean 

nekazaritza da aipagarria bihurtzen den kontzeptua. Lehenengo mapan giza 

ekintzak baitan subsumitutako kontzeptu multzoaren egitura nahiz eta 

esanguratasun agerpenak badituen, esan behar da kontzeptuen arteko 

antolaketa arbitrarioak eta  akastunak ere agertzen dituela. Berdin gertatzen 

da  bigarren mapan, baina nekazaritza kontzeptuaren desberdintzapena da 

hemen egiten dena. Horrela ondoriozta behar da posibleak  diren ikaskuntza 

esanguratsua eta memoristikoa bi mapetan islatuak agertzen direla. Funtsean 

erantsi behar da ikaslearen egitura kognitiboak izan duela aurrerakuntza 

aipagarririk jasateko aukera instrukzioa segida honetan, baina era berean 

esan behar da izaera inklusiboena duen desertifikazioa kontzeptuak ez duela 

halako aurrerakuntzan tarterik izan, eta horrek suposatzen du ikasleak 

ikaskuntza memoristikoaren isla garbiak  izaten jarraitu duela. 
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5. 13. TXOMIN ABADIA  

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Txominek bi mapetan azalpen  bereziak ditu, lehenengoan deforestazioa 

kontzeptu mapan bat-batean sartzen zuen maparen garapenarekin zerikuste 

zuzenik gabe eta loturaren batean kontzeptu aipagarriak sartu ditu, bigarren 

mapan berriz agertu diren berezitasunak berriak dira, kontzeptu batzuk 

oraingoan desberdin idatzi dituelako eta lotura hitzetan baita ere ortografia 

akatsak egin dituelako. Lehenengo mapan izaera desberdineko gazipena eta 

interakzioa kontzeptuak ez zituen erabili, bigarrenean berriz gazipena 

barneratzen du baina ez dio dagokion kokapen espezifikoa ematen, bere 

izaerari dagokiona baina hierarkiakoagoa baizik. Interakzioa kontzeptua 

berriz ez du bi mapetan erabiltzen, nondik ondoriozta daitekeen instrukzioak 

ez diola  ezer aipagarririk eskaini ikasleari kontzeptu horri buruz. 

Zalantzarik  gabe lehenengo mapa bigarrena baina sinpleagoa da, nolabait 

ikasleak jaso duen informazioa konplexutasun handiagoan islatzen delarik.  

Bereziki nabarmentzekoa da ikasle honek instrukzioaren ondoren akats 

kopuru bikoitza egiten dituela, osotara hamaika direlarik. Hauen artean 

aurkitzen dira adibidez, basamortutzea eta akuiferoak, higadura eta 

basamortutzea, akuiferoen desagerpena eta lurzoruaren degradazioa, eta 

basamortutze prozesua eta akuiferoak bezalako kontzeptuen arteko 

harreman sinpleegiak. Zentzu honetan agertzen da berriro ere lehortea 

akuiferoen desagerpenaren arduradun bakarra bezala. Eta, azkenik,  

desertifikazioa agertzen da giza ekintzen emaitza huts bezala. Emaitza 

honek adierazten du instrukzioak ikasle honengan  ez duela kontzeptuen 
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arteko harreman logikoagoak eragin eta gainera esan daiteke izaera 

inklusiboa duten kontzeptuen esanahiaren aldetik  ikasleak ez duela 

instrukzioaren ondoren aldaketa aipagarririk  agertu.  

Bigarren mapa honetako antolaketa hierarkikoak ez du hobekuntzarik 

agertzen, berriro ere kontzeptu inklusiboenak maila espezifikoegitan 

agertzen direlako eta ondorioz desertifikazioa kontzeptua ez da 

desberdindua izan dena. Klima kontzeptua da bai instrukzioaren aurretik eta 

bai ondoren ikasle honentzat hierarkiakoena, eta bere baitan subsumitzen 

ditu beste kontzeptu guztiak. Aipatutako antolaketa hierarkiako arbitrarioaz 

gain, esan behar da bi mapetan agertzen diren desberdintzapen adibide 

zehatzak maila batetakoak direla eta maiz akatsak agertzen dituztela. 

Lehenengo mapan klima kontzeptuak bereziki esanahia hartzen zuen klima 

mediterraneoa kontzeptuaren desberdintzapena subsumituz, eta honetan 

lehortea eta nekazaritza kontzeptuak aipagarriak ziren. Bigarren mapan 

mailakatuagoa agertzen dira desberdintzapen adibideak, lehenengo lehortea 

kontzeptuaren eskutik eta honetan subsumiturik dagoen lurzoruaren 

degradazioaren eskutik. Hala ere aurretik esan den bezala bigarren mapan 

klima kontzeptuaren desberdintzapena hasieran oso zabala da, ondoren 

estutzen da eta akatsak biltzen joaten da, azkenean ia kontzeptu bakar batean 

bukatzen delarik, desberdindu gabe utzi duen desertifikazioa hain zuzen ere. 

Azpimarratzekoa da, baita ere, orain arte esandakoarekin batera ikaskuntza 

memoristikoaren isla garbia delako, ikasle honek antolaketa hierarkiako 

egokiak jartzen dituen eragileak kontzeptuek ez dutela garapenik agertzen, 

eta izaera zehatzegia  duen, adibidez, lehortea kontzeptua mapa honetako 

kontzeptu aipagarrienetako bat bezala hartzen duela. Hala eta guztiz ere 
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esan behar da lehortea kontzeptua baliagarria izan dela ingurugiro arazoaren 

inguruan kontzeptu gune aipagarri bat antolatzeko. 

Instrukzioaren ondoren ikasle honek kontzeptu hauen arteko antolaketa 

sendotzeko bi errekontziliazio besterik ez ditu egin, horietako bat gainera 

akastuna. Gertakari honek garbi eta argi salatzen du ikasle honek ez duela 

instrukzioan zehar ikaskuntza prozesu oso esanguratsua burutu.  

Orduan, kontutan hartuz ikasle honek bigarren mapan akats gehiago agertu 

dituela, antolaketa hierarkiakoan ez duela aipagarria den aldaketarik agertu, 

ez duela kontzeptu inklusiboena identifikatu, desberdinduago agertzen diren 

kontzeptuak maila batean bakarrik desberdindu dituela eta  gainera maiz 

proposizio akastunekin, eta ez dituela bigarren mapan bi errekontziliazio 

besterik proposatzen, esan behar da ikasle honek instrukzioan zehar jasotako 

informazioari buruz ez duela oso logikoa den barneratze bat lortu, 

ikaskuntza esanguratsuaren garapena gertatu ez delarik eta ondorioz 

ikaskuntza memoristikoa garbi agertzen delarik. 
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5. 14.  YON GOÑI  

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Yonek egin duen bigarren mapan benetan atentzioa deitzen duen lehenengo 

gauza da kontzeptuak ez dituela mapa bakar batean antolatzen bitan baizik, 

gainera hauetako batek antolaketa lineal eta kateatu hutsarekin agertzen da. 

Bi mapetan aipagarriak diren ezaugarriak azaltzen dira, adibidez,  

errepikatzen den ezaugarri bat kontzeptuen artean punta bakarra duen gezia 

izan beharrean bi punta duna erabiltzea da. Bigarren mapan esan behar da, 

hala ere, klima kontzeptuari ezartzen dion desberdintzapen gunean 

bukaerako kontzepturantz gezi puntarik gabe marrazten duela lotura gezia. 

Kontzeptuen erabilpenarekiko bi mapak eskasak agertzen dira, bietan bost 

kontzeptu direlako erabiltzen ez direnak. Hauetako bi kontzeptu, interakzioa 

izaeraz inklusiboa dena bata, eta bestea espezifikoa den gazipena, ez ditu 

erabiltzen ez hasierako mapan eta ez bigarrenean. Ikusten da instrukzioak ez 

diola ikasle honi ezer aipagarririk eskaini bi kontzeptu hauei buruz. Beste 

hiru kontzeptuak berriz desberdinak dira lehenengo mapan eta bigarrenean. 

Atentzioa deitzen du gainera lehenengo mapan ia akatsik gabe eta 

nolabaiteko antolaketa logikoa zuten giza ekintza, lurzoruaren degradazioa 

eta elikagaiak kontzeptuak ez dituela bigarrenean erabili, ikasle honentzat 

instrukzioan zehar garrantzirik gabe gelditu direla salatzen delarik. Bestalde 

bigarren mapan barneratuak izan diren, kanpo-eragile  geologikoa, eta 

lurzoru emankorra kontzeptuak beraiei dagokien maila hierarkikoan ez dira 

izan kokatuak. Lehenengoa maila hierarkiakoegian barneratua izan den 

bezala, bigarrena maila espezifikoegian izan delako barneratua. 
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Kontzeptuen erabilpen eskas honek ikaslearen ezagutza eskasaren 

adierazgarri dela esan behar da. Bestalde, klima mediterraneoa kontzeptua 

da Yonek bigarren mapan era egokian barneratua izan den bakarra, eta 

klimatik zintzilik utzi du. 

Akatsak bi mapetan agertu dira eta bigarren mapakoak gutxiago dira, baina 

era berean proposizio zuzen gutxiago agertzen direa. Lehenengoan eragile 

meteorologikoa, lehortea,  basamortutze prozesua, deforestazioa eta 

desertifikazioarekin zerikusia baldin bazuten, bigarrenean akatsak zabaldu 

egiten dira erabiltzen dituen  ia kontzeptu guztietara, tartean adibidez, klima 

kontzeptua dagoelarik. Akats kopurua gutxitu baina kontzeptu gehiagotara 

akatsak iristeak eta proposizio zuzen gutxiago adierazteak ikaslearen 

ulermen arazoei buruz hitz egiten du, arazo hauek instrukzioaren bidez 

zuzentzeko aukera izan ez dutelarik. 

Ikasleak lehenengo mapan klima kontzeptuaren desberdintzapena proposatu 

du, eta hala ere eragile meteorologikoaren  subsuntzioaren bidez hartu  du 

hark bere esanahia. Eragile meteorologikoaren desberdintzapenak 

kontzeptuen arteko segida lineal eta kateatuak ditu  eta hierarkia antolaketak 

kontzeptu inklusiboenekin behintzat ez du egitura logikorik azaldu. Bigarren 

mapan berriz, eragile meteorologikoa da maila hierarkikoenean kokatua izan 

dena, baina ondoren bere baitan akats eran subsumitua izan den klima 

kontzeptua izan da desberdindua. Lehenengo mapan aipagarria izan  den 

desberdintzapena ur-basatia kontzeptuari dagokio eta bere baitan 

subsumituak dauden higadura eta karkabak kontzeptuak bereziki agertzen 

dira lotuak. Bigarren mapan ur-basatiak kontzeptuak garrantzi guztia galdu 

du eta higadura, karkabak eta ur-basatiak lotuak agertzen dira berriro ere, 

baina oraingoan kapoeragile geologikoa kontzeptuak subsumitzen duen 
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segida lineal aske batean antolatuak izan dira. Dirudienez halako lotura 

ezartzeak ikasleari eman dio kontzeptu segida lineal hau osotara aparte 

agertzeko arrazoia. Dirudienez ikaslea ziur dago kontzeptu hauek horrela 

zentzua dutela, era berezi eta apartetan kokatzeko berarentzat izaera dutela 

adierazten duelarik. Halako  garrantzia aparteko segida linealari eman 

ondoren, ikasle berberak ez du lotura bat ere eratu beste kontzeptuekin. Esan 

behar da ikasle honetan kontzeptuen arteko harreman aberatsik gabeko 

gainazaleko ezagutza mantentzen dela, zeinek esplikatzen duen, adibidez, 

karkaben ezagutza dinamikoa ez duela Yonek inondik ere bere egitura 

kognitiboan sartu.  Dirudienez diapositibek eskaini dioten paisaia garrantzi 

nabarmena dute ikaslearentzat, pertzepzio hutsean gelditu delarik. Ikusten 

da ziurtasunez jokatzen  duen ikaslea dela hauxe, baina ezjakina dela esan 

behar da baita ere. 

Egituratuagoa dagoen maparen atala berriz eragile meteorologikoa 

kontzeptuak hartzen du maila hierarkiakoenaren kokapena, bere izaera 

espezifikoarekin koherentzia apurtu egiten delarik. Hala ere klima 

kontzeptuaren desberdintzapena subsumitzen  eragile meteorologikoak 

ikaslearen ustez duen esanahi akastuna agertzen da. Klima kontzeptuaren 

desberdintzapena zabala da eta oraingoan aipagarria den bakarra, berak 

subsumitzen ditu akastun sei proposizio. Desberdintzapen gune eskas 

honetan agertzen da ikasle honek eratu duen errekontziliazio bakarra, berriro 

ere akats bat azaleratzen duelarik. Hala ere desberdintzapen akastun hau, 

puskatua agertzen den mapa batean ezin esan egitura esanguratsuaren 

adierazgarria denik. Laburbilduz esan behar da erabili gabe utzi dituen bost 

kontzeptuek,  kontzeptu mapa zatitua agertzeak, akatsak proposizio zuzenak 

baina gehiago izateak, eta kontzeptu inklusiboenen desberdintzapena ez 
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egiteak, adierazten dutela Yonen egitura kognitibo sinplea eta pobrea, eta 

azken finean ikaslearen ikaskuntza prozesu memoristiko baten adierazgarri 

garbia dela esan behar da. 
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15 ITZIAR IRAZABAL  

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Itziarrek bi mapetan eratzen ditu kontzeptuen arteko lotura garbiak garatzen 

den kontzeptuaren atzizkiak adieraziz. Hala eta guztiz ere, bi mapetan 

agertzen dira aipagarriak diren kontzeptuak sartzen dituzten lotura multzo 

luzeak  eta zentzurik gabeko loturaren bat ere. Itziarrek lehenengo mapa 

hamaika kontzeptuekin antolatzen du, eta bigarrenean interakzioa ezik, beste 

guztiak erabiltzen ditu. Kontzeptu berrien sartze hau instrukzioak ikasleari 

eskaini dion informazio aipagarriarekin erlazionatu behar da. Ikasleak zortzi 

kontzeptu barneratu ditu, eta hauetatik, esan behar da, izaera inklusiboena 

dutenak gelditu direla bere izaerari dagokion baino maila baxuagoan 

kokatuak, horrela supraordenaziorik ez da gertatu eta beraien 

desberdintzapena egiteko aukera galdu egin da. Atentzioa deitzen du 

Itziarren bigarren mapan bi kontzeptu, ur-basatiak eta lurpeko urak, 

errepikatu egiten dituela, eta gainera bi errepikapenetan eratzen dituela 

garapen edo lotura aipagarriak. Hala eta guztiz, kontzeptuek izan duten 

barneratze berriak ikusiaz ezin da ukatu ikasleak erreferentzia kontzeptuen 

aldetik informazio aipagarria  jaso duenik. 

Lehenengo mapatik bigarrenera ikasleak akats kopurua era nabarmenean 

gutxitu du, kontzeptu batzuen  izaera logikoari buruzko ezagutza gehiago 

instrukzioan zehar lortu duela ikusten delarik. Hala ere akats hauek 

adierazten dute ikasleak ez duela behintzat desertifikazioa eta basamortutze 

prozesuarekiko ulermen eta ezagutza gehiegirik lortu. 
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Orokorrean lehenengo mapa bigarren mapa baina sinpleagoa eta 

simetrikoagoa da, eta bigarren mapak mailakatuago agertzen den antolaketa 

hierarkikoa agertzen du. Bigarren mapan kontzeptuen antolaketa hierarkikoa 

kontzeptuen izaera inklusiboari hobe egokitzen da, klima kontzeptuaren  

desberdintzapenak frogatzen duen bezala. Baina desertifikazioa eta giza 

ekintza kontzeptuen garrantziaren aurrean ez da aurrerapenik sumatzen, bi 

mapetan beraiei dagokien izaera inklusiboa kokapen hierarkikoa 

erabakitzerakoan ez delako kontutan hartu. Hortaz, instrukzioaren ondoren 

ikasleak ez du desertifikazioa kontzeptu inklusiboena eta hierarkikoena 

bezala identifikatu, eta ondorioz esan behar da ikasleak ez duela 

desertifikazioa kontzeptuaren esanahi sakona ulertu.  

Bi mapetan klima kontzeptua izan da  hierarkikoena bezala aukeratua izan 

dena, eta hortaz desberdintzen dena. Bi mapetan klima kontzeptuak 

desberdintze zabala eta kontzeptu batzuekiko desberdintze iraunkorra 

agertzen du, klima kontzeptuari ikasle honek ematen dion garrantzia 

iraunkorki agertzen delarik. Ikasleak bi mapetan adierazten du klima 

mediterraneoa klima adibide bat dela, eta baita ere errepikatzen du lehortea 

klimaren baitan zuzen-zuzen subsumitzea. Bigarren mapan klima 

kontzeptuaren desberdintzapenak subsumitzen ditu bi kontzeptuen 

desberdintze aipagarri, bat hierarkia maila altu batean kanpo-eragile  

geologikoarena eta bestea hierarkia maila baxuagoan giza ekintzak 

kontzeptuarena. Desberdintze gune hauetan akats gutxi agertzen direnez 

ondoriozta genezakeen  ikasleak esanahi aipagarria eskaini diola klima 

kontzeptuari, baina desberdintze hauek kontzeptuen arteko antolaketa lineal 

eta kateatuekin estuki loturik daude eta azkenean kontzeptuen antolaketa 

arbitrarioa ez dute gainditzen. Bigarren maparen ezaugarri hauek 
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errekontziliazio eskasekin batera adierazten digu oinarrian aberatsa eta 

egituratua den ikaslearen egitura kognitiboa esanguratsuki desberdindu dela 

klima kontzeptuaren esanahiaren aurrean, baina halakorik ez dela gertatu 

desertifikazioa arazoaren esanahia sakonaren aurrean.  

Bukatzeko esan daiteke ikasleak instrukzioan zehar klima kontzeptuan 

subsumituak dauden kontzeptuen aurrean ikaskuntza esanguratsuagoa 

burutzeko aukera izan duela. Baina  desertifikazioa arazoarekin ez dela 

berdin gertatu, ikaskuntza memoristikoaren islak diren kontzeptu segida 

lineal eta arbitrarioak desertifikazioaren inguruan adierazi dituelako. 

Ikasleak informazio berria jasotzerakoan agertu duen joera ikusita, 

zalantzarik  gabe planteatzen dugu ikasle honen egitura kognitiboak 

esanguratsuagoak diren kontzeptuen arteko egiturak lortuko lituzkeela 

instrukzioak desertifikazioaren desberdintzapena bultzatu izan balu. 
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5. 16. JOANA REMATXA  

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Instrukzioaren eraginez Joanak jasan dituen aldaketa aipagarriak edo 

iraunkortasun eskasak bigarren mapak ongi islatzen ditu. Alde batetik 

interakzioa kontzeptua esanahirik gabe gelditu da, mapan ez baita 

erabiltzen. Gazipena  kontzeptuak berriz berari dagokion kokapen egokia 

hartu du. Bestalde, bigarren mapa nahasiagoa agertzen da lehenengoa baino, 

proposizio batzuen norabidea eta lotura hitzak garbi ez daudelarik. Bigarren 

mapa, baita ere, lehenengoa baina konplexuagoa agertzen da bertan agertzen 

diren desberdintzapenak jarraituagoak direlako.  

Ikasle honengan akats kopurua instrukzioaren ondoren akats batean gehitu 

egin da, hala ere proposizio zuzen eta akastunen arteko arrazoia zerbait 

hobetu dela esan behar da 1'2tik 1'4ra bada ere. Dirudienez ikasle honek ez 

du  instrukzioan zehar aurretik zuen ezagutza logikoa hobetzeko aukera 

handirik izan eta ondorioz ezagutza logikoarekiko ulermen arazo sakonak 

agertu dira.  

Kontutan hartu behar da, baita ere, mapa honetan agertzen diren 

desberdintzapenek hierarkia arazo larriak dituztela, kontzeptuen izaera 

inklusiboa ez delako osotara erabili maparen antolaketa hierarkikoa 

antolatzeko. Adibidez, ikusgarria da nola higadura kontzeptuak subsumitzen 

dituen desertifikazioa edo giza ekintzak kontzeptuak, erreferentzia mapan 

higadura  kontzeptu espezifikoagoa delarik eta desertifikazioa eta giza 

ekintza askoz ere inklusiboagoak.  Hala ere salbuespen-salbuespen aurkeztu 



 258

behar da bigarren mapan klima kontzeptuaren desberdintze logikotik hurbil 

dauden antolaketa esparruak. Bigarren mapan ikasle honek klima 

kontzeptuan subsumitu duen kanpo-eragile  geologiko kontzeptuari ematen 

dio garrantzi berezia, zeinek subsumitzen duen mapa honetan agertzen den 

desberdintze gune aipagarriena baina baita ere akastunena, higadura 

kontzeptuarena hain zuzen ere. Bigarren mapan hiru lotura gurutzatu agertu 

dira, eta hemen azaltzen dira giza ekintza, deforestazioa eta nekazaritza 

kontzeptuen arteko lotura logiko aipagarriak. Hala ere ezin esan halako 

errekontziliazioek ezagutza egituratua eta logikoa lortzen dituenik, 

nahasketa aipagarrienaren tartean agertzen baitira. Hala eta guztiz ere, esan 

behar da bigarren mapan klima kontzeptuak agertzen duen desberdintzapen 

mailakatua, kanpo-eragile  geologikoa eta higadura kontzeptuen 

desberdintzapenak subsumituz, nolabaiteko ikaste prozesu  esanguratsuaren 

emaitzak direla, higadura kontzeptuak hartzen duelarik ikasle honentzat 

garrantzi nagusia. Baina desberdintzapen nagusian giza ekintzak eta 

desertifikaziorekin loturak eratzerakoan ikasleak eratzen dituen akatsak eta 

hierarkia arazoak, errekontziliazio eskasekin batera islatzen dute baita ere 

ikaslearen ikaskuntza memoristikoagoa. 
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5. 17. ELISA ROS  

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETA 

 

LEHENENGO MAPA 97 / 1/ 21 

 

DESKRIBAPENA: 

 

Elisak instrukzioa baino lehen egindako mapan hiru alditan behintzat lotura 

hitzetan kontzeptu aipagarriak erabiltzen ditu, adibidez,  “klima euritsua 

bada egongo dira ur-basatiak (e1)”, “ur-basatiak lurzorua iragazkorra bada 

egongo dira lurpeko urak (e6)”, “higadura mendietan dauden higadurei deitu 

karkabak (e3)”. “giza ekintzak egindako ekintzak deforestazioa”, “klima 

mediterraneoaren lurzoruak direla lurzoru emankorrak”. Hala ere gertakari 

honek, gehienetan, ez du proposizioak irakurtzerakoan nahasketarik sortzen. 

Lau dira lehenengo mapa honetan Elisak erabiltzen ez dituen kontzeptuak: 

interakzioa, eragile meteorologikoa, kanpo-eragile  geologikoa, eta 

gazipena. Lehenengo behaketa orokorraren emaitza bezala esan daiteke 

mapa honek baduela simetrikoa izatearen joera aipagarri bat. 

Sei dira lehenengo mapa honetan Elisak agertzen dituen akatsak: “klima 

euritsua bada egongo dira ur-basatiak (e1)”, "ur-basatiak lurzorua 

iragazkorra bada egongo dira lurpeko urak" (e6), “klima hau aldatzean gerta 

daiteke lehortea (e2)”, “higadura mendietan dauden higadurei deitu 

karkabak (e3)”, “lehortearen ondorioz lortu akuiferoen desagerpena (e4)”, 

“klima mediterraneoaren lurzoruak dira lurzoru emankorrak (e5)”. 
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Maparen maila hierarkikoenean klima kontzeptua izan  da kokatua, eta 

berau garapen zabal batekin hasten da. Garapen honetan lau bide irekitzen 

dira ur-basatiak, giza ekintzak, klima mediterraneoa eta lehortea 

kontzeptuekin. Ezker aldetik hasita eta ur-basatiekiko ikasleak dio “klima 

euritsua bada egongo dira ur-basatiak (e1)”. Ondoren ur-basatiak kontzeptua 

beste bi kontzeptuetan garatzen da adieraziz, “ur-basatiak lurzorua 

iragazkorra bada egongo dira lurpeko urak (e6)” eta “ur-basatiak egin 

higadura”. Higadura kontzeptutik berriz karkaba kontzeptuekin beste 

proposizio lineal bat eratzen du, “higadura mendietan dauden higadurei 

deitu karkabak (e3)”. Berriro maparen maila hierarkikoenera abiatuz, 

ikasleak irekitako beste garapen bide batean adierazten da “klima aldatu 

dezakete giza ekintzak”. Jarraitzen du esanez “giza ekintzak egindako 

ekintzak deforestazioa”, eta deforestazioa kontzeptua hiru kontzeptuetan 

beste garapen pauso bat agertzen du. Azken mailako garapen honetan 

ikasleak dio “deforestazioa honen ondorioz aurreratu basamortutze 

prozesua, desertifikazioa eta lurzoruaren degradazioa”. Ondoren klimari 

buruz adierazten da “klima adibidea dela klima mediterraneoa” eta “klima 

mediterraneoaren lurzoruak direla lurzoru emankorrak (e5)” segida kateatu 

bat eratzen delarik. Beste bide hau bukatzeko esan behar da ikasleak lurzoru 

emankorra beste bi kontzeptuetan garatzen duela adieraziz “lurzoru 

emankorrak direnean egin nekazaritza” eta “lurzoru emankorrak deitzen zaie 

ematen dutenean elikagaiak”. Klima kontzeptuaren azken garapen bidean bi 

proposizio kateatu eta lineal hauek agertzen dira: “klima hau aldatzean 

gertatu daiteke lehortea (e2)” eta “lehortearen ondorioz lortu akuiferoen 

desagerpena (e4)”. 

Lehenengo mapa honetan Elisak ez ditu lotura gurutzaturik eratzen. 
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EZTABAIDA 

Nahiz eta Elisak lotura hitz konplexuegiak erabili, aurkezten dituen 

proposizioak ulertzeko gehienetan ez da arazorik aurkitu, akastun proposizio 

batetan ezik: “higadura mendietan dauden higadurei deitu karkabak (e3)”. 

Lehenengo behaketan ikus daiteke mapa hau itxura simetrikoa eta azalpen 

txukuna duela, ikaslearen ezagutza antolatzerakoan duen jarrera positiboa 

kontutan hartzekoa delarik. Lau dira Elisak erabiltzen ez dituen 

kontzeptuak, izaera inklusiboenatik izaera espezifikora ordenatuz, hauek 

direlarik: interakzioa, eragile meteorologikoa, eragile geologikoa eta 

gazipena. Ikasleak kontzeptu hauei buruz, ikusten denez,  ez du ezagutza 

aipagarririk azaltzen. 

Sei  akats agertzeak adierazten du ikaslearen ezagutza nahiko logikoa dela. 

Akats hauetan bereziki klima, lehortea, ur-basatiak, higadura  eta karkabak 

kontzeptuak agertzen dira, nondik ondoriozta daitekeen kontzeptu horiekiko 

ezagutza eskasa eta ulermen arazoak dituela. Adibidez, klima aldaketari 

egozten dio lehortea baldintzatzeko arrazoia bezala, aldrebes izan beharko 

lukeenean. Ikasleak klima kontzeptuari ezagutza eskasa egokitzen dio 

dionean klima euritsua denean sortuko direla ur basatiak, egokiagoa izango 

zelarik klima lehorragoarekin erlazionatzea ur-basatien eraketa. Gaineratu 

behar da ikasle honek higadura ekintza modelatu forma bat diren karkabekin 

identifikatu egiten dituela lehenengo mapa honetan. Eta  klima 

mediterraneoari buruz generalizazio gehiegizko bat egiten du adierazten 

duenean  bertako lurzoruak emankorrak direla.  Bestalde esan behar da 

atentzioa deitzen duela nola deforestazioa kontzeptuaren garapenean 
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desertifikazioa eta basamortutze prozesua eta lurzoruaren degradazioa 

kontzeptuekin ikasle honek ez duen akatsik agertzen. 

Ikasleak lehenengo mapa egiterakoan ez ditu kontzeptu inklusiboenak 

identifikatu, hauetakoak maila espezifikoenean agertzen baitira 

deforestazioa kontzeptuaren baitan subsumituak eta hortaz ikasleak ezin 

izango du desertifikazioa eta basamortutze kontzeptuari esanahi sakonik  

eskaini. Klima kontzeptua da maila hierarkikoenean kokatzen duena, nahiz 

eta kontzeptu hau ez izan izaera inklusiboena duena, eta bere baitan 

subsumituak agertzen dituen giza ekintza, basamortutze prozesua, 

desertifikazioa bezalako kontzeptu inklusiboagoak.  Erabili gabe dauden 

eragile bien kontzeptuak baztertzen badira, esan behar da abiapuntu honetan 

ikasleak baduela klima kontzeptuari buruzko esanahi logikorik, hauxe 

islatzen delarik kontzeptu honek jasaten duen desberdintzapenaren bide  

batzuen antolaketa hierarkikoan. Adibidez, seinalatu daiteke logikoa bezala 

klima kontzeptuak ur-basatiak, klima mediterraneoa eta lehortea 

subsumitzea. Baina kontzeptu espezifiko hauek beste hainbat kontzeptu, 

hauen artean inklusiboenak, subsumitzea ez luke logika maila aipagarria 

mantenduko. Horrela ondoriozta daiteke ikasle honek, nahiz eta beraiekin 

akastun proposiziorik ez egin, ez duela kontzeptu inklusiboenen izaera 

orokorrean ezagutzen, eta ondorioz erabili duen antolaketa hierarkikoak 

logika falta aipagarria duela. Arbitrarioa den antolaketak beti salatzen du 

ikasleak garatu duen ikaskuntza prozesu memoristikoago eta nolanahikoa, 

orain baita ere esan behar da ikasle honek instrukzioa bideratu baino lehen, 

eta erabili gabe utzi dituen kontzeptuak kontutan hartuz, klima kontzeptuari 

buruz ezagutza esanguratsurik baduela. 
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Aurretik esan den bezala klima kontzeptua da bereziki desberdindua izan 

dena, bere baitan subsumituak agertzen direlarik ur-basatiak, klima 

mediterraneoa, lehortea eta giza ekintzak. Lehortea kontzeptua ezik beste 

guztiak azaltzen dute desberdintze gune aipagarriren bat. Adibidez,  ur-

basatiak kontzeptuak badu bere  desberdintzea, nahiz eta agertzen duen, 

baita ere, kontzeptu segida lineal bat. Giza ekintza bat bezala aurkezten den 

deforestazioa kontzeptuaren desberdintzapen gunea klima kontzeptuak 

subsumitzen du, hortxe eta maila espezifikoegian agertzen direlarik 

kokatuak mapa honetan dauden, desertifikazioa eta basamortutze prozesua  

kontzeptu inklusiboenak. Ondoren klimak baita ere subsumitzen du  

mediterranear adibidearen baitan lurzoru emankorraren desberdintzapen 

beste gunea. Eta bukatzeko lineala den kontzeptu segida bat egiten du klima 

kontzeptuak subsumitu, lehortea eta akuiferoen desagerpenaren kontzeptuen 

artean eratutako proposizio akastunak direnak hain zuzen ere. Guztira esan 

behar da klima kontzeptuak esanahi aberatsa eta nahiko logikoa hartzen 

duela, bere baitan dauden, ur-basatiak, deforestazioa, eta lurzoru emankorra 

kontzeptuen desberdintzapen guneen bidez. Ikasleak antolaketa honetan 

agertzen du kontzeptuak desberdintzeko joera garbi bat, zein izango den 

ikaskuntza esanguratsuaren emaitza. Hala eta guztiz ere agertzen dira 

ikaskuntza memoristikoaren islak diren kontzeptu segida linealak eta 

hierarkia arazo sakonak ingurugiroko arazoei buruz behintzat. 

Azken ondorio hau sendotua agertzen da, ondoren eransten bada ikasleak ez 

duela mapa honetako desberdintzapen guneetan lotura gurutzatu bat ere 

sartu, errekontziliazio integratzailerik gabe, mapa hau egitura 

eskasagoarekin gelditzen delarik. 
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Laburbilduz azpimarratu behar da, ikasleak kontzeptu inklusiboenak ez 

dituela identifikatu eta ez diela desberdintzapenik eskaini. Hala ere klima 

kontzeptuak jasaten duen desberdintzapen mailakatuak giza ekintzak, 

deforestazioa eta lurzoru emankorra kontzeptuak subsumituz lortu du 

esanguratsuagoa den kontzeptuen arteko egitura bat. Baina mapak dituen 

proposizio akastunak, kontzeptu aipagarriak ez erabiltzea, 

desberdintzapenak kontzeptuen antolaketa linealak agertzea eta maila 

batetakoak izatea eta errekontziliaziorik ez eratzea, ikaslearen egitura 

kognitibo eskasa eta ikaskuntza memoristikoaren islak dira. 

 

LABURPENA 

Elisak erabiltzen dituen kontzeptuekin  simetria maila aipagarri bat duen 

kontzeptu mapa txukun bat egin du, baina errekontziliaziorik gabekoa. 

Bertan proposizio asko dira lotura hitz konplexuegiak dituena, nahiz eta 

gertakari honek gehienetan oztoporik ez duen jarri proposizioak ulertzeko. 

Akats gutxi dira eratutako proposizioetan agertzen direnak, baina hala ere 

antolaketa hierarkikoak dituen aldrebeskeriak kontutan hartzen badira, ezin 

ukatu ikasleak ez duela ezagutza logiko eta ulermen gehiegirik kontzeptu 

inklusibo hauei buruz. Bestalde ikasleak adierazten du kontzeptuak 

desberdintzeko joera garbi bat, honen adierazle direlarik klima, ur-basatiak, 

deforestazioa eta lurzoru emankorra kontzeptuekin agertzen direnak. Eta 

baita ere klima kontzeptuak beste kontzeptuak era logikoan antolatzeko 

joera agertzen duela esan behar da. Hala eta guztiz ere erantsi behar da 

klima kontzeptuaren desberdintzapen orokor honetan ere badirela 

subsumituak izan diren kontzeptu inklusiboegiak eta  kontzeptuen arteko 

segida lineal eta kateatuak. Gertakari guzti hauek kontutan hartzen badira 
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esan daiteke ikasle honek baduela ikaskuntza esanguratsua burutzeko joera 

nabarmen bat, desberdintzapen adibideetan agertzen den bezala, baina era 

berean ezagutza eta ulermen eskasekoa dela, non ere agertzen diren 

ikaskuntza memoristikoaren adierazle diren antolaketa akastun, arbitrario, 

linealak eta errekontziliaziorik gabekoak. 

 

BIGARREN MAPA  97 / 5/ 20 

 

DESKRIBAPENA: 

Elisak bigarren mapa honetan kontzeptuen arteko lotura konplexuegi bat 

erabiltzen du honetan aipagarri den kontzeptua erabiltzen duelarik: “klima 

lehorra izatean sortu ur-basatiak”. Ikasleak eragile meteorologikoak erabili 

beharrean meteorologikoa bakarrik erabiltzen du. Eta ulergaitza gertatzen 

den proposizio bat agertzen du: “lurzoruaren degradazioa hau ere gertatu 

lurzoru emankorra (e7)”. Esan behar da, baita ere, bigarren mapa honetan, 

abiapuntuko hiru kontzeptu eta bukaerako bi kontzeptuen arteko lotura 

bakar eta konpartitu bat erabiltzen duela. Mapa berri honek galdu egin du 

lehenengoak agertzen zuen itxura simetriko eta txukuna, mapan lotura 

gurutzatu bakar baten bidez lotzen diren bi zati osotara desberdinak 

bereizten direlarik. Interakzioa eta gazipena kontzeptuak dira oraingoan 

erabili gabe utzi dituenak, eta barneratuak izan diren eragileak dagokien 

maila baina espezifikoagoan barneratuak izan direlarik. 

Osotara hamar akats agertzen dira bigarren mapa honetan, hau da, 

lehenengotik akatsak bikoiztu egin direlarik. Bikoiztutako akatsak dira: 

“giza ekintza, deforestazioa eta nekazaritza, guzti hauen ondorioz gertatu 

basamortutze prozesua (e1, e2,e3) eta lurzoruaren degradazioa (e4) (e5)”,  
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“deforestazioa honen ondorioz akuiferoen desagerpena (e6)”, “lurzoruaren 

degradazioa hau ere gertatu lurzoru emankorra (e7)”, “lurzoru emankorra 

sortu lurpeko urak (e8)”, “ur-basatiak da kanpo-eragile  geologikoa, eta 

beste mota batzuk daude adibidez meteorologikoa (e9)”. Azkenik aipatu 

behar da zintzilik gelditu den “klima mediterraneoa da lehortea (e10)”. 

Berriro ere maila hierarkikoenean klima kontzeptua izan da kokatua, berriro 

ere orduan desertifikazioa kontzeptuari bere izaera inklusiboena ez zaiolarik 

identifikatu.  Baina klima kontzeptuaren garapen lehenengo mailan, 

desertifikazioa, klima mediterraneoa, eta ur-basatiak kontzeptuak aurkitzen 

dira, ikasle honek aukera honetan errepikatu egin du bai ur-basatiak eta bai 

klima mediterraneoa lehenengo mailan kokatzeko aukera. Azpimarratzekoa 

da zein kokapen aipagarria jasotzen duen desertifikazioa kontzeptuak 

instrukzioaren ondoren, klima kontzeptuak agertzen duen garapen bide 

nagusiaren abiapuntua delarik. Mapa honetako garapen bide luzeena den 

honetan ikasleak adierazten du “klima(k) parte hartzen duela 

desertifikazioa(n)”. Ondoren desertifikazioa kontzeptuak garapen aipagarri 

bat jasaten du, non ikasleak dioen “desertifikazioa gertatzeko parte hartu 

dute(la) giza ekintzak, deforestazioa, eta nekazaritza”, kontzeptu hauen 

artean ikasleak ez duelarik maila hierarkiko desberdinik identifikatu. 

Garapen bide berdinetik irten gabe, ikasleak aipatutako hiru kontzeptuak 

basamortutze prozesuarekin eta lurzoruaren degradazioarekin  lotzen ditu 

lotura bakar eta konpartitu baten bidez. Halako garapenean ateratzen diren 

proposizioak sei dira eta gehienak akastunak dira, orokorrean horrela azaldu 

daitezkeelarik: “giza ekintza, deforestazioa eta nekazaritza, guzti hauen 

ondorioz gertatu basamortutze prozesua (e1, e2,e3) eta lurzoruaren 

degradazioa (e4, e5)”. Esan behar da, baita ere, deforestazioa kontzeptutik 
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akuiferoen desagerpenarekiko, ikasleak beste proposizio akastun bat eratzen 

duela, esaten duelarik “deforestazioa honen ondorioz akuiferoen 

desagerpena (e6)”. Garapen bide luze honen bukaeran eta lurzoruaren 

degradazioaren garapenetik abiatuz ikasleak linealki dio zentzu eskasa duen  

“lurzoruaren degradazioa hau ere gertatu lurzoru emankorra (e8)”, eta 

“lurzoru emankorra denean ematen ditu asko elikagaiak”. Lurzoru 

emankorra kontzeptutik lurpeko urak kontzepturantz ia goranzko bidea 

hartuz Elisak garapen multzo honetako azken proposizio akastun hau 

adierazten du: “lurzoru emankorra sortu lurpeko urak (e8)”. 

Berriro klima kontzeptu hierarkikoenean kokatuz eta beste garapen bidean, 

oraingoan askoz ere motxagoan, ikasleak dio “klima lehorra izatean sortu 

ur-basatiak”, oraingoan lehenengo mapan esandakoa zuzentzen duelarik. 

Ondoren, azken garapen bidean,  ur-basatiak kontzeptuak bi adarreko 

garapen bat jasaten du, non agertzen diren baita ere proposizio kateatuak. 

Bertan ikasleak alde batetik dio “ur-basatiak egin higadura, (eta) honen 

ondorioz sortu karkabak”. Beste alde batetik berriz ikasleak aditzera ematen 

du “ur-basatiak da kanpo-eragile  geologikoa, eta beste mota batzuk daude 

adibidez meteorologikoa (e9)”.  

Osotara desberdinak diren bi atal hauen artean eta klima kontzeptuaren 

azken garapena eratuz kontzeptu segida lineal motx bat agertzen da. Hemen 

esaten da “klima adibidez klima mediterraneoa, da lehortea (e10)”. Erantsi 

behar da klima kontzeptua, maila hierarkiko baxuan dagoen  lurzoru 

emankorra kontzeptuarekin lotzen dela, baita ere, adieraziz “klima honen 

ondorioz izan daiteke gehiago edo gutxiago lurzoru emankorra”. 

Lotura gurutzatu bat agertzen da mapa honetan, eta berau agertzen da mapak 

dituen bi atal berezienen artean, lurpeko urak eta kanpo-eragile  geologikoak 
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erlazionatzen direlarik. Ikasleak aditzera ematen du  “lurpeko urak da 

kanpo-eragile  geologikoa”. 

 

EZTABAIDA 

Instrukzioaren ondoren ikasle honek ez die gazipena eta interakzioa 

kontzeptuei esanahirik  eman, eta ez dira mapan berriro ere erabiltzen. 

Ikusten denez instrukzioak ez dio ikasleari kontzeptu hauei buruzko 

informazio aipagarririk eskaini. Eragile meteorologikoa eta kanpo-eragile  

geologikoak kontzeptuak barneratuak izan dira, baina maila espezifikoegian 

izan dira barneratuak. Hortaz, ikasle honengan maila batean bederen 

ezagutza eskasa mantendu egin da. 

Lehenengo mapan adierazten bazen akats kopurua txikia zela, eta orduan 

ikaslearen ezagutza egiturak maila batean behintzat logikoak bazirela esaten 

bazen, oraingoan puntu honekiko atzerakada bat agertzen zaigu. Atentzioa 

deitzen du ikasleak bigarren mapan akats kopuru bikoitza eratu dituela 

ziurtatzeak, ulermen arazo sakonagoak  hortxe salatzen direlarik. Adibidez, 

akats bezala agertzen da “kanpo-eragile  geologikoa, eta beste mota batzuk 

daude adibidez meteorologikoa” esatea ur-basatiak kontzeptuaren 

desberdintzapenean. Edo, baita ere klima mediterraneoa agertzea 

lehortearekin identifikatua bezala. Aipagarria da ikasle honek lehenengo 

mapan klima mediterraneoa lotzen zuela lurzoru emankorrarekin eta 

bigarren mapa honetan berriz lehortearekin identifikatzen duen. Akatsekin 

jarraituz azpimarratzekoa da ikasle honentzat oso aipagarriak diren giza 

ekintzak, deforestazioa eta nekazaritza kontzeptuak, bestalde beraien arteko 

harreman hierarkikoak dituztenak, nola ikasleak kokatu dituen maila berean 

eta lotura bakar eta konpartitu bat erabiliaz izaeraz hain desberdinak diren 



 271

basamortutzea eta lurzoruaren degradazioarekin lotzen dituen, bertan noski 

akatsak ugariak direlarik. Maparen gune honetan parte hartzen duten bost 

kontzeptuak oso aipagarriak dira desertifikazioarekiko, baina ikasleak ez du 

beraien arteko antolaketa logikorik, eta ondoriozta daiteke maparen gune 

honetan ikaslearen ezagutza nahasia islatzen dela. Ikasle honek lurzoru 

emankorra  eta lurpeko urak era berezian lotzen ditu, baita ere, lurzoru 

emankorrak sortu egiten dituela lurpeko urak adierazten duelako. 

Lurzoruaren degradazioa kontzeptuak, azkenik agertzen du beste akats bat, 

oraingoan ulertzen ez den proposizioa eginaz: “lurzoruaren degradazioa hau 

ere gertatu lurzoru emankorra (e7)”. 

Nahiz eta klima kontzeptua ez izan kontzeptuen artean izaera inklusiboena 

duena, hauxe da ikasle honek bigarren mapan berriro ere  maila 

hierarkikoenean kokatu duena, eta hortaz, bereziki desberdintzeko aukeratu 

duena. Klima kontzeptuaren desberdintzapenean hortaz, subsumituak 

agertzen dira klima kontzeptua baina izaera inklusiboagoa duten 

kontzeptuak, adibidez, desertifikazioa, basamortutze prozesua eta giza 

ekintzak kontzeptuak.  

Bestalde azpimarratzekoa da, baita ere, ur-basatiak, eragile geologikoak eta 

meteorologikoak agertzen duten antolaketa hierarkikoa ez dela oso logikoa, 

beraien izaera inklusiboarekin bat ez doalako. Baina bestalde esan behar da 

ur-basatiak kontzeptutik zintzilik agertzen den beste kontzeptu linealean, 

karkabak kontzeptuak berari dagokion maila espezifikoan agertzen dela, 

lehenengo mapan gertatzen zen bezalaxe. Aipatu beharra dago nola ikasle 

honek giza ekintzak, deforestazioa eta nekazaritza kontzeptuak ez dituen 

gehiago hierarkizatu, eta hirurak hierarkia maila berean agertzen dira. Noski 

azpimagarria da, baita ere, basamortutze prozesua kontzeptuak 
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desberdintzapenik gabeko kokapen hain espezifikoa agertzea. Hala ere, 

Elisak egin duen bigarren mapa honek eta kontzeptuen antolaketa 

hierarkikoaren aldetik baditu alderdi positiboagoak. Adibidez, oso 

aipagarria da ikasleak zein kokapen eskaini dion desertifikazioa 

kontzeptuari oraingoan maila hierarkikoagoa eman baitio, eta 

desertifikazioak instrukzioan jaso duen garrantzia adierazten duelarik. Era 

berean erantsi behar da ikasle honentzat lurzoruaren degradazioa 

kontzeptuak hartu duela garrantzi berezia, dagokion baina maila 

hierarkikoan agertzen baita. Guzti honengatik esan daiteke ikasleak 

instrukzioan zehar ez duela lehenengo mapan agertzen zuen antolaketa 

hierarkikoa orokorrean  hobetu, desertifikazioak jaso duen garrantzia  

salbuespena delarik. Ondorioz esan daiteke instrukzioak ez duela ikaslearen 

ezagutza logikoa asko areagotu. 

Klima kontzeptuak kontzeptu segida lineal eta kateatu bat subsumitzeaz 

gain, desertifikazioa eta ur-basatiak kontzeptuen desberdintzapenak 

subsumitzen ditu, baita ere. Desertifikazioa kontzeptuaren 

desberdintzapenak adierazten du ikaslearentzat kontzeptu honek garrantzi 

berezia duela, baina ulermen gehiegirik ez du lortu desberdintzapen honek 

lotura bakarra eta konpartitu duen akastun multzo nahasia subsumitu egiten 

duelako. Akatsei buruzko azalpenean esan den bezala esan daiteke 

desertifikazioa, giza ekintzak, deforestazioa, nekazaritza, basamortutze 

prozesua eta lurzoruaren degradazioa kontzeptuen arteko harremanak 

nahasiak eta logika eskasekoak direla. Gaineratu  behar da 

desberdintzapenaren maila nahasi honen jarraipenean eta lurzoruaren 

degradazioa kontzeptutik zintzilik, mapak agertzen duen kontzeptu segida 

lineal luzeena agertzen dela. Ur-basatiak agertzen duen desberdintzapenak 
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linealak diren bi kontzeptu segida subsumitzen ditu, non ikasleak eragile 

geologikoak eta meteorologikoak, higadura eta karkabak lotzeko aukera 

hartzen duen. Bertan bi eragileen arteko harreman lineala eta akastuna 

agertzen da, eta hierarkia logikoagoa izan zezakeen  ur-basatiak, higadura 

eta karkabak kontzeptuen arteko kate lineala baita ere. Ondorioz ur-basatiak 

kontzeptuaren desberdintzapena esanahiaz mugatuagoa geldituko da. 

Antolaketa konplexuagoa duen mapa honetan lotura gurutzatu bakarrak 

errekontziliaziorik apenas lortzen du esanez lurpeko urak dela kanpo-eragile  

geologikoa, esanahi aipagarririk apenas eskaintzen duelarik, egituratze 

eskasean gelditzen delarik mapa hau azken finean. Errekontziliazio bat 

besterik  ez egoteak adierazten du ikasleak ez duela instrukzioan jasotako 

informazioa barneratzerakoan bere egitura kognitiboa gehiegi aberastu. 

Laburbilduz, ikasle honek kontzeptuak desberdintzeko joera agertzen 

jarraitzen du, baina oraingoan ez du berriro ere desberdintzapen jarrai sakon 

eta garbirik lortu, alde batetik akastun lotura bakar eta konpartitu bat eratu 

duelako desertifikazioaren desberdintzapenean eta bestetik kontzeptuen 

artean segida lineal eta kateatuak antolatzen dituelako. Ondorioz esan behar 

da ulermen gutxiko ikaskuntza memoristikotik hurbila  dela Elisak 

instrukzioaren ondoren mapa honen bidez azaltzen duena. 

 

LABURPENA 

Bigarren mapa honetan Elisak bi kontzeptu barneratu ditu eta beste bi utzi 

ditu erabili gabe. Gazipena eta interakzioa ez erabiltzeak ezagutza falta bat 

adierazten du eta era berean barneratuak izan diren bi kontzeptuak maila 

espezifikoegian sartuak izateak adierazten du ezagutza logiko eskas bat. 

Zentzu honetan Elisak bigarren mapan lehenengoan egin zituen akatsak 
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bikoizten ditu, ondorioz kontzeptuei buruz ikasleak agertu duen ezagutza, 

hortaz, instrukzioaren ondoren arazoz betea agertu delarik. Ikusten denez 

Elisak lehenengo maparen egitura sinpleegiarekin estali egiten zituen 

sakonean zituen akatsak, zein bigarren mapak suposatu duen irekitze maila 

garrantzitsuarekin azaleratu egin diren bikoiztera iritsiz. Elisak erabilitako 

kontzeptuen artean ez du identifikatu izaera inklusiboena den desertifikazioa 

kontzeptua, maila hierarkikoenean klima kontzeptua jarri baitu. Hortaz, 

klima kontzeptua da desberdintzapen nagusia agertzen duena, eta ondorioz 

bere baitan subsumituak izan diren kontzeptuak agertzen duten antolaketa 

hierarkikoa gehienetan ez dator bat beraiek duten izaera inklusiboarekin. 

Gertakari hau oso argi agertzen da eragileak eta ur-basatiak hartzen duten  

kokapenarekin, eta basamortutzeak eta giza ekintzak hartze duten 

kokapenarekin. Hala eta guztiz ere, azpimarratzekoa da desertifikazioa 

kontzeptuak instrukzioaren ondoren hartu duen garrantzia eta lehenengo 

mailan behintzat jasan duen akatsik gabeko desberdintzapena. Kontzeptuen 

antolaketa hierarkikoa kontzeptuen izaera inklusiboarekin bat ez etortzeak 

adierazten du ikasleak instrukzioan zehar ez duela informazio aipagarririk 

jaso beraien harreman logikoetan sakondu ahal izateko, ondorioz antolaketa 

arbitrario batetara jotzen duelarik. Klima kontzeptuak berriro ere agertzen 

du adierazgarria den desbedintzapena, oraingoan hierarkizatuagoa agertzen 

dena. Klimak subsumitu egiten ditu bereziki aipatu behar diren 

desertifikazioa eta ur-basatiak kontzeptuen desberdintzapenak, hala ere 

hauek agertzen dituzten lotura erraldoi eta linealengatik ez diren  oso 

helduak. Gainera azpimarratzekoa da, baita ere, klima kontzeptuak 

subsumitzen duen desberdintzapen mailakatu eskas honetan errekontziliazio 

eskas baten aukera bakar bat dagoela. Azkenik emaitza orokor gisa esan 
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daiteke Elisak instrukzioan zehar jaso duen informazioa erabiliaz eraikitako 

mapa honek islatzen duela ezagutza logikoaren aldetik egitura kognitiboren 

arazo sakonak, zeintzuk agertzen diren akats kopuru handiagotzean, 

hierarkia oker iraunkorrean eta desberdintzapen eskasetan, emaitza hau 

hurbilago mantentzen delarik orduan aprendiza prozesu memoristikotik 

esanguratsutik baino.  

 

AZKEN KOMENTARIOA 

Elisak bai lehenengo mapan eta bai bigarrenean lotura konplexuegiak 

egiteko joera agertu du, baina hori gehienetan ez da izan proposizio 

nahasiak eta akastunak eratzeko arrazoi bat. Lehenengo mapan agertzen zen 

antolaketa zabala eta simetrikoa, bigarrenean konplexuagoa bihurtzen da eta 

mapa hierarkizatuagoa agertzen da, baina era berean asimetria 

nabarmenagoa azaltzen  du. Lehenengo mapan erabili gabe uzten zituen lau 

kontzeptuetatik bi, eragile meteorologikoa eta kanpo-eragile  geologikoa, 

bigarrenean barneratuak izan dira, eta  dagokien maila baina 

espezifikoagoan. Erabili gabe gelditu diren beste bi kontzeptuak gazipena 

eta interakzioa dira,  gertakari honek ezagutza falta nabarmena suposatzen  

duelarik.  

Instrukzioaren ondoren akats kopurua areagotu egin dela azpimarratzekoa 

den datu bat da, zeinek adierazten duen instrukzioan zehar ikasleak ez duela 

kontzeptu hauekiko ulermen maila hobetu. Antzeko ondorio bat irteten da 

kontutan hartzen bada ikasle honek lehenengo mapatik bigarrenera 

kontzeptuen antolaketa hierarkikoak eta kontzeptuen izaera inklusiboak ez 

direla batera etortzen. Kontzeptuek bigarren mapan hartzen duten antolaketa 

hierarkikoan,  hobekuntza nabari bat identifikatu dezakegu desertifikazioa 
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kontzeptuan hain zuzen ere. Zalantzarik gabe ikasleak garrantzi berezia 

eman dio kontzeptu honi instrukzioaren ondorioz, baina hala eta guztiz ere 

ez du desertifikazioa identifikatu kontzeptu inklusiboena bezala. Zentzu 

honetan esan behar da ikasleak kontzeptu inklusiboenen izaera logikoari 

buruzko ezagutza esanguratsuagorik instrukzioan zehar ez duela jaso, eta 

klimaren aldetik ikasleak lehenengo mapan agertzen duen ezagutza logikoa 

instrukzioaren ondoren mantendu egin dela. Bigarren mapan klima 

kontzeptuak agertzen duen desberdintzapenak subsumitu egiten ditu 

bereziki desertifikazioa eta ur-basatiak kontzeptuak, zeintzuk 

errekontziliaziorik agertzen ez duten desberdintzapen eskasak  jasan 

dituzten. Desberdintzapen hauek ez dute jarraitasun sakonik agertzen, 

tartean kontzeptu segida linealak maiz agertzen direlako eta lotura bakar eta 

konpartitua den kontzeptu multzo erraldoi akastuna agertzen delako. Hala 

eta guztiz ere bereziki seinalatu behar da ikasle honek desertifikazioa 

kontzeptua izan dela desberdindu duen kontzeptu bat. Ondorioz, esan 

daiteke ikasle honek bere egitura kognitiboan kontzeptuak esanguratsuki 

erlazionatzeko joera berriro ere agertzen duela, datu hau ikaskuntza prozesu 

esanguratsuaren aurrean ikasleak duen jarrera positiboarekin lotu 

daitekeelarik. Baina hala ere esan behar da mapa honek ikaslearen  

ikaskuntza memoristikoa islatzen duela, akatsak gehitu direlako, kontzeptu 

inklusiboeneen aldetik antolaketa hierarkikoak hobekuntza logiko 

esanguratsurik agertzen ez duelako, desberdintzapenak eskasak direlako eta 

errekontziliazio adibide bat besterik agertzen ez delako. 
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ELISA ROS LM BM 
Sei  akats: 
 
 1“klima euritsua bada egongo 
dira ur-basatiak (e1)”,  
 
1“klima hau aldatzean gerta 
daiteke lehortea (e2)”,  
 
1“higadura mendietan dauden 
higadurei deitu karkabak (e3)”,  
 
1“lehortearen ondorioz lortu 
akuiferoen desagerpena (e4)”,  
 
1“klima mediterraneoaren 
lurzoruak direla lurzoru 
emankorrak (e5)”. 
 
1 “ur-basatiak lurzorua 
iragazkorra bada egongo dira 
lurpeko urak (e6)”, 

hamar akats  
 
5“giza ekintza, deforestazioa eta 
nekazaritza, guzti hauen 
ondorioz gertatu basamortutze 
prozesua (e1, e2,e3) eta 
lurzoruaren degradazioa (e4) 
(e5)”,   
 
1“deforestazioa honen ondorioz 
akuiferoen desagerpena (e6)”,  
 
1“lurzoruaren degradazioa hau 
ere gertatu lurzoru emankorra 
(e7)”,  
 
1“lurzoru emankorra sortu 
lurpeko urak (e8)”,  
 
1“ur-basatiak da kanpo-eragile  
geologikoa, eta beste mota 
batzuk daude adibidez 
meteorologikoa (e9)”.  
 
1 “klima mediterraneoa da 
lehortea (e10)”. 
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5.18 IMANOL SAN MARTIN 

 

KONTZEPTU MAPEN AZTERKETAREN AZKEN KOMENTARIOA 

 

Imanolek instrukzioaren ondoren eta gela ordutik kanpo egin duen bigarren 

mapa honetan kontzeptuak esanguratsuki lotzeko lehenengo mapan baino 

joera nabarmenagoa agertu du.  Lehenengo mapan hiru kontzeptu ez zituen 

erabili eta bigarren mapan barneratu ditu, eta barneratze honetan interakzioa 

kontzeptuak arazoak azaldu ditu, dagokion maila baino askoz ere maila 

espezifikoagoan izan baita barneratua.  

Bigarren mapa honetan lehenengoan baino bi akats gehiago agertzen dira, 

osotara bederatzi direlarik.  Hala ere kontutan hartzen bada ikasleak 

egindako proposizio zuzen eta okerren arteko arrazoia esan behar da ezer 

gutxi igo dela, zehazki 1'42tik 1'5era igo baita. Bigarren mapan agertzen 

diren akatsak, lehenengo mapan gertatzen zen bezalaxe, ikasleak 

kontzeptuen artean eratzen dituen kausa-ondorio harreman sinpleak 

azaleratzen dira, oraingoan ere desertifikazioa nolabait basamortutzearekin 

identifikatzen duelarik. Ondorioz esan beharko da instrukzioak ez duela 

desertifikazioaren aldetik aipagarriak diren kontzeptuei buruzko ezagutza 

logikoa ikasle honengan areagotu. 

Bigarren mapan , lehenengoan bezala, klima kontzeptua da desberdintzen 

dena, ondorioz ikasleak ez dituelarik identifikatu kontzeptu inklusiboenak 

diren desertifikazioa eta interakzioa. Instrukzioaren ondoren klima 

kontzeptuaren desberdintzapenak antolaketa hierarkiko egokiagoa du, bere 

baitan subsumitu dituelarik bai eragile meteorologikoa eta geologikoak eta 

klima mediterraneoa adibide gisa eta lehortea. Baina bereziki eragile 
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meteorologikoak linealak diren kontzeptu segida pare bat subsumitzean 

jasotzen ditu antolaketa hierarkiko aldrebesa duten proposizio akastunak, 

non agertzen diren gainera kontzeptu inklusiboenetako gehienak, 

desertifikazioa, giza ekintza eta basamortutzea bezala. Interakzioa 

kontzeptuak kokapen espezifikoegia jaso du, baita ere, benetan maparen 

maila baxuenean kokatua izan delarik eta higadurarekiko zentzurik gabeko 

proposizioa eratu duelarik. Klima kontzeptuaren desberdintzapen 

mailakatuen agertzen dira bereziki seinalatzekoak diren beste desberdintze 

guneak, eragile meteorologikotik abiatuz akastuna den basamortutze 

prozesuarena eta eragile geologikotik abiatuz ur-basatiak kontzeptuarena. 

Egituratuago agertzen den bigarren mapa hau ikasleak oraingoan eratu 

dituen hiru lotura gurutzatuei esker errekontziliatuagoa agertzen da, baita 

ere. Hala ere esan behar da lotura gurutzatu batek proposizio akastun bat 

suposatzen duela. 

Gainera lehenengo mapak asimetria aipagarri bat zuen bitartean bigarren 

maparen aurrean esan behar da simetrian behintzat asko hobetu dela. Hala 

eta guztiz ere instrukzioaren ondorengo maparen emaitza aipagarriak bezala 

agertzen dira, baita ere, akats gehiago egiten dituela bigarren mapan eta  

proposizio zuzen eta okerren arteko arrazoia berdintsu mantendu duela, ez 

duela ezertan identifikatu izaera inklusiboena duen desertifikazioa 

kontzeptua eta ondorioz honen desberdintzapenik ez duela proposatu. 

Horrela ondoriozta daiteke ikasle honek egitura kognitibo aberatsa eta 

egituratua duela, eta joera oso aipagarria agertzen duela, baita ere, 

kontzeptuak esanguratsuki erlazionatzeko, eta bigarren kontzeptu mapak, 

lehenengoak baino hobe, klimaren inguruan ezagutza esanguratsuagoa 

islatzen duela bereziki. Baina era berean esan behar da instrukzioak 
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desertifikazioa arazoa identifikatzeko eta berari esanahia eskaintzeko 

informazio aipagarririk ez diola ikasleari eskaini, azkenean desertifikazioari 

buruzko ezagutza logikoagorik ez duela jaso azpimarratu behar delarik. 

Zentzu honetan seinalatzekoa da, baita ere, Imanolek egin duen bigarren 

mapan, lehenengo mapan bezalaxe, ez duela giza ekintzen eremu 

kontzeptuala klimaren eremu kontzeptualetik bereiztu, guztira klimak, eta 

kasu honetan basamortutzeak barneratzen dituelarik akastun proposizioak 

eratuz, deforestazioa, giza ekintzak edo desertifikazioa bezalako 

kontzeptuak. Guztira esan daiteke Imanolek gelatik kanpo egindako 

bigarren mapak adierazten duela ikaskuntza prozesu esanguratsuaren eta 

memoristikoaren islak dituela. 
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6. ELKARRIZKETEN AZTERKETA PROPOSIZIONALAK 
 
SARRERA 
 
Ikerketaren atal esperimentalean, kontzeptu mapaz gain, osotara 36 

elkarrizketa egin dira, ikerketan partaide diren ikasle bakoitzari, eta 

instrukzioa tartean dagoelarik, bi elkarrizketa egin baitzaizkio. Elkarrizketa 

bakoitzak 15 galdera izan ditu, eta ikasle bakoitzak galderaz galdera eskaini 

dituen erantzunen transkripzioa eta azterketa proposizionala bideratu da. 

Azkenean ikasle bakoitzak egin dituen bi elkarrizketen azterketaren azalpen 

orokor bat idatzi da. 18 ikasleen elkarrizketen transkripzioak, azterketa 

proposizionalak eta azken azalpenak material gehiegi osatzen dutenez, 

ikerketa lanaren irakurketa arintzeko asmoz honako erabakiak hartu dira: 

Ikasle baten bi elkarrizketen transkripzioa, azterketa proposizionala eta 

azken azalpena osorik aurkeztea, eta beste 17 ikasleen azken azalpenak 

soilik aurkeztea. 
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6.1. AINHOA CASTILLO 
 
LEHENENGO ELKARRIZKETA 1997-2-5 
 
1. galdera 
Planetak gaur egun dituen inguruko edo ingurugiroko  arazoak ezagutzen 
ahal dituzu?  
Bai. 
Adibideren bat emango ahal zenidake? 
Kontaminazioa 
Gehiago? 
Kapa ozonoa... 
 Zure ustez hauei aurre egitea garrantzitsua ahal da? 
Bai. 
Zergatik? 
Bestela ekosistema suntsituko genuke eta gure aurretik doazenei ez genieke 
ezer utziko eta orduan gizakia desagertuko lirateke eta ez litzake ezer 
geldituko. 
Eta arazo hauen arrazoia? 
Ba, gizakiak mundua ezagutzen duen bitartean sortzen ditu gai batzu, 
adibidez sprayak eta hori eta horrek hondatzen du adibidez   kapa ozonoa, 
eta kontaminazioa, plastikoak sortzen ditu gizakiak uste duelako abantaila 
bat dela, baina ez da abantaila zeren ekosistema suntsitzen du eta gero ez du 
ezer izango. 
 
2. galdera 
ONU,FAO eta antzeko munduko  instituzioak, Europako Kontseiluak eta 
Espainia Estatuko gobernu eta erakundeak diote, Lurra planetak dituen 
arazoetatik larrienetako bat dela zonalde zabaletako desertifikazioa. 
Ulertzen ahal duzu arazo honen esanahia? Zerekin erlazionatzen duzu? 
Ez, ez dut ezagutzen. 
 
3. galdera. 
Bueno ba orain aurkezten dizut mapa hau. Mapa honetan agertzen zaizu  
desertizazioa arrisku bezala zein zonaldeetan agertzen den . Eta nolabait 
kolore desberdinekin agertzen da  oso grabe den edo ez.  
Zientzialariek diote, milaka urteetan zehar planetako zonalde batzuetan 
(ikus mapa) basamortutze edo desertizazioa gertatzen ari dela. Hauen artean 
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dago klima mediterraneoaren menpe dagoen zonalde zabala. Prozesu honek 
gizakiaren eskuak parte hartu gabe klima lehorrarazten du . Hau da, 
desertizazioak gizakiaren eskuaren eraginik gabe, klima lehorrarazten du. 
Zein ondorio dakar halako arriskuak gizakiarentzat? 
Ba, landatu dituen barazkiak eta horrelako gauzak ba,suntsitzea, zeren lur 
emankor bat lehortzen bada badituen gauza guztiak suntsitzen dira eta 
orduan ez ditu jateko ezer ...sortuko. 
Bueno, lur esaten duzunean esaten ari zara nik aipatzen dizudan lurzorua?  
Ez. 
Ea  ba. 
Nik esaten dudanean lur pentsatzen dut planeta osoa, hartzen dut, lur da 
planeta generalki. Orduan lurzorua izango lirateke beste gauza bat. 
 
4. galdera 
Adibidez, noizbait aztertu duzu lurzorua? 
Sakon sakonean ez.  
Eta bere jatorriaz noizbait pentsatu duzu? 
Ez. 
Nola uste duzu  sortzen dela lurzorua? Iruditzen bazaizu, lehenengo elkar 
aklaratzen dugu zer ulertzen dugun lurzorua hitzarekin. 
Bai, lurzorua da, lurra, lurra planetaren lehenengo zatia. 
Baina lehenengo zatitxoa konkretuki eh, zuhaitzak eta bere gainean 
desarrollatzen dena, biguna dena , bai? 
Bai. 
Horretan ados jartzen bagara. Pentsatu duzu nola sortzen den? Ze 
gertakizunak gertatu behar dira lurzorua sortzeko? 
Ba uste dut, barnekaldean, lurraren barnekaldean dauden mineralak eta gauz 
guztiak, eh, goruntz joaten dira, eta sortzen dira lurzoruak eta orduan, hori. 
Orduan zuk relazionatuko zenuke planetaren barnekaldeko osagaien 
ateraldiarekin edo irteerarekin. Beste zer edo zer? 
Ez. 
 
5. galdera 
Orain dela milaka urte gizaki taldeek   lurzorua ustiatzen edo erabiltzen hasi 
zirenean, derrigorrez,  inguruko basoak  deforestatu egin behar izan zituzten 
eta basoetan milaka eta milaka urteetan zehar garatzen joan izan zen 
lurzorua erabiltzen hasi ziren. Historian zehar gizakiak burutu ohi izan duen  
erabilerarekin  jarri zezakeen lurzoruaren emankortasuna arriskuan?  
Bai. 
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Zergatik? 
Ba, lurzorua asko erabiliz gero, ba, zerbait gaizki aterako litzake eta orduan 
desgastatu egingo lirateke eta orduan etzen emankorra izango. 
 
6. galdera 
Noizbait barazki edo frutak erostera joaten zarenean ohartzen ahal zara zein 
jatorrikoak diren? 
Bueno, bai. 
 Adibidez jaten ari zara egun hauetan  tomatea edo jaten dituzu udarako 
berdurak baina orain jan ditzakezunak... edo jaten dituzu fruta urrutitik 
ekarritakoa...edo kakao, edo horrelakoak. Zure bizitzan normala da 
horrelakoak jatea. 
Adibidez sagarra ekartzen dute Goldenetik baina, amak ekarri zuen pasa zen 
egunean sagar batzu hartu zituztela dendakoen baratza batean.  
Orduan bietatik izaten dituzue, bertakoak eta urrutikoak. Baina udan ... 
Urrutikoak. 
Zeintzuk adibidez? 
golden ... 
Sagarrak. 
Bai, adibidez platanoak dira Kanariakoak...besteak urrutikoak. 
 
7. galdera. 
Orduan konturatzen zara urte guztian, aukera daukagula guk eta Europa 
guztikoak berdin ez, aukera daukagula, edozein  barazki eta edozein fruta 
urte guztian jateko, ea, ea. Nola da posible hori?Nola da posible urte guztian 
izatea behar bada udaberrikoa dena bakarrik? 
Ba, beraiek dituzte baratzean  daude inbernaderoak eta hartzen dituzte 
semillak landatzeko eta hor dituzte lur moeta bat dena dela landatzeko eta 
landatu daiteke udaberrikoa, udarakoa, edo edozein urte sasoikoa. 
Orduan esan duzu inbernaderoak, hazi bereziak, lurra esan duzu? 
Bai. 
Lurzorua berezia edo prestatua, zer edo zer gehiago? 
 
8. galdera 
lurzoru emankorrak gaur egun duen arazorik garrantzitsuena higadura da. Ez 
da bakarra, badaude  lurzorua egiten dela gazitu, lurzoruaren konposizioa 
aldatu egiten dela beste sustantzi batzuengatik. Baina fundamentalki esaten 
da higadura dela dagoen problema handienetako bat. 
Zer da higadura lurzoruari suposatzen diona? 
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Desgastea. 
Eta desgastea horrek zer suposatzen du lurzoru emankorrari? 
Ba dituen osagaiak, higadurak eramaten ditu eta orduan lur emankor hori 
gelditzen da ezer gabe. Orduan desemankorra gelditzen da. 
 
9. galdera 
Zein baldintzetan gertatzen da higadura? Zeinek egiten du, non gertatzen da, 
noiz gertatzen da? 
Adibidez, ura eta haizeak mendietan, euria egiten duenean eta haizea ere 
egiten du higadura lana. Eta orduan mendiko puntak orduan daude 
desgastatuak, haizea eta urarengatik. 
Mendi puntetan bakarrik? 
Ez, bueno baita ere mendi osoan. 
Eta mendietatik aparte? Inguru honetan ere ez da emango? 
Bai. 
Bueno esan duzu toki askotan eta haizea eta euria egiten duenean. Beste zer 
edo zer gertatu behar da? beste baldintzaren bat ikusten duzu egokia 
higadura gertatzeko? 
Ez. 
 
10. galdera 
Orduan hartu ezazu liburu hori, eta aurkitu behar didazu liburu honetan  
argazki bat, non nabarmena den gertatzen dela higadura. Eta higadura hori 
zergatik gertatzen den edo non ikusten duzun dagoela higadura seinalatu 
behar didazu. Orduan hainbeste argazki direnez mapa honetan egin 
dezakezu pentsatu zein zonaldekoa nahi duzun begiratu. Zenbakiak  begiratu 
eta aukeratzen duzu. Bestela esango dizut, hemen hasieran dituzula 
Nafarroako iparraldekoak eta atzealdean dituzula Nafarroako hegoaldekoak. 
Orduan ea zein alderdian ireki nahi duzun liburua eta seinalatzen didazu non 
gertatzen ari dela higadura. 
 
Adibidez hemen. 
... Dela Lerineko argazkian, herria eta behealdeko karreteraren artean 
dagoen... Zer ikusten ari zara? Desgastea esan duzu? Zer da desgastea 
adierazten dizuna? 
Dirudi dagoela apurtua bezala. 
Ea besteren bat aurkitzen duzun. 
Hemen. 
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Adibidez, Aguilar de Codesen. Argazkiaren aurrekaldean dagoen ...ze 
kolore esango zenuke? 
Grisa edo... 
Eta hor zergatik esaten ari zara? 
Dirudi dagoela, ba, apurtua izango balitz bezala. Hau desgastatua izango 
balitz bezala. Apurtua bezala. 
 
Bai alde batean eta bai bestean desgastea dagoela esateko fijatu zara 
fundamentalki apurtua dagoela edo, zer edo zer gehiago ikusten duzu 
koinziditzen duela hau  eta seinalatu duzun bestearen artean. Zer da 
kointzidentea ere hemen? 
Ez dut ikusten. 
 
11. galdera 
Begiratzen duzu mapa hau eta gogoratu, zonalde hauetan klima 
lehorrarazten duen prozesu bat jasaten ari direla, diote zientzialariek, dela 
desertizazio prozesua. Zonalde horietan gizakiak egiten badu lurzorua asko 
esplotatu, gehiegi esplotatu. Zein izango da bere etorkizuna? 
Basamortua. Eta ekosistemaren hilketa eta desagerpena. 
Eta horrek ze ondorio ekarriko luke gizakiarentzat. 
Ba, elikagaiak ez izatea, lurzorua lehorra dagoenez ba  euria egitean ez du ... 
bueno, lurzoruak zurrupatzen du ur hori eta ez du egiten ez ibairik ez ezer. 
Eta orduan ez  elikadurarik ez urik, eta ezer ez. 
Zer esan nahi duzu zurrupatzen duela eta orduan eta ez duela ibairik...? 
Lurzorua lehorra dagoenez behar duenez ura ez du lurzoruaren gainean ez 
du urik ikusten , dena zurrupatzen duelako orduan ez du ibairik sortzen  
eta... 
 
12. galdera 
Orduan, orain aipatu dituzun problema guzti horien aurrean, ezagutzen duzu 
erakunderen bat  edo instituzioren bat horren aurrean, arazo horiei aurre 
egiteko plan bat edo estrategiaren bat planteatzen duena? 
Ez. 
 
13. galdera 
Pentsatzen duzu Nafarroan badagoen  desertifikazioaren arriskurik?  
Ez asko. 
Zertan fijatu beharko zenuke edo iruditzen zaizu fijatu beharko genukeela 
esateko badagoela edo ez dagoela. 



 293

Adibidez, lurzorua irekia baldin badago eta oso lehorra, ez badago zuhaitzik 
ez animali askorik, ba, esango nuke ez dagoela bizitza askorik eta denbora 
pasatzean ekosistema hori hilko litzake. 
Orduan fijatuko zinateke ea zuhaitzak kentzen diren, landareak kentzen 
diren edo, lurzorua nola dagoen, ea animaliak ugariak diren edo, zer edo zer 
gehiago?  
Ibaietan, nibela oso txikia baldin bada esan nahi du, lurzorua ari dela 
zurrupatzen eta orduan hori bukatzean pues ez legoke ezer egiteko. 
 
 
14. galdera 
Eta Zure bizitzak badu arazo honekin erlaziorik? Ikusten duzu harremanen 
bat egon daitekeela gure bizitza eta arazo honen artean? Adibidez egiten 
duzu zer edo zer arazo hori potenziatzen duena? edo nolabait... 
Adibidez jaten dugun elikagaiak, hauen ondarrak eramaten ditugu poltsa 
batean kontenedorera eta gero bertederotara edo... Eta orduan zikinkeri hori 
laguntzen du deforestatzera eta ekosistema hori hiltzera. 
 
15. galdera:  
Eta zuk, Zer egingo zenuke zuk,  desertifikazio arazoaren aurrean? 
Adibidez, plastikoak eta gai toxikoak dituzten elementuak ba ez basuretara 
ez eramatea. Adibidez eramatea reziklatzera. Bestela, dituztenez, gai 
toxikoak hondatzen dute lurzorua eta ekosistema hiltzen da. 
Beste zer edo zer egingo zenuke zuk? Zuk zure bizitzan? 
Ba ez. reziklatu. 
 
AZTERKETA PROPOSIZIONALA 
AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

1. galdera: 
Planetak gaur egun dituen 
inguruko edo ingurugiroko  
arazoak ezagutzen ahal dituzu?  
Bai. 
Adibideren bat emango ahal 
zenidake? 
Kontaminazioa 
Gehiago? 

1. galdera: 
Kontaminazioa eta Kapa 
Ozonoa (e) dira gaur egungo 
ingurugiro arazoak, ikasle 
honen ustetan. 
 
Arazoei aurre egitea 
garrantzitsua da honengatik: 
Bestela ekosistema suntsitu 
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Kapa ozonoa... 
 Zure ustez hauei aurre egitea 
garrantzitsua ahal da? 
Bai. 
Zergatik? 
Bestela ekosistema suntsituko 
genuke eta gure aurretik 
doazenei ez genieke ezer utziko 
eta orduan gizakia desagertuko 
lirateke eta ez litzake ezer 
geldituko. 
Eta arazo hauen arrazoia? 
Ba, gizakiak mundua ezagutzen 
duen bitartean sortzen ditu gai 
batzu, adibidez sprayak eta hori 
eta horrek hondatzen du adibidez  
kapa ozonoa, eta kontaminazioa, 
plastikoak sortzen ditu gizakiak 
uste duelako abantaila bat dela, 
baina ez da abantaila zeren 
ekosistema suntsitzen du eta 
gero ez du ezer izango. 

egingo dugulako(e).  
Ondorengoei ez diegu ezer 
utziko (e). 
Gizakia desagertuko lirateke 
(e). 
Ez litzake ezer geldituko (e). 
 
Arazoen arrazoia da: 
Gizakiak mundua ezagutzen 
duen bitartean sortzen dituen 
gai batzu, adibidez, sprayak eta 
plastikoak.  
Sprayak hondatzen du kapa 
ozonoa. 
Gizakiak mundua ezagutzen 
duen bitartean sortzen dituen 
plastikoak 
Gizakiak uste du plastikoa 
abantaila dela, baina ez da 
abantaila, zeren ekosistema 
suntsitzen du (e) eta gero ez du 
ezer izango. 

 

1. galdera: 

Ikaslearentzat kontaminazioa eta kapa ozonoa dira gaur egungo ingurugiro 

arazoak. Ikasle honen ustetan arazo haiei aurre egitea garrantzitsua da 

honengatik: “Bestela ekosistema suntsitu egingo delako”,  “ondorengoei ez 

diegu ezer utziko”, “gizakia desagertu egingo da eta “ez da ezer geldituko”. 

Arazoen arrazoia azaltzerakoan ikasleak dio: “Gizakiak sortzen ditu(en) gai 

batzu, adibidez, sprayak eta plastikoak”, eta  (sprayak) hondatzen du kapa 

ozonoa, gizakiak uste du (plastikoa) abantaila bat dela, baina ez da 

abantaila, zeren ekosistema suntsitzen du eta gero ez du ezer izango”. 
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AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

2. galdera: 
ONU,FAO eta antzeko 
munduko  instituzioak, 
Europako Kontseiluak eta 
Espainia Estatuko gobernu eta 
erakundeak diote, Lurra 
planetak dituen arazoetatik 
larrienetako bat dela zonalde 
zabaletako desertifikazioa. 
Ulertzen ahal duzu arazo honen 
esanahia? Zerekin 
erlazionatzen duzu? 
Ez, ez dut ezagutzen. 
 

2. galdera: 
desertifikazioa, Ez, ez dut 
ezagutzen. 
 

 
 
AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

3. galdera. 
Bueno ba orain aurkezten dizut 
mapa hau. Mapa honetan 
agertzen zaizu  desertizazioa 
arrisku bezala zein zonaldeetan 
agertzen den. Eta nolabait kolore 
desberdinekin agertzen da  oso 
grabea den edo ez.  
Zientzialariek diote, milaka 
urteetan zehar planetako zonalde 
batzuetan (ikus mapa) 
basamortutze edo desertizazioa 
gertatzen ari dela. Hauen artean 
dago klima mediterraneoaren 
menpe dagoen zonalde zabala. 
Prozesu honek gizakiaren 
eskuak parte hartu gabe klima 

3. galdera. 
Desertizazioaren ondorioak 
gizakiarentzat dira: 
• Landatu diren barazkiak 

suntsitu egingo dira. 
 
Zeren, 
 
 
• Lur emankorra lehortzen 

bada, barazkiak suntsitu 
egingo dira, janarien 
eskasia sortuz. 
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lehorrarazten du. Hau da, 
desertizazioak gizakiaren 
eskuaren eraginik gabe, klima 
lehorrarazten du. Zein ondorio 
dakar halako arriskuak 
gizakiarentzat? 
Ba, landatu dituen barazkiak eta 
horrelako gauzak ba, suntsitzea, 
zeren lur emankor bat lehortzen 
bada badituen gauza guztiak 
suntsitzen dira eta orduan ez ditu 
jateko ezer ... sortuko. 
Bueno, lur esaten duzunean 
esaten ari zara nik aipatzen 
dizudan lurzorua?  
Ez. 
Ea  ba. 
Nik esaten dudanean lur 
pentsatzen dut planeta osoa, 
hartzen dut, lur da planeta 
generalki. Orduan lurzorua 
izango lirateke beste gauza bat. 
 
AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

5. galdera 
Orain dela milaka urte gizaki 
taldeek   lurzorua ustiatzen edo 
erabiltzen hasi zirenean, 
derrigorrez,  inguruko basoak  
deforestatu egin behar izan 
zituzten eta basoetan milaka 
eta milaka urteetan zehar 
garatzen joan izan zen lurzorua 
erabiltzen hasi ziren. Historian 
zehar gizakiak burutu ohi izan 
duen  erabilerarekin  jarri 
zezakeen lurzoruaren 

5. galdera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gizakia lurzorua ustiatzen hasi 
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emankortasuna arriskuan?  
Bai. 
Zergatik? 
Ba, lurzorua asko erabiliz gero, 
ba, zerbait gaizki aterako 
litzake eta orduan desgastatu 
egingo lirateke eta orduan 
etzen emankorra izango. 
 

zenean lurzoruaren 
emankortasuna arriskuan jar 
zezakeen. 
• Lurzorua asko erabiliz gero, 

desgastatu egingo litzake (e) 
eta etzen emankorra izango. 

 
 
 
AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

11 . galdera: 
Begiratzen duzu mapa hau eta 
gogoratu, zonalde hauetan 
klima lehorrarazten duen 
prozesu bat jasaten ari direla, 
diote zientzialariek, dela 
desertizazio prozesua. Zonalde 
horietan gizakiak egiten badu 
lurzorua asko esplotatu, 
gehiegi esplotatu. Zein izango 
da bere etorkizuna? 
Basamortua. Eta ekosistemaren 
hilketa eta desagerpena. 
Eta horrek ze ondorio ekarriko 
luke gizakiarentzat. 
Ba, elikagaiak ez izatea, 
lurzorua lehorra dagoenez ba  
euria egitean ez du ... bueno, 
lurzoruak zurrupatzen du ur 
hori eta ez du egiten ez ibairik 
ez ezer. Eta orduan ez  
elikadurarik ez urik, eta ezer 
ez. 
Zer esan nahi duzu zurrupatzen 
duela eta orduan eta ez duela 

11 . galdera: 
Desertizazioa gertatzen ari den 
inguruan, gizakiak lurzorua 
gehiegi ustiatzen badu: 
etorkizuna izango da  
• “basamortua, eta 

ekosistemaren hilketa eta 
desagerpena (e)”. 

 
Gizakiarentzat ondorioak: 
• elikagaiak ez izatea 
• euria egiten ez badu, lurzoruak 

ura zurrupatuko du, eta ibairik 
ez da egingo 

• orduan, ez elikadurarik, ez 
urik, eta ez ezer ez 

• Ibaiak sortzeko ura lurzoruaren 
gainetik joan behar da. 
Lurzorua lehorra dagoenean 
ura zurrupatu eta orduan ibaiak 
ez dira sortuko. 

• Eta orduan ez  elikadurarik, ez 
urik, eta ezer ez. 
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ibairik...? 
Lurzorua lehorra dagoenez 
behar duenez ura ez du 
lurzoruaren gainean ez du urik 
ikusten , dena zurrupatzen 
duelako orduan ez du ibairik 
sortzen  eta... 
 

PROPOSIZIOAK: 
1- Desertizazioa gertatzen ari den 
inguruan, gizakiak lurzorua 
gehiegi ustiatzen badu: 
etorkizuna izango da basamortua, 
ekosistemaren hilketa eta 
desagerpena (e). 
2- Gizakiarentzat ondorioak: 
elikagaiak ez izatea 
lurzorua lehorra dagoenean eta 
euria egiten  badu, lurzoruak ura 
zurrupatuko du, eta ibairik ez da 
egingo (e), orduan, ez elikadurarik, 
ez urik, eta ez ezer ez (e) 
3- Ibaiak sortzeko ura lurzoruaren 
gainetik joan behar da. Lurzorua 
lehorra dagoenean eta euria egiten 
badu ura zurrupatu eta orduan 
ibaiak ez dira sortuko. 
 

 
 
AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

13 . galdera: 
 
Pentsatzen duzu Nafarroan 
badagoen  desertifikazioaren 
arriskurik?  
Ez asko. 
Zertan fijatu beharko zenuke 
edo iruditzen zaizu fijatu 
beharko genukeela esateko 
badagoela edo ez dagoela. 
Adibidez, lurzorua irekia 
baldin badago eta oso lehorra, 
ez badago zuhaitzik ez animali 
askorik, ba, esango nuke ez 
dagoela bizitza askorik eta 

13 . galdera: 
Nafarroan ez dago 
desertifikazioarekiko arazo asko. 
 
 
 
datu hauetan fijatu  beharko 
litzateke: 
• “lurzorua irekia baldin badago” 
• “lurzorua oso lehorra dagoen” 
 
Segidan ikasleak galderari zuzen 
lotzen ez den azalpen bat ematen 
du:  
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denbora pasatzean ekosistema 
hori hilko litzake. 
Orduan fijatuko zinateke ea 
zuhaitzak kentzen diren, 
landareak kentzen diren edo, 
lurzorua nola dagoen, ea 
animaliak ugariak diren edo, 
zer edo zer gehiago?  
Ibaietan, nibela oso txikia 
baldin bada esan nahi du, 
lurzorua ari dela zurrupatzen 
eta orduan hori bukatzean pues 
ez legoke ezer egiteko. 
 

• “ez badago zuhaitzik ez 
animali askorik 

• esango nuke ez dagoela bizitza 
askorik 

• eta denbora pasatzean 
ekosistema hori hilko litzake” 

Ondoren azalpen gehiago ematen 
ditu, planteatu zaion kuestiotik 
gehiago aldenduz:  
• “Ibaietan, nibela oso txikia 

baldin bada esan nahi du, 
lurzorua ari dela zurrupatzen 
eta orduan hori bukatzean pues 
ez legoke ezer egiteko”. 

 
 

5. galdera 

Ainhoari galdetzen zaionean ea gizakiak arriskuan jar zezakeen lurzoruaren 

emankortasuna, esaten du baietz, “lurzorua asko erabiliz gero, desgastatu 

egingo litzake”la eta “etzela emankorra izango”.  

"Desgastatu" hitzari zentzu sinple eta mekaniko bat eskaintzeen dio. 

 

3. galdera 

 “Desertizazioaren”  ondorio bezala aipatzen ditu, gizakiarekiko, “landatu 

diren barazkiak suntsitu egingo direla”. (Hemen ikasle honekin ulertzen ez 

den eztabaida bideratzen da, “lur” hitzari buruz). 3. galderan "lehorrarazte 

prozesua" adierazi zaio, eta berak lehorte zehatz baten ondorioarekin lotu 

du. 
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11. galdera 

Desertizazioa gertatzen ari den ingurune batean giza ekintza gehiegizkoa 

bada zer gertatuko den galdetzean,  1go ikasleak honako proposizioak 

aurkezten ditu: 

1- Desertizazioa gertatzen ari den inguruan, gizakiak lurzorua gehiegi 

ustiatzen badu: 

etorkizuna izango da basamortua, ekosistemaren hilketa eta desagerpena (e). 

2- Gizakiarentzat ondorioak: 

elikagaiak ez izatea 

lurzorua lehorra dagoenean eta euria egiten  badu, lurzoruak ura zurrupatuko 

du, eta ibairik ez da egingo, orduan, ez elikadurarik, ez urik, eta ez ezer ez 

(e) 

3- Ibaiak sortzeko ura lurzoruaren gainetik joan behar da (e). Lurzorua 

lehorra dagoenean eta euria egiten badu ura zurrupatu eta orduan ibaiak ez 

dira sortuko (e). 

 

Guztira lau proposizio akastun agertzen dira halako azalpenetan:  

etorkizuna izango da   ekosistemaren hilketa eta desagerpena (e) 

Ibaiak sortzeko ura lurzoruaren gainetik joan behar da (e) 

Euria egiten ez badu lurzoruak ura zurrupatu eta orduan ibaiak ez dira 

sortuko (e). 

Eta orduan ez (da izango) elikadurarik, ez urik, eta ezer ez (e). 
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Ikasleak ekosistemaren hilketa eta desagerpena aipatzen ditu, berriro ere 

ingurugiroko arazoekiko eredu ezin sinpleagoa azaleratuz. Gainera uraren 

dinamikarekiko ere hutsune aipagarriak agertzen ditu. 

Ikasle honen ustez gizakiaren ustiaketa gehiegizkoa eta basamortutzea 

elkarrekin ematearen ondorioa basamortua izango litzake eta elikagai arazo 

grabeak izatea: elikagaiak ez izatea, diolarik. 

 

2. galdera 

Ainhoak, lehenengo elkarrizketan desertifikazioaren arazoa  ez duela 

ezagutzen dio. (Ala eta guztiz ere 13. galderan elkarrizketa berbin horretan, 

ikasleak desertifikazioari esanahia ematen dio). 

 

13. galdera 

Galdetzen zaionean ea Nafarroan ba ote dagoen desertifikazio arazoa, 

erantzuten du “ez asko”. Esaten du ohartuko litzatekeela ea “lurzorua irekia 

dagoen, oso lehorra dagoen”, eta  “zuhaitzik ez  dagoen, eta ez animali 

askorik ere”. Dirudienez, azken finean, desertifikazioa arriskuarekin 

erlazionatzen du “bizitza askorik ez egotea"rekin eta akatsa den "denbora 

pasatzean ekosistema hiltzea"rekin. Aurreko galderaren batean bezala ere 

Ainhoak uraren dinamikarekin zerikusia duen beste akastun ideiak  azaltzen 

ditu esanez: “Ibaietan, nibela oso txikia baldin bada esan nahi du, lurzorua 

ari dela zurrupatzen eta orduan hori bukatzean pues ez legoke ezer egiteko”. 

 

AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

6. galdera: 
Noizbait barazki edo frutak 

6. galdera: 
Ikasleak dio ohartzen dela zein 
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erostera joaten zarenean 
ohartzen ahal zara zein 
jatorrikoak diren? 
Bueno, bai. 
 Adibidez jaten ari zara egun 
hauetan  tomatea edo jaten 
dituzu udarako berdurak baina 
orain jan ditzakezunak... edo 
jaten dituzu fruta urrutitik 
ekarritakoa...edo kakao, edo 
horrelakoak. Zure bizitzan 
normala da horrelakoak jatea. 
Adibidez sagarra ekartzen dute 
Goldenetik bainan, amak ekarri 
zuen pasa zen egunean sagar 
batzu hartu zituztela dendakoen 
baratza batean.  
Orduan bietatik izaten dituzue, 
bertakoak eta urrutikoak. 
Bainan udaran ... 
Urrutikoak. 
Zeintzuk adibidez? 
golden ... 
Sagarrak. 
Bai, adibidez platanoak dira 
kanariakoak ... besteak 
urrutikoak. 
 

jatorrikoak diren erosten dituen 
fruta edo barazkiak. 
 
Ikasleak jaten ditu bertako 
produktu batzu, eta baita ere 
urrutikoak:  
• Goldeneko sagarrak (e) eta 

Canariasko platanoak  
alde batetik baina baita ere  
• “amak ekarri zuen pasa zen 

egunean sagar batzu hartu 
zituztela dendakoen baratza 
batean”.  

 

 
AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

12 . galdera: 
Orduan, orain aipatu dituzun 
problema guzti horien aurrean, 
ezagutzen duzu erakunderen 
bat  edo instituzioren bat 
horren aurrean, arazo horiei 
aurre egiteko plan bat edo 

12 . galdera: 
Ez du arazoari aurre egingo dion 
erakunderik ezagutzen 
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estrategiaren bat planteatzen 
duena? 
Ez. 
 
AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

14 . galdera: 
 
Eta Zure bizitzak badu arazo 
honekin erlaziorik? Ikusten 
duzu harremanen bat egon 
daitekeela gure bizitza eta 
arazo honen artean? Adibidez 
egiten duzu zer edo zer arazo 
hori potentziatzen duena? edo 
nolabait... 
Adibidez jaten dugun 
elikagaiak, hauen hondarrak 
eramaten ditugu poltsa batean 
kontenedorera eta gero 
bertederotara edo... Eta orduan 
zikinkeri hori laguntzen du 
deforestatzera eta ekosistema 
hori hiltzera. 
 
 

14 . galdera: 
Desertifikazioa potentziatzen 
duen ekintza pertsonalen bat 
aurkeztea eskatzen zaionean 
ikasleak dio:   
• “Jaten ditugun elikagaien 

hondarrak poltsa batean 
kontenedorera eraman, 
ondoren bertederora 
(eraman)”.  

• “Eta orduan zikinkeri hori 
(hondarrak dira zikinkeria 
(e)) laguntzen du 
deforestatzera   eta 
ekosistema hiltzera”. 

 
 
 

 
AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

15 . galdera:  
 
Eta zuk, Zer egingo zenuke 
zuk,  desertifikazio arazoaren 
aurrean? 
Adibidez, plastikoak eta gai 
toxikoak dituzten elementuak 
ba ez basuretara ez eramatea. 
Adibidez eramatea reziklatzera. 
Bestela, dituztenez, gai 

15 . galdera:  
desertifikazio arazoaren aurrean 
nik plastikoak eta gai toxikoak 
reziklatuko nituzke. 
 
Berriro erabiltzen du "ekosistema 
hiltzen da" (e) proposizioa 
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toxikoak hondatzen dute 
lurzorua eta ekosistema hiltzen 
da. 
Beste zer edo zer egingo 
zenuke zuk? Zuk zure bizitzan?
Ba ez. reziklatu. 
 
 
6. galdera: 

Ikasleak dio ohartzen dela zein jatorrikoak diren erosten dituen fruta edo 

barazkiak. Ikasleak adierazten du jaten dituela bertako hainbat produktu, eta 

baita ere urrutikoak: Goldeneko sagarrak eta Kanariar platanoak alde 

batetik, baina baita ere “amak ekarri zuen pasa zen egunean sagar batzu 

hartu zituztela dendakoen baratza batean” bestetik.  

 

12. galdera 

Ainhoak ez du arazo honen aurka planen bat duen instituziorik ezagutzen, 

lehenengo elkarrizketan.  
 

14 . galdera: 

Desertifikazioa potentziatzen duen ekintza pertsonalen bat aurkeztea 

eskatzen zaionean ikasleak dio:  “Jaten ditugun elikagaien hondarrak 

(zaborrak) poltsa batean kontenedorera eraman, ondoren bertederora 

(eraman)”. “Eta orduan zikinkeri hori laguntzen du deforestatzera   eta 

ekosistema hiltzera”. 

15. galdera 

Desertifikazio  arazoaren aurrean neurriak aipatzerakoan dio, “plastikoak eta 

gai toxikoak basuretara ez eramatea” eta “reziklatzea”. Halako 

erantzunarekin reforzatua gertatzen da desertifikazioa zaborren 
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problematikarekin erlazionatzen duela. Erantzun honetan ere berriro 

adierazten du ekosistema hiltzen denaren uste akastuna. 
 
AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

4. galdera 
Adibidez, noizbait aztertu duzu 
lurzorua? 
Sakon sakonean ez.  
Eta bere jatorriaz noizbait 
pentsatu duzu? 
Ez. 
Nola uste duzu  sortzen dela 
lurzorua? Iruditzen bazaizu, 
lehenengo elkar aklaratzen 
dugu zer ulertzen dugun 
lurzorua hitzarekin. 
Bai, lurzorua da, lurra, lurra 
planetaren lehenengo zatia. 
Baina lehenengo zatitxoa 
konkretuki eh, zuhaitzak eta 
bere gainean desarrollatzen 
dena, biguna dena , bai? 
Bai. 
Hortan ados jartzen bagara. 
Pentsatu duzu nola sortzen 
den? Ze gertakizunak gertatu 
behar dira lurzorua sortzeko? 
Ba uste dut, barnekaldean, 
lurraren barnekaldean dauden 
mineralak eta gauz guztiak, eh, 
goruntz joaten dira, eta sortzen 
dira lurzoruak eta orduan, hori. 
Orduan zuk erlazionatuko 
zenuke planetaren barnealdeko 
osagaien ateraldiarekin edo 
irteerarekin. Beste zer edo zer? 
Ez. 

4. galdera 
Ikasleak onartzen du ez duela 
lurzorua “sakon sakonean” 
aztertu. Eta bere jatorriaz ez 
duela pentsatu ere azaltzen du. 
 
Jarraian elkarrizketatzaileak 
lurzorua kontzeptuarekin zeri 
buruz hitz egiten duen azaltzen 
dio. Eta ikasleak lurzoruaren 
jatorriaz hala dio:  
• “lurraren barnekaldean 

dauden mineralak eta gauz 
guztiak, eh, goruntz joaten 
dira, eta sortzen dira 
lurzoruak eta orduan, hori”. 
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AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

7. galdera. 
Orduan konturatzen zara urte 
guztian, aukera daukagula guk 
eta Europa guztikoak berdin ez, 
aukera daukagula, edozein  
barazki eta edozein fruta urte 
guztian jateko, ea, ea. Nola da 
posible hori? Nola da posible 
urte guztian izatea behar bada 
udaberrikoa dena bakarrik? 
Ba, beraiek dituzte baratzean  
daude inbernaderoak eta 
hartzen dituzte semillak 
landatzeko eta hor dituzte lur 
moeta bat dena dela landatzeko 
eta landatu daiteke 
udaberrikoa, udarakoa, edo 
edozein urte sasoikoa. 
Orduan esan duzu 
inbernaderoak, hazi bereziak, 
lurra esan duzu? 
Bai. 
Lurzorua berezia edo prestatua, 
zer edo zer gehiago? 
 

7. galdera. 
Ikasleak planteatzen du: 
• “ baratzetan inbernaderoak 

dituzte(la)” 
• “eta hartzen dituztela 

semillak landatzeko” 
• “eta hor dituzte(la) lur moeta 

bat,...(non) landatu daitezke 
udaberrikoa, udarakoa” edo 
edozein urte sasoikoa”. 

 
 
 

 

4. galdera 

Ikasleak onartzen du ez duela lurzorua “sakon sakonean” aztertu. Eta bere 

jatorriaz ez duela pentsatu ere azaltzen du. Jarraian elkarrizketatzaileak 

lurzorua esaten denean zeri buruz hitz egiten den amankomunean jartzea 

bideratzen du. Eta ondoren ikasleak lurzoruaren jatorriaz hala dio:  “lurraren 

barnekaldean dauden mineralak eta gauz guztiak, eh, goruntz joaten dira, eta 
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sortzen dira lurzoruak eta orduan, hori”. (e). Gainera ikasleak "mineralak eta 

gauz guztiak" dioenean ere lurbarnekaldeko materiari buruz eredu eskas 

agertzen du. 

 

7. galdera. 

Ikasleak planteatzen du: “ baratzetan inbernaderoak dituzte(la) eta hartzen 

dituztela semillak landatzeko, eta hor dituzte(la) lur moeta bat,...(non) 

landatu daitezke udaberrikoa, udarakoa edo edozein urte sasoikoa”. 

Ainhoak, pentsatzen du lurzoru motak badirela balio dutenak edozein  

sasoiko barazkiak landatzeko. Landaketak eta urte sasoien arteko harremana 

deuseztatu egiten du halako ustearekin. 

 

AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

8. galdera: 
lurzoru emankorrak gaur egun 
duen arazorik garrantzitsuena 
higadura da. Ez da bakarra, 
badaude  lurzorua egiten dela 
gazitu, lurzoruaren konposizioa 
aldatu egiten dela beste sustantzi 
batzuengatik. Baina 
fundamentalki esaten da 
higadura dela dagoen problema 
handienetako bat. 
Zer da higadurak lurzoruari 
suposatzen diona? 
Desgastea. 
Eta desgastea horrek zer 
suposatzen du lurzoru 
emankorrari? 
Ba dituen osagaiak, higadurak 

8. galdera: 
Ikaslearen ustez “Higadura da 
desgastea”, ideia hau sakontzea 
eskatzen zaionean ikasleak 
eransten du:  
• “(Lurzoruak) dituen osagaiak, 

higadurak eramaten ditu eta 
orduan lur emankor hori 
gelditzen da ezer gabe. 
Orduan desemankorra 
gelditzen da”. 
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eramaten ditu eta orduan lur 
emankor hori gelditzen da ezer 
gabe. Orduan desemankorra 
gelditzen da. 
 
 
 
AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

9. galdera: 
Zein baldintzetan gertatzen da 
higadura? Zeinek egiten du, 
non gertatzen da, noiz 
gertatzen da? 
Adibidez, ura eta haizeak 
mendietan, euria egiten 
duenean eta haizea ere egiten 
du higadura lana. Eta orduan 
mendiko puntak orduan daude 
desgastatuak, haizea eta 
urarengatik. 
Mendi puntetan bakarrik? 
Ez, bueno baita ere mendi 
osoan. 
Eta mendietatik aparte? Inguru 
honetan ere ez da emango? 
Bai. 
Bueno esan duzu toki askotan 
eta haizea eta euria egiten 
duenean. Beste zer edo zer 
gertatu behar da? beste 
baldintzaren bat ikusten duzu 
egokia higadura gertatzeko? 
Ez. 
 

9. galdera: 
• Ikasleak aditzera ematen du 

higadura lana “ura (euria) eta 
haizeak mendietan” egiten 
dutela.  

Ondoren eransten du:  
• “orduan mendiko puntak ... 

daude desgastatuak, haizea 
eta urarengatik”.  

Onartzen du mendi osoan ere 
higadura gertatuko dela eta 
azkenean bertako  inguruan ere. 
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AINHOA CASTILLO  1 
Lehenengo elkarrizketa 

azterketa proposizionala 

10.galdera  
Orduan hartu ezazu liburu hori, 
eta aurkitu behar didazu liburu 
honetan  argazki bat, non 
nabarmena den gertatzen dela 
higadura. Eta higadura hori 
zergatik gertatzen den edo non 
ikusten duzun dagoela higadura 
seinalatu behar didazu. Orduan 
hainbeste argazki direnez mapa 
honetan egin dezakezu pentsatu 
zein zonaldekoa nahi duzun 
begiratu. Zenbakiak  begiratu 
eta aukeratzen duzu. Bestela 
esango dizut, hemen hasieran 
dituzula Nafarroako 
iparraldekoak eta atzealdean 
dituzula Nafarroako 
hegoaldekoak. Orduan ea zein 
alderdian ireki nahi duzun 
liburua eta seinalatzen didazu 
non gertatzen ari dela higadura.
 
Adibidez hemen. 
... Dela Leringo argazkian, 
herria eta behealdeko 
karreteraren artean dagoen... 
Zer ikusten ari zara? Desgastea 
esan duzu? Zer da desgastea 
adierazten dizuna? 
Dirudi dagoela apurtua bezala. 
Ea besteren bat aurkitzen 
duzun. 
Hemen. 
Adibidez, Aguilar de Codesen. 
Argazkiaren aurrealdean 

10. galdera 
 
Higaduraren seinale izango da  
• lurra apurtua bezala agertzea,  
• desgastatua bezala agertzea. 
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dagoen ...ze kolore esango 
zenuke? 
Grisa edo... 
Eta hor zergatik esaten ari 
zara? 
Dirudi dagoela, ba, apurtua 
izango balitz bezala. Hau 
desgastatua izango balitz 
bezala. Apurtua bezala. 
 
Bai alde batean eta bai bestean 
desgastea dagoela esateko 
ohartu zara fundamentalki 
apurtua dagoela edo, zer edo 
zer gehiago ikusten duzu 
koinziditzen duela hau  eta 
seinalatu duzun bestearen 
artean. Zer da kointzidentea ere 
hemen? 
Ez dut ikusten. 
 
 

8. galdera: 

Ikaslearen ustez “Higadura da desgastea”, ideia hau sakontzea eskatzen 

zaionean ikasleak eransten du: “(Lurzoruak) dituen osagaiak, higadurak 

eramaten ditu eta orduan lur emankor hori gelditzen da ezer gabe. Orduan 

desemankorra gelditzen da. 

Lurzorua  desemankorra gelditzen da”. 

 

9. galdera: 

Ikasleak aditzera ematen du higadura lana “ura (euria) eta haizeak 

mendietan” egiten dutela.  
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Ondoren eransten du: “orduan mendiko puntak ... daude desgastatuak, 

haizea eta urarengatik”. Onartzen du mendi osoan ere higadura gertatuko 

dela eta azkenean  

bertako  inguruan ere. 

 

10. galdera 

Leringo argazkian ikusten du “ dirudiela dagoela apurtua” eta Aguilar de 

Codesen “desgastatua izango balitz bezala”. Hau da 1go ikasle honek 

lehenengo elkarrizketan azaltzen du, higaduraren seinale izango dela lurra 

apurtua bezala agertzea, edo desgastatua bezala agertzea. 
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AINHOA CASTILLO   1    
 
BIGARREN ELKARRIZKETA 97-6-18 
 
1. galdera 
Planetan gaur egun dituen inguruko arazoak ezagutzen ahal dituzu? 
Bai. 
Adibideren bat emango zenuke? 
Ba, adibidez, deforestazioa, desertizazioa, kontaminazioa... 
Arazo hauei aurre egitea garrantzitsua iruditzen zaizu? 
Bai. 
Zergatik? 
Ba, bestela planetarik gabe geldituko ginateke. 
 
2. galdera 
ONU, FAO eta antzeko instituzioak, Europakoak, edo 
hemengoak...ekologista taldeekin batera diote, lurra planetak dituen 
arazoetatik larrienetako bat dela zonalde zabaletako desertifikazioa, ulertzen 
ahal duzu arazo honen esanahia? Zerekin erlazionatzen duzu? 
Ba desertifikazioa higadurarekin, gizakiaren ekintzaren ondorioz. Adibidez 
nekazaritzaren esplotazioa eta desertizazioarekin. 
 
3. galdera 
Orain mapa honetan aurkituko duzu desertizazioaren  kokapena, non 
gertatzen ari den planetako desertizazioa, zein zonaldetan dagoen arrisku 
hori, zientzialariek diotenez. Eta orduan, desertizazioa esaten dute 
zientzialariak dela klimaren lehorte bat, denbora geologikoaren denboran 
lehorte bat probokatzea, ezta, lehortzera jotzea. Zein ondorio ekarriko du 
edo sortuko du arrisku honek gizakiarentzat? 
Ba, gizakiak ez duela lehengairik edukiko eta, adibidez landatzen diren 
barazkiak eta horiek, lehorte horien ondorioz desagertuko lirateke. 
 
4. galdera  
Aztertu duzu noizbait lurzorua? 
bai. 
Eta bere jatorriaz pentsatu duzu?  
Ez.  
Nola ertzen den orain esango zenidake?  
Ba, harri amaren puskaketaren ondorioz sortzen da lurzorua.  
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Zuzenean puskaketa bat gertatzen da edo badira prozesu gehiago gertatzen 
direnak. 
Bueno bai, eh, adibidez higadurak leku batetatik beste batetara garraiatzen 
duena, lurzoruan geratzen da eta minerala eta harri ama puskatzearen 
ondorioz sortzen da. 
Orduan, alde batetik, ez dakit nola izendatu duzun, zeinek garraiatu toki 
batetatik hartu... 
Higadura. 
Higadura? Higaduraren ondorioz garraio bat eta... nork egingo luke hori edo 
zeinek egingo luke? 
Haizeak edo urak. 
Urak edo eragile hauek eramaten dute toki batetara material hori... eta 
aberasten dute edo osatzen dute lurzorua, harri amaren puskaketaz gain. 
Bai. 
Bi faktore edo bi gertakizun esaten dituzu: puskatzea eta beste zer edo zerk 
uztea. Gehiago? 
Bueno, eguzkiak ere dauka eragina bere izpiak onak direlako han dauden  
osagaiak osatzeko eta adibidez, bueno, fotosintesia lurzoruan dagoen 
landaretzari, pues, landare horretan bizitza egoteko beharrezkoa da. Eta 
orduan ere... 
Eta orduan nola erlazionatzen duzu orain esaten ari zarena  lurzoruaren 
eraketarekin? 
... 
Lurzoruaren eraketan landarean badu zerikusirik? 
Bai. Landarean botatzen dituen hondakinak mineraletan edo horrelakoetan 
transformatzen da, berak duen gauzekin. 
Gauza horiek zer izena eman diezaiokezun? 
... 
Orduan esaten ari zara landaretza, esaten ari zara harri amaren  puskatzea... 
Ze prozesuaren bidez puskatzen da? 
Eragile meteorologikoen bidez. 
Eragile meteorologikoen bidez puskatzen da, ondoren jalkiera edo beste 
eragile batek... 
Jalkiera egiten du eragile geologikoak... 
Uzten ditu, landareak ere, zer edo zer  gehiago? 
Lurzorua eratzeko ere ona da, malda... ez hori ez hori da higadurarekin. 
Bizidun talderen bat gehiago izango zenuke kontutan? 
Eh, deskonposatzaileak. 
Zergatik aipatzen dituzu deskonposatzaileak? 
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Ba, deskonposatzaileak landareak dituzten hondakinak transformatzen 
dituztelako. 
Eta beste izaki bizidun talderen  bat aipatu nahiko zenuke?  
Protistak, edo. 
Horiek non sartzen dituzu?  
Bueno deskonposatzaileetan. 
 
5. galdera 
Orain dela milaka urte gizaki taldeek lurzorua erabiltzen edo ustiatzen hasi 
zirenean derrigorrez inguruko basoen deforestatu egin behar izan zituzten. 
Eta basoetan milaka eta milaka urteetan zehar garatu ohi izan zen lurzorua 
erabiltzen hasi ziren. Historian zehar gizakiak  burutu ohi izan duen 
lurzoruaren erabilerarekin jarri zezakeen  lurzoruaren emankortasuna 
arriskuan? 
 
Bai. Bueno, lehen esan dudan bezala nekazaritza asko egiten dutenean  lur 
emankor hori deusestatu egiten da eta lurzoru hori lehortu edo... 
 
Zer gertatzen zaio lurzoruari gehiegi erabiltzen denean? 
Ba, lurzoruak dituen osagaiak bukatzen direla, adibidez metalak bukatzen 
direla eta lurzoru hori, ba, ez duela bizitza izateko osagairik. 
 
6. galdera 
Noizbait barazki edo frutak erostera joaten zarenean ohartzen zara zein den 
jatorrikoak diren?  
Pues ez. 
Eta, negu honetan jan dituzu kanpotik ekarritako frutak edo barazkiak. 
Bai, laranjak. 
Eta tomateak, kalabazinak, edo jan dituzu? 
Bai.  
Eta nongoak ziren? 
Adibidez, laranjak ziren kanpokoak, Valentziakoak eta ... Kalabazina eta 
hori ziren hemengoak. 
Hemengoak ziren beti? 
Hemengoak ziren beti? ez dituzu kontsumitu inoiz Almeriakoak? 
Ez. 
 
7. galdera 
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Ala eta guztiz ere, ezagutzen duzu urrutitik transportatzen direla, lehengai 
asko, fruta eta barazkiak bezala, Europa guztira eta adibidez gure ingurura. 
Hori ezagutzen duzu? 
Bai. 
Nola da posible, toki horietan egotea hainbeste produkzio. Europa 
guztiarentzat eta urte osoan zehar frutak eta barazkiak eskaintzeko moduko 
produkzioa...nola da posible? 
Ba egiten dituzte baratza artifizialak bezala, eta orduan plastiko batzuen 
bidez tenperatura mantendu dezakete eta urte osoaren zehar produktu horrek 
behar duen tenperatura mantentzen duenez, pues, urte osoan... 
Eta horrelako nekazaritzak zer behar du, inbernaderoak edo plastiko 
horiek... tenperatura mantendu... eta hori lortzeko zer behar du? 
Pues, lur emankorra. 
Lurra emankorra han bertan ez badago?  
ekarri egiten dute. 
Eta zer gehiago beharko dute? 
Pues, ura. 
Eta ur hori nondik lortzen dute? 
Batzutan  ur asko ez dagoenean, adibidez udan lehortean direnez eta hori, 
pues lurpeko urak esplotatzen dituzte eta hortik hartzen dituzte urak. 
 
 
8. galdera  
Esaten dute lurzoruak duen arazo bat ez bakarra baina bai handienetako bat 
higadura dela. Zer da higadura?  
Higadura da, eragile geologikoen bitartez lurzorua desgastatzen duena.  
Desgastatu horren beste hitz bat esango bazenu? 
... 
 
9 . galdera  
Zein baldintzetan gertatzen da higadura? 
Ba higadura prozesua burutzeko, toki ona da malda handia,  asko egotea, 
landaretzarik ez egotea eta ba... 
Bi faktore esaten dituzu...zer gertatu behar da baita ere, 
Eragile geologikoa.. 
Eragile geologiko bat gure inguruan lan asko egiten duena adibidez? 
Haizea eta ura. 
Ura hartuko bazenu, adibidez, Ur hori nolakoa izan beharko litzateke 
higadura egiteko? 
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Adibidez ur-basatiak. Izango dira oso abiadura handia dutenak. 
Orduan malda, ur-basatia, landaretza gutxi... adibidez hor dagoen azal hori 
izan behar da mota batetakoa, berezia edo, ur-basatiak lan gehiago egin 
dezaten? 
Ez. 
Berdin da adibidez ura barnera sartu edo ezin sartu ahal izatea? Berdin da 
higadura egiteko ura gainazalatik joatea edo barnera sartzea? 
Ez, joan behar da kanpotik. 
Eta hori gertatzeko nolakoa azala izan behar da? Nolako materiala izan 
behar du? 
Oso fiña. Bueno... fiña ez? 
Fiña zer,  
Ba kapa oso txikia... 
Estua esan nahi duzu? Ez sartzeko? 
Edo iragazkaitza! 
Zer esan nahi zenuen fiña horrekin?  
... 
 
10. galdera 
Orain hemen begiratu behar duzu argazki bat, higaduraren modelatzen 
formak nabariak gelditzen direnak. Zuk aurkitu behar duzu argazki bat 
higaduraren modelatu formak identifikatzeko erraztasuna ematen dizun 
argazki batean. Horretarako egin dezakezu, hemen begiratu ze zonaldera 
joan nahiko zenuke eta zona horietako argazkiak lokalizatzen ditugu. 
Ba erriberara. 
Erriberara joango zinateke? 
Bai. 
Adibidez, hemendik hona adibidez? 
Bai. 
Orduan, kokatzen zaitut 55. argazkian, Bardean eta, ea, hemen bertan edo 
hurrengoetan  seinalatu iezazkidazu. 
Hemen bertan. 
Hemen bertan ze modelatu formak ikusten dituzu? 
Ba adibidez lurzoruak ditu karkabak eta trokarteak eta... hori higaduraren 
bidez sortzen dira. Dira puskadurak, lurzoruan sortzen diren puskadurak. 
Apurketak esan nahi duzu. 
Bai. 
Eta apurketa horiek badute karakteristikaren bat, nolabait adierazten dizuna 
urak eginak direla? 
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Pues, lurzoru hau desgastatzean suposatzen da, ura bueno, bertikalean joan 
dela ez? Osea, ura joan da bertikalean, ura lurzoruan pixka bat infiltratzean 
sortzen ditu grieta antzeko batzuk. 
Hor higadura gertatu behar da ala ez? infiltratu hori esaten duzunean 
higadura gertatuko da ala ez? 
Bai. 
 
11. galdera  
Mapa hau aurrean berriro daukagula, situatu behar duzu ... denbora 
geologikoaren zehar zona hauetan klima lehortzen doala, eta lehen esan 
duzu arrisku horrek zer suposatuko lukeen. Orain toki horietan, gaur egun, 
gizakiak esplotatzen baldin badu asko lurzorua, zer pasako da? ze ondorio 
etorriko da? badago basamortutze prozesua eta horrekin interaktuatzen 
gertatzen da gizakiak gehiegi esplotatzea. Zer pasako da? 
Ba ondorengoak ez dutela lurzoru emankor horretan elikagaiak edo horrela 
aterako, emankorra ez delako izango. Orduan ez lukete ezer izango, ez 
lehengairik, ez elikagairik... 
Lehen ere esan duzu hori, ezta? zer karakteristika berria ezartzen dio 
gizakiak asko esplotatzen baldin badu? 
ba emankortasuna gutxitu egiten dela. 
 
Basamortutzean ere bai...ulertzen didazu? basamortutzean ere gutxitu egiten 
dela planteatu dugu, eh? denbora geologikoaren zehar gutxitu egingo da. 
Gizakiak momentu hauetan, urte hauetan, asko esplotatzen baldin badu ere. 
Orduan, zertan dago desberdintasuna, gizakiak egin edo ez egin. 
Gizakiak ez duenean egiten, naturaren kausa da, baina guk egiten dugunean 
ebitatu dezakegu hainbeste esplotatzea. 
 
Eta orduan basamortutze prozesuan zer egingo litzateke gizakiak ez balu 
parte hartuko? 
Ba ez litzakeela hainbeste lur emankorra galdu behar. 
 
12. galdera 
Arazo hauei aurre egiteko ezagutzen ahal duzu instituzioren batek zer edo 
zer berezia egiten duela,lanen bat edo proposamen batzuk entzun dituzu 
instituzioen aldetik egin beharko liratekeela? 
 
Bueno, bai entzuna dut pues egin behar dela lur emankorra ez hainbeste 
esplotatzeko, adibidez fruitu eta barazkiekin, pues, garaia denean pues garai 
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horretako barazkiak egin, eta orduan baratza artifizial horiek ez lirateke 
egingo eta orduan,   pues, lur emankorra ez lirateke hainbeste esplotatuko. 
 
Eta beste ideiaren bat, entzun duzu egin beharko litzatekela? 
... 
 
13. galdera  
Nafarroan ba al dago desertifikaziorik? arazo hau ba al dago? 
Bai. 
Zertan fijatuko zinateke badagoela, ondo, ziur, esateko. 
Pues, adibidez, erriberan toki hori oso lehorra da eta lur emankor gutxi 
dago. Dago zonalde horretan barazkiak landatu behar dituzte, eta ez denez 
oso toki egokia, lurzoru hori esplotatu egiten dute. Eta orduan deuseztatu 
egiten dute. 
Esaten ari zara ea zona bat identifikatzen duzuna, fundalmentalki lehorteak 
jasaten dituelako. Eta hor nekazaritza lanak izango zenituzke kontutan. Zer 
gehiago izango zenuke kontutan? 
... 
 
14. galdera 
Ze erlazio du zure bizitzak arazo honekin? Badu zerikusirik zure bizitzak 
arazo honekin 
Bai zeren adibidez, gu dendara joaten garenean, adibidez laranjak nahi 
ditugu eta laranja horien garaia ez baldin bada, pues eh, nonbaitetik atera 
behar dira eta orduan barazki edo fruitu horiek, pues baratza artifizialetatik 
ateratzen dira... zuk produktu bat kontsumitu nahi baduzu, pues nekazariek 
fruitu hori emateko pues baratza artifizialak egin behar dituzte, lurra 
esplotatu  eta... 
 
Beste harremanen bat ikusiko zenuke? Zuk ikusten duzu zure burua 
kontsumitzaile bezala eta kontsumo horrek egin dezakeela areagotu edo 
potentziatu  arazo hori... Beste harremanen bat ikusiko zenuke? 
... 
 
15. galdera  
Zer egingo zenuke zuk arazoaren aurrean? 
Ba bakarrik kontsumitu garaiko produktuak, ez kontsumitu, pues adibidez, 
laranjak... ez dakit ze garaietakoak diren... Garaiko barazkiak eta fruituak 
kontsumitu. 
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Beste zer edo zer egingo zenuke? Edo proposatuko zenuke? edo zertan parte 
hartuko zenuke arazo honi aurre egiteko? 
Pues adibidez, gobernuari protesta egin beraiek poderetsuak direnez, esateko 
nekazariei pues, lurzorua ez hainbeste esplotatzeko. 
Orduan egingo zenuke gobernuak nekazari munduarengan eraginen bat 
izatea, esplotazio modua edo aldatzeko.  
Bai, 
Zer gehiago, desertifikazioari aurre egiteko? 
konsumoa gutxitu... 
 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

1. galdera 
Planetan gaur egun dituen 
inguruko arazoak ezagutzen 
ahal dituzu? 
Bai. 
Adibideren bat emango 
zenuke? 
Ba, adibidez, deforestazioa, 
desertizazioa, kontaminazioa... 
Arazo hauei aurre egitea 
garrantzitsua iruditzen zaizu? 
Bai. 
Zergatik? 
Ba, bestela planetarik gabe 
geldituko ginateke. 
 

1. galdera 
Ikaslearen ustez, deforestazioa, 
desertizazioa, kontaminazioa, 
ingurugiro arazoak dira. Arazo 
hauei aurre egin behar zaiela dio,  
• “ba, bestela planetarik gabe 

geldituko ginateke” (e) 
 

 
 
1. galdera 

Ikaslearen ustez, deforestazioa, desertizazioa, kontaminazioa, ingurugiro 

arazoak dira. Arazo hauei aurre egin behar zaiela dio, “ba, bestela planetarik 

gabe geldituko ginateke” (e). Berriro ere eredu katastrofistari erantzuten 

duen erantzuna eskaintzen du lehenengo elkarrizketan bezalaxe. 
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AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

2. galdera 
 
ONU, FAO eta antzeko 
instituzioak, Europakoak, edo 
hemengoak...ekologista 
taldeekin batera diote, lurra 
planetak dituen arazoetatik 
larrienetako bat dela zonalde 
zabaletako desertifikazioa, 
ulertzen ahal duzu arazo honen 
esanahia? Zerekin 
erlazionatzen duzu? 
Ba desertifikazioa 
higadurarekin, gizakiaren 
ekintzaren ondorioz. Adibidez 
nekazaritzaren esplotazioa eta 
desertizazioarekin. 
 

2. galdera 
 
• Desertifikazioa, giza 

ekintzaren ondorioz (sortzen 
den) higadurarekin 
erlazionatzen du. 

• Giza ekintza da adibidez, 
nekazaritzaren esplotazioa. 

• Desertifikazioa erlazionatzen 
du ere desertizazioarekin. 

 
 

 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

3. galdera 
Orain mapa honetan aurkituko 
duzu desertizazioaren  
kokapena, non gertatzen ari 
den planetako desertizazioa, 
zein zonaldetan dagoen arrisku 
hori., zientzialariek diotenez. 
Eta orduan, desertizazioa 
esaten dute zientzialariak dela 
klimaren lehorte bat, denbora 
geologikoaren denboran 
lehorte bat probokatzea, ezta, 
lehortzera jotzea. Zein ondorio 
ekarriko du edo sortuko du 

3. galdera 
 
 
Ba, gizakiak ez duela lehengairik 
edukiko eta, adibidez landatzen 
diren barazkiak eta horiek, 
 
1- landatzen diren barazkiak 
lehengaiak dira 
2- desertizazioaren ondorioz 
(lehorte horien ondorioz) gizakia 
lehengairik gabe geldituko da (e). 
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arrisku honek gizakiarentzat? 
Ba, gizakiak ez duela 
lehengairik edukiko eta, 
adibidez landatzen diren 
barazkiak eta horiek, lehorte 
horien ondorioz desagertuko 
lirateke. 
 
 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

5. galdera 
 
Orain dela milaka urte gizaki 
taldeek lurzorua erabiltzen edo 
ustiatzen hasi zirenean 
derrigorrez inguruko basoen 
deforestatu egin behar izan 
zituzten. Eta basoetan milaka 
eta milaka urteetan zehar 
garatu ohi izan zen lurzorua 
erabiltzen hasi ziren. Historian 
zehar gizakiak  burutu ohi izan 
duen lurzoruaren erabilerarekin 
jarri zezakeen  lurzoruaren 
emankortasuna arriskuan? 
 
Bai. Bueno, lehen esan dudan 
bezala nekazaritza asko egiten 
dutenean  lur emankor hori 
deusestatu egiten da eta lurzoru 
hori lehortu edo... 
 
Zer gertatzen zaio lurzoruari 
gehiegi erabiltzen denean? 
Ba, lurzoruak dituen osagaiak 
bukatzen direla, adibidez 

5. galdera 
 
1- nekazaritza asko egiten 
dutenean  lur emankor hori 
deusestatu egiten da eta lurzoru 
hori lehortu. 
2- lurzoruak dituen osagaiak 
bukatzen dira, adibidez, metalak. 
3- lurzoruak bizitza izateko ez du 
osagairik. 
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metalak bukatzen direla eta 
lurzoru hori, ba, ez duela 
bizitza izateko osagairik. 
 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

11. galdera  
Mapa hau aurrean berriro 
daukagula, situatu behar duzu 
... denbora geologikoaren zehar 
zona hauetan klima lehortzen 
doala, eta lehen esan duzu 
arrisku horrek zer suposatuko 
lukeen. Orain toki horietan, 
gaur egun, gizakiak esplotatzen 
baldin badu asko lurzorua, zer 
pasako da? ze ondorio etorriko 
da? Badago basamortutze 
prozesua eta horrekin 
interaktuatzen gertatzen da 
gizakiak gehiegi esplotatzea. 
Zer pasako da? 
Ba ondorengoak ez dutela 
lurzoru emankor horretan 
elikagaiak edo horrela aterako, 
emankorra ez delako izango. 
Orduan ez lukete ezer izango, 
ez lehengairik, ez elikagairik... 
Lehen ere esan duzu hori, ezta? 
zer karakteristika berria 
ezartzen dio gizakiak asko 
esplotatzen baldin badu? 
ba emankortasuna gutxitu 
egiten dela. 
 
Basamortutzean ere 
bai...ulertzen didazu? 

11. galdera 
1- ondorengoak ez dutela lurzoru 
emankor horretan elikagaiak edo 
horrela aterako, emankorra ez 
delako izango. 
2- Orduan ez lukete ezer izango, 
ez lehengairik, ez elikagairik... 
(e) 
3- emankortasuna gutxitu egingo 
da. 
4- Gizakiak ez duenean egiten 
(lurzorua hainbeste esplotatu) 
naturaren kausa da. Eta ez 
litzateke hainbeste lur emankorra 
galdu behar. 
5- baina guk egiten dugunean 
ebitatu dezakegu hainbeste 
esplotatzea. 
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basamortutzean ere gutxitu 
egiten dela planteatu dugu, eh? 
denbora geologikoaren zehar 
gutxitu egingo da. Gizakiak 
momentu hauetan, urte 
hauetan, asko esplotatzen 
baldin badu ere. Orduan, zertan 
dago desberdintasuna, gizakiak 
egin edo ez egin. 
Gizakiak ez duenean egiten, 
naturaren kausa da, baina guk 
egiten dugunean ebitatu 
dezakegu hainbeste 
esplotatzea. 
 
Eta orduan basamortutze 
prozesuan zer egingo litzateke 
gizakiak ez balu parte hartuko? 
Ba ez litzakela hainbeste lur 
emankorra galdu behar. 
 
 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

13. galdera  
Nafarroan ba al dago 
desertifikaziorik? arazo hau ba 
ahal dago? 
Bai. 
Zertan ohartuko zinateke 
badagoela, ondo, ziur, esateko. 
Pues, adibidez, erriberan toki 
hori oso lehorra da eta lur 
emankor gutxi dago. Dago 
zonalde horretan barazkiak 
landatu behar dituzte, eta ez 
denez oso toki egokia, lurzoru 

13. galdera 
Bi. elkarrizketa honetan ikasleak 
onartzen du desertifikazioa 
Nafarroan dagoenik. 
halako balorazioa egiteko 
ohartuko litzateke datu hauetan: 
1- erriberan toki hori oso lehorra 
da eta lur emankor gutxi dago.  
2- zonalde horretan barazkiak 
landatu behar dituzte,  
3- eta ez denez oso toki egokia, 
lurzoru hori esplotatu egiten dute.  
4- Eta orduan deuseztatu egiten 
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hori esplotatu egiten dute. Eta 
orduan deuseztatu egiten dute. 
Esaten ari zara ea zona bat 
identifikatzen duzuna, 
fundalmentalki lehorteak 
jasaten dituelako. Eta hor 
nekazaritza lanak izango 
zenituzke kontutan. Zer 
gehiago izango zenuke 
kontutan? 
... 
 

dute. 
 

 

5. galdera 

1- nekazaritza asko egiten dutenean  lur emankor hori deusestatu egiten da  

2- nekazaritza asko egiten dutenean  lur emankor hori lehortu egiten da (e) 

3- lurzoruak dituen osagaiak bukatzen dira, adibidez, metalak. 

4- lurzoruak bizitza izateko ez du osagairik. 

 

3. galdera 

Ba, gizakiak ez duela lehen gairik edukiko eta, adibidez landatzen diren 

barazkiak eta horiek, 

1- landatzen diren barazkiak lehengaiak dira 

2- desertizazioaren ondorioz gizakia lehengairik gabe geldituko da. (e) 

3- lehorte horien ondorioz landatzen diren barazkiak desagertuko lirateke. 

 

11. galdera 

1- ondorengoak ez dutela lurzoru emankor horretan elikagaiak edo horrela 

aterako, emankorra ez delako izango. 

2- Orduan ez lukete ezer izango, ez lehengairik, ez elikagairik... (e) 
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3- emankortasuna gutxitu egingo da. 

4- Gizakiak ez duenean egiten (lurzorua hainbeste esplotatu) naturaren 

kausa da. Eta ez litzake hainbeste lur emankorra galdu behar. 

5- baina guk egiten dugunean ebitatu dezakegu hainbeste esplotatzea. 

 

2. galdera 

Desertifikazioa, giza ekintzaren ondorioz (sortzen den) higadurarekin 

erlazionatzen du. 

Giza ekintza da adibidez, nekazaritzaren esplotazioa. 

Desertifikazioa erlazionatzen du ere desertizazioarekin. 

 

13. galdera 

Bi. elkarrizketa honetan ikasleak onartzen du desertifikazioa Nafarroan 

dagoenik. 

halako balorazioa egiteko fijatuko litzateke datu hauetan: 

1- erriberan toki hori oso lehorra da eta lur emankor gutxi dago.  

2- zonalde horretan barazkiak landatu behar dituzte,  

3- eta ez denez oso toki egokia, lurzoru hori esplotatu egiten dute.  

4- Eta orduan deuseztatu egiten dute.  

 

AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

6. galdera 
Noizbait barazki edo frutak 
erostera joaten zarenean 
ohartzen zara zein den 
jatorrikoak diren?  
Pues ez. 

6. galdera 
Bigarren elkarrizketan berriz 
ikasleak dio ez dela ohartzen 
nongoak diren erosten dituen 
barazki edo frutak. 
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Eta, negu honetan jan dituzu 
kanpotik ekarritako frutak edo 
barazkiak. 
Bai, laranjak. 
Eta tomateak, kalabazinak, edo 
jan dituzu? 
Bai.  
Eta nongoak ziren? 
Adibidez, laranjak ziren 
kanpokoak, Valentziakoak eta 
... Kalabazina eta hori ziren 
hemengoak. 
Hemengoak ziren beti? 
Hemengoak ziren beti? ez 
dituzu kontsumitu inoiz 
Almeriakoak? 
Ez. 
 

• Onartzen du balentziako 
laranjak jaten dituela,  

• baina neguko kalabazina 
hemengoa dela uste du.  

• Ukatu egin du Almeriakoak 
zirenik.  

• Ukatu egiten du ere Almeriako 
tomaterik jaten dituenik. (e) 

 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

12.  galdera 
Arazo hauei aurre egiteko 
ezagutzen ahal duzu 
instituzioren batek zer edo zer 
berezia egiten duela,lanen bat 
edo proposamen batzuk entzun 
dituzu instituzioen aldetik egin 
beharko liratekeela? 
 
Bueno, bai entzuna dut pues 
egin behar dela lur emankorra 
ez hainbeste esplotatzeko, 
adibidez fruitu eta barazkiekin, 
pues, garaia denean pues garai 
horretako barazkiak egin, eta 
orduan baratza artifizial horiek 

12. galdera 
Bigarren elkarrizketan 1go 
ikasleak zer edo zer entzun duela 
onartzen du: 
1- entzun dut egin behar dela lur 
emankorra ez hainbeste 
esplotatzeko, garaiko fruta eta  
barazkiak egin. 
2- ez lirateke egingo baratza 
artifizialik eta lur emankorra ez 
litzake hainbeste esplotatuko. 
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ez lirateke egingo eta orduan,   
pues, lur emankorra ez lirateke 
hainbeste esplotatuko. 
 
Eta beste ideiaren bat, entzun 
duzu egin beharko litzatekeela?
... 
 
 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

14. galdera 
Ze erlazio du zure bizitzak 
arazo honekin? Ba al du 
zerikusirik zure bizitzak arazo 
honekin?  
 
Bai zeren adibidez, gu dendara 
joaten garenean, adibidez 
laranjak nahi ditugu eta laranja 
horien garaia ez baldin bada, 
pues eh, nonbaitetik atera behar 
dira eta orduan barazki edo 
fruitu horiek, pues baratza 
artifizialetatik ateratzen dira... 
zuk produktu bat kontsumitu 
nahi baduzu, pues nekazariek 
fruitu hori emateko pues 
baratza artifizialak egin behar 
dituzte, lurra esplotatu  eta... 
 
Beste harremanen bat ikusiko 
zenuke? Zuk ikusten duzu zure 
burua kontsumitzaile bezala eta 
kontsumo horrek egin 
dezakeela areagotu edo 
potentziatu  arazo hori... Beste 

14. galdera 
1- dendara joaten garenean, bere 
garaitik kanpo laranjak eskatzen 
baldin baditugu, nonbaitetik atera 
behar dira. 
2- barazki edo fruta horiek baratza 
artifizialetatik ateratzen dira. 
3- produktu bat kontsumitu nahi 
denean, nekazariak fruitu hori 
emateko baratza artifizialak egin 
behar dituzte. 
4. Baratza artifizialetan lurra 
esplotatu (egiten dute). 
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harremanen bat ikusiko 
zenuke? 
... 
 
 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

15. galdera  
Zer egingo zenuke zuk 
arazoaren aurrean? 
Ba bakarrik kontsumitu garaiko 
produktuak, ez kontsumitu, 
pues adibidez, laranjak... ez 
dakit ze garaietakoak diren... 
Garaiko barazkiak eta fruituak 
kontsumitu. 
Beste zer edo zer egingo 
zenuke? Edo proposatuko 
zenuke? edo zertan parte 
hartuko zenuke arazo honi 
aurre egiteko? 
Pues adibidez, gobernuari 
protesta egin beraiek 
poderetsuak direnez, esateko 
nekazariei pues, lurzorua ez 
hainbeste esplotatzeko. 
Orduan egingo zenuke 
gobernuak nekazari 
munduarengan eraginen bat 
izatea, esplotazio modua edo 
aldatzeko.  
Bai, 
Zer gehiago, desertifikazioari 
aurre egiteko? 
konsumoa gutxitu... 
 

15. galdera 
1- garaiko produktuak, frutak eta 
barazkiak kontsumitu 
2- gobernuari protesta egin beraiek 
poderetsuak direnez, esateko 
nekazariei pues, lurzorua ez 
hainbeste esplotatzeko. 
3- kontsumoa gutxitu 
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6. galdera 

Bigarren elkarrizketan berriz ikasleak dio ez dela ohartzen nongoak diren 

erosten dituen barazki edo frutak. Onartzen du balentziako naranjak jaten 

dituela, baina neguko kalabazina hemengoa dela uste du. Ukatu egin du 

Almeriakoak zirenik (e). 

 

12. galdera 

Bigarren elkarrizketan lehenengo ikasleak zer edo zer entzun duela onartzen 

du: 

1- entzun dut egin behar dela lur emankorra ez hainbeste esplotatzeko, 

garaiko fruta eta  barazkiak egin. 

2- ez lirateke egingo baratza artifizialik eta lur emankorra ez litzake 

hainbeste esplotatuko. 

 

14. galdera 

Ikasleak bere burua nekazari produktuen kontsumitzaile gisa ikusten den 

heinean agertzen da desertifikazioarekiko inplikatua: 

 

1- dendara joaten garenean, bere garaitik kanpo naranjak eskatzen baldin 

baditugu, nonbaitetik atera behar dira. 

2- barazki edo fruta horiek baratza artifizialetatikan ateratzen dira. 

3- produktu bat kontsumitu nahi denean, nekazariak fruitu hori emateko 

baratza artifizialak egin behar dituzte. 

4. Baratza artifizialetan lurra esplotatu (egiten dute). 
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15. galdera 

1- garaiko produktuak, frutak eta barazkiak kontsumitu 

2- gobernuari protesta egin beraiek poderetsuak direnez, esateko nekazariei 

pues, lurzorua ez hainbeste esplotatzeko. 

 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

4. galdera 
Aztertu duzu noizbait lurzorua?
bai. 
Eta bere jatorriaz pentsatu 
duzu?  
Ez.  
Nola ertzen den orain esango 
zenidake?  
Ba, harri amaren puskaketaren 
ondorioz sortzen da lurzorua.  
Zuzenean puskaketa bat 
gertatzen da edo badira prozesu 
gehiago gertatzen direnak. 
Bueno bai, eh, adibidez 
higadurak leku batetatik beste 
batetara garraiatzen duena, 
lurzoruan geratzen da eta 
minerala eta harri ama 
puskatzearen ondorioz sortzen 
da. 
Orduan, alde batetik, ez dakit 
nola izendatu duzun, zeinek 
garraiatu toki batetatik hartu... 
Higadura. 
Higadura? Higaduraren 
ondorioz garraio bat eta... nork 
egingo luke hori edo zeinek 
egingo luke? 

4. galdera  
 
Ikasleak azaltzen du lurzorua 
aztertu duela 
 
insistitzen du ez duela bere 
jatorrian pentsatu. 
 
Ainhoak bigarren elkarrizketan 
lurzoruaren eraketari buruz hitz 
egiterakoan, azaltzen du, 
lurzoruaren eraketan gertatzen 
direla:  
1. harri ama (eta minerala?) 
puskatzea eragile 
meteorologikoen bidez 
2. higadurak  (ondoren zuzentzen 
du esanez, garraioak) leku 
batetatik beste batetara 
garraiatzen duena, lurzoruan 
geratzen da. 
3. garraioa urak edo haizeak 
egingo lukete. 
4. Eguzki izpiak eragina du. bere 
izpiak onak direlako dauden 
osagaiak osatzeko. 
5. Eguzki izpiak eragina du 
landareek fotosintesia egiteko, 
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Haizeak edo urak. 
Urak edo eragile hauek 
eramaten dute toki batetara 
material hori... eta aberasten 
dute edo osatzen dute lurzorua, 
harri amaren puskaketaz gain. 
Bai. 
Bi faktore edo bi gertakizun 
esaten dituzu: puskatzea eta 
beste zer edo zerk uztea. 
Gehiago? 
Bueno, eguzkiak ere dauka 
eragina bere izpiak onak 
direlako han dauden  osagaiak 
osatzeko eta adibidez, bueno, 
fotosintesia lurzoruan dagoen 
landaretzari, pues, landare 
horretan bizitza egoteko 
beharrezkoa da. Eta orduan 
ere... 
Eta orduan nola erlazionatzen 
duzu orain esaten ari zarena  
lurzoruaren eraketarekin? 
... 
Lurzoruaren eraketan 
landarean badu zerikusirik? 
Bai. Landarean botatzen dituen 
hondakinak mineraletan edo 
horrelakoetan transformatzen 
da, berak duen gauzekin. 
Gauza horiek zer izena eman 
diezaiokezun? 
... 
Orduan esaten ari zara 
landaretza, esaten ari zara harri 
amaren  puskatzea... Ze 
prozesuaren bidez puskatzen 
da? 

eta landareen bizitza egoteko. 
6. Landareek, hondakinak 
botatzen dituzte. 
7. Landareen hondakinak 
mineraletan edo horrelakoetan 
transformatzen dira, lurzoruak 
dituen gauzekin. 
8. deskonposatzaileak landareen 
hondakinak transformatzen 
dituzte. 
9. Protistak deskonposatzaileak 
dira. 
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Eragile meteorologikoen bidez.
Eragile meteorologikoen bidez 
puskatzen da, ondoren jalkiera 
edo beste eragile batek... 
Jalkiera egiten du eragile 
geologikoak... 
Uzten ditu, landareak ere, zer 
edo zer  gehiago? 
Lurzorua eratzeko ere ona da, 
malda... ez hori ez hori da 
higadurarekin. 
Bizidun talderen bat gehiago 
izango zenuke kontutan? 
Eh, deskonposatzaileak. 
Zergatik aipatzen dituzu 
deskonposatzaileak? 
Ba, deskonposatzaileak 
landareak dituzten hondakinak 
transformatzen dituztelako. 
Eta beste izaki bizidun talderen  
bat aipatu nahiko zenuke?  
Protistak, edo. 
Horiek non sartzen dituzu?  
Bueno deskonposatzaileetan. 
 
 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

7. galdera 
Ala eta guztiz ere, ezagutzen 
duzu urrutitik transportatzen 
direla, lehengai asko, fruta eta 
barazkiak bezala, Europa 
guztira eta adibidez gure 
ingurura. Hori ezagutzen duzu?
Bai. 
Nola da posible, toki horietan 
egotea hainbeste produkzio. 

7. galdera 
Ikasleak ezagutzen du fruta eta 
barazki garraio internazionala 
dagoenik. 
 
Ekoizpenak lortzeko: 
 
1- baratza arifizialak bezela 
egiten dituzte, plastikoen bidez 
produktu batek behar duen 
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Europa guztiarentzat eta urte 
osoan zehar frutak eta 
barazkiak eskaintzeko moduko 
produkzioa...nola da posible? 
Ba egiten dituzte baratza 
artifizialak bezala, eta orduan 
plastiko batzuen bidez 
tenperatura mantendu dezakete 
eta urte osoaren zehar produktu 
horrek behar duen tenperatura 
mantentzen duenez, pues, urte 
osoan... 
Eta horrelako nekazaritzak zer 
behar du, inbernaderoak edo 
plastiko horiek... tenperatura 
mantendu... eta hori lortzeko 
zer behar du? 
Pues, lur emankorra. 
Lurra emankorra han bertan ez 
badago?  
ekarri egiten dute. 
Eta zer gehiago beharko dute? 
Pues, ura. 
Eta ur hori nondik lortzen 
dute? 
Batzutan  ur asko ez 
dagoenean, adibidez udan 
lehortean direnez eta hori, pues 
lurpeko urak esplotatzen 
dituzte eta hortik hartzen 
dituzte urak. 
 

tenperatura mantenduz, urte 
osoan. 
2- tenperatura horretan produktua 
urte osoan ekoizten dute. 
3- behar dute lurzoru emankorra, 
eta ez badute ekarri egiten dute. 
4- Ura behar dute  
5- Batzutan  ur asko ez 
dagoenean, adibidez udan 
lehortean direnez eta hori, pues 
lurpeko urak esplotatzen dituzte 
eta hortik hartzen dituzte urak. 
 

 

4. galdera  

Ikasleak azaltzen du lurzorua aztertu duela 

insistitzen du ez duela bere jatorrian pentsatu. 
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Ainhoak bigarren elkarrizketan lurzoruaren eraketari buruz hitz egiterakoan, 

azaltzen du, lurzoruaren eraketan gertatzen direla:  

1. harri ama (eta minerala? (e)) puskatzea eragile meteorologikoen bidez 

2. higadurak (e) (ondoren zuzentzen du esanez, garraioak) leku batetatik 

beste batetara garraiatzen duena, lurzoruan geratzen da. 

3. garraioa urak edo haizeak egingo lukete. 

4. Eguzki izpiak eragina du. bere izpiak onak direlako dauden osagaiak 

osatzeko. 

5. Eguzki izpiak eragina du landareek fotosintesia egiteko, eta landareen 

bizitza egoteko. 

6. Landareek, hondakinak botatzen dituzte. 

7. Landareen hondakinak mineraletan edo horrelakoetan transformatzen 

dira, lurzoruak dituen gauzekin. 

8. deskonposatzaileak landareen hondakinak transformatzen dituzte. 

9. Protistak deskonposatzaileak dira. (e) 

 

7. galdera 

Ikasleak ezagutzen du fruta eta barazki garraio internazionala dagoenik. 

Ekoizpenak lortzeko: 

1- baratza arifizialak bezela egiten dituzte, plastikoen bidez tenperatura 

mantenduz, urte osoan. 

2- tenperatura horretan produktua urte osoan ekoizten dute. 

3- behar dute lurzoru emankorra, eta ez badute ekarri egiten dute. 

4- Ura behar dute  
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6- Batzutan  ur asko ez dagoenean, adibidez udan lehortean direnez eta 

hori, pues lurpeko urak esplotatzen dituzte eta hortik hartzen dituzte 

urak. 

 

 

AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

8. galdera  
Esaten dute lurzoruak duen 
arazo bat ez bakarra baina bai 
handienetako bat higadura dela. 
Zer da higadura?  
Higadura da, eragile 
geologikoen bitartez lurzorua 
desgastatzen duena.  
Desgastatu horren beste hitz bat 
esango bazenu? 
... 
 

8. galdera 
1- Higadura da, eragile 
geologikoen bitartez lurzorua 
desgastatzen duena.  
 
Eskatzen zaionean ikasleari 
desgastatzen hitzaren sinonimo 
bat ez du ezer esaten. 

 
 
AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

9 . galdera  
Zein baldintzetan gertatzen da 
higadura? 
Ba higadura prozesua burutzeko, 
toki ona da malda handia,  asko 
egotea, landaretzarik ez egotea 
eta ba... 
Bi faktore esaten dituzu...zer 
gertatu behar da baita ere, 
Eragile geologikoa.. 
Eragile geologiko bat gure 
inguruan lan asko egiten duena 
adibidez? 

9 . galdera 
higaduraren baldintzak dira:  
1- malda handia egotea 
2- landaretzarik ez egotea 
3- eragile geologikoa: haizea eta 
ura. Adibidez, ur-basatiak. 
4- Ur-basatiak abiadura oso 
handia dute. 
 
Ikasleari galdetzen zaio ea 
lurrazalaren izaera urarekiko 
garrantzitsua izango den, eta 
erantzuten du: ezetz.  
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Haizea eta ura. 
Ura hartuko bazenu, adibidez, 
Ur hori nolakoa izan beharko 
litzake higadura egiteko? 
Adibidez ur-basatiak. Izango 
dira oso abiadura handia 
dutenak. 
Orduan malda, ur-basatia, 
landaretza gutxi... adibidez hor 
dagoen azal hori izan behar da 
mota batetakoa, berezia edo, ur-
basatiak lan gehiago egin 
dezaten? 
Ez. 
Berdin da adibidez ura barnera 
sartu edo ezin sartu ahal izatea? 
Berdin da higadura egiteko ura 
gainazalatik joatea edo barnera 
sartzea? 
Ez, joan behar da kanpotik. 
Eta hori gertatzeko nolakoa 
azala izan behar da? Nolako 
materiala izan behar du? 
Oso fiña. Bueno... fiña ez? 
Fiña zer,  
Ba kapa oso txikia... 
Estua esan nahi duzu? Ez 
sartzeko? 
Edo iragazgaitza! 
Zer esan nahi zenuen fiña 
horrekin?  
... 
 

 
Baina azalpen zehatzago emanaz, 
esaten du: 
5- Higadura egiteko ura joan 
behar dela kanpotik, eta 
horretarako azala izan behar da 
fiña, kapa oso txikia, edo 
iragazgaitza! 
 
Irakasleak galdetzen dio fiña 
hitzarekin zer esan nahi zuen, 
baina ez du erantzuten. 
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AINHOA 
Bigarren elkarrizketa 

Azterketa proposizionala 

10. galdera 
Orain hemen begiratu behar 
duzu argazki bat, higaduraren 
modelatzen formak nabariak 
gelditzen direnak. Zuk aurkitu 
behar duzu argazki bat 
higaduraren modelatu formak 
identifikatzeko erraztasuna 
ematen dizun argazki batean. 
Horretarako egin dezakezu, 
hemen begiratu ze zonaldera 
joan nahiko zenuke eta zona 
horietako argazkiak lokalizatzen 
ditugu. 
Ba erriberara. 
Erriberara joango zinateke? 
Bai. 
Adibidez, hemendik hona 
adibidez? 
Bai. 
Orduan, situatzen zaitut 55. 
argazkian, Bardeatan eta, ea, 
hemen bertan edo hurrengoetan  
seinalatu zaizkidazu. 
Hemen bertan. 
Hemen bertan ze modelatu 
formak ikusten dituzu? 
Ba adibidez lurzoruak ditu 
karkabak eta trokarteak eta... 
hori higaduraren bidez sortzen 
dira. Dira puskadurak, lurzoruan 
sortzen diren puskadurak. 
Apurketak esan nahi duzu. 
Bai. 
Eta apurketa horiek badute 
karakteristikaren bat, nolabait 

10. galdera 
Ikasleak bi. elkarrizketan 
erriberako argazki bat aukeratzen 
du: bardeatako bat. 
Higadura identifikatzeko 
lurzoruak dituen karkaba eta 
trokarteak seinalatzen ditu. 
 
1- karkabak eta trokarteak 
higaduraren bidez sortzen dira. 
2- karkabak eta trokarteak dira 
puskadurak. Lurzoruan sortzen 
diren puskadurak (apurketak). 
3- lurzoru hau desgastatzean 
suposatzen da, ura bueno, joan 
dela bertikalean ez? 
4- Ura joan da bertikalean, ura 
lurzoruan pixka bat infiltratzean 
(eta jarraian higatuz) sortzen ditu 
grieta antzeko batzuk. 
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adierazten dizuna urak eginak 
direla? 
Pues, lurzoru hau desgastatzean 
suposatzen da, ura bueno, 
bertikalean joan dela ez? Osea, 
ura joan da bertikalean, ura 
lurzoruan pixka bat infiltratzean 
sortzen ditu grieta antzeko 
batzuk. 
Hor higadura gertatu behar da 
ala ez? infiltratu hori esaten 
duzunean higadura gertatuko da 
ala ez? 
Bai. 
 

8. galdera 

1- Higadura da, eragile geologikoen bitartez lurzorua desgastatzen duena.  

Eskatzen zaionean ikasleari desgastatzen hitzaren sinonimo bat ez du ezer 

esaten. 

 

9 . galdera 

higaduraren baldintzak dira:  

1- malda handia egotea 

2- landaretzarik ez egotea 

3- eragile geologikoa: haizea eta ura. Adibidez, ur-basatiak. 

4- Ur-basatiak abiadura oso handia dute. 

Ikasleari galdetzen zaio ea lurrazalaren izaera urarekiko garrantzitsua izango 

den, eta erantzuten du: ezetz. Baina azalpen zehatzago emanaz, esaten du: 

5- Higadura egiteko ura joan behar dela kanpotik, eta horretarako azala izan 

behar da fiña, kapa oso txikia, edo iragazgaitza! 
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Irakasleak galdetzen dio fiña hitzarekin zer esan nahi zuen, baina ez du 

erantzuten. 

 

10. galdera 

Ikasleak bi. elkarrizketan erriberako argazki bat aukeratzen du: bardeako 

bat. 

Higadura identifikatzeko lurzoruak dituen karkaba eta trokarteak seinalatzen 

ditu. 

 

1- karkabak eta trokarteak higaduraren bidez sortzen dira. 

2- karkabak eta trokarteak dira puskadurak. Lurzoruan sortzen diren 

puskadurak (apurketak). 

2- lurzoru hau desgastatzean suposatzen da, ura bueno, joan dela bertikalean 

ez? 

3- Ura joan da bertikalean, ura lurzoruan pixka bat infiltratzean (eta jarraian 

higatuz) sortzen ditu grieta antzeko batzuk. 

 

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ AZKEN  

KOMENTARIOA 

Ainhoak instrukzioa burutu ondoren elkarrizketan egiten zaizkion galdera 

guztiak erantzuten ditu, lehenengo elkarrizketan berriz 2.  eta 12. galderak 

erantzun gabe utzi ditu. Lehenengo elkarrizketan bezala bigarrenean badira 

zenbait galdera azalpen nahasi edo aldrebesekin azaltzen direnak, baina 

instrukzioaren ondoren arazo hau bereziki lurzoruaren eraketari buruzko eta 

higadurari buruzko azalpenetan agertzen diren bezala, lehenengo 
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elkarrizketan desertifikazioarekin lotuak agertzen dira. Hala ere, 

azalpenaren aldetik ikasle honek agertzen dituen zailtasunak lotuak agertzen 

dira, baita ere, materiaren izaera eta uraren dinamikarekin. Eredu 

katastrofista bi elkarrizketetan agertzen da ikaslearen erantzunetan, baina  

bigarren elkarrizketan proposizio hauek murriztu egin dira. Ikasle hau 

orokorrean galderetara ongi lotzen da, hala ere lehenengo elkarrizketan 

desertifikazioaren aurrean berak dituen inplikazioak azaltzerakoan 

hondarrak eta zikinkeriak aipatzen ditu. Lurzoruaren eraketari buruz 

bigarren elkarrizketan ez duela pentsatu esateak atentzioa deitzen digu. 

AINHOA CASTILLO N°1 
AKATSAK LEHENENGO 
ELKARRIZKETAN 

AKATSAK BIGARREN 
ELKARRIZKETAN 

1go galdera 
 
Ingurugiroko arazoa da : Kapa 
Ozonoa 
 
Bestela ekosistema suntsitu 
egingo delako.  
Ondorengoei ez diegu ezer 
utziko. 
Gizakia desagertu egingo da. 
Ez da ezer geldituko. 
 
(plastikoak) ekosistema 
suntsitzen du 
 
5-3-11-2-13galderak 
 
11garren galdera 
etorkizuna izango da  
ekosistemaren hilketa eta 
desagerpena (e) 
 

 
1galdera 
planetarik gabe geratuko giñake 
(e) 
 
 
5-3-11-2-13 galderak 
nekazaritza asko egiten 
dutenean  lur emankor hori 
lehortu egiten da (e) 
desertizazioaren ondorioz 
gizakia lehengairik gabe 
geldituko da. (e) 
Orduan ez lukete ezer izango, 
ez lehengairik, ez elikagairik... 
(e) 
 
6-12-14-15 galderak 
Neguko  kalabazina eta tomatea 
hemengoak dela uste du. (e) 
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Ibaiak sortzeko ura lurzoruaren 
gainetik joan behar da (e) 
 
Euria egiten ez badu lurzoruak 
ura zurrupatu eta orduan ibaiak 
ez dira sortuko (e). 
 
Eta orduan ez (da izango) 
elikadurarik, ez urik, eta ezer ez 
(e). 
 
13garren galdera 
 
eta denbora pasatzean 
ekosistema hori hilko litzake” 
(e) 
 
“Ibaietan, nibela oso txikia 
baldin bada esan nahi du, 
lurzorua ari dela zurrupatzen eta 
orduan hori bukatzean pues ez 
legoke ezer egiteko”. (e) 
 
6-12-14-15 galderak 
 
6garren galdera 
Adibidez sagarra ekartzen dute 
Goldenetik (e) 
 
14garren galdera 
hondarrak dira zikinkeria (e) 
zikinkeri hori  (horrek) 
laguntzen du deforestatzera (e) 
zikinkeri hori (horrek)laguntzen 
du ekosistema hiltzera”. (e) 
 
15garren galdera 
Berriro erabiltzen du 

4-7 galderak 
harri ama (eta minerala? (e)) 
puskatzea eragile 
meteorologikoen bidez 
 
higadurak leku batetatik beste 
batetara garraiatzen duena (e) 
 
Protistak deskonposatzaileak 
dira. (e) 
 
8-9-10 galderak 
Higadura egiteko ura joan behar 
dela kanpotik, eta horretarako 
azala izan behar da fiña, kapa 
oso txikia, edo iragazgaitza! (e) 
“ura joaten da bertikalean, 
lurzoruan pixka bat infiltratzean 
lortzen ditu grieta antzeko 
batzuk” (e). 
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"ekosistema hiltzen da" (e) 
proposizioa 
 
 
4-7 galderak 
 
4garren galdera 
lurbarnean mineralak eta gauzak 
daude (e) 
lurbarneko mineralak "goruntz" 
joatean sortzen da lurzorua (e) 
 
7garren galdera 
“hor dituzte lur moeta bat dena 
dela (dela dena) landatzeko eta 
landatu daiteke udaberrikoa, 
udarakoa, edo edozein urte 
sasoikoa”. (e) 
 
Ainhoak, pentsatzen du lurzoru 
motak badirela balio dutenak 
edozein  sasoiko barazkiak 
landatzeko. Landaketak eta 
sasoien arteko harremana 
deusestu egiten du halako 
ustearekin. 
 

 

 
Lehenengo ikasle honek  hogei ideia akastunak aurkezten ditu, lehenengo 

elkarrizketan. Hauen artean ugarienetako bat da ingurugiroko arazo edo 

gertakarien aurrean ikasleak botatzen dituen erantzun emozionalak, hauek 

ikasleak atzetik duen eredu katastrofista batekin lotuak daude,  eta guztira 

horrelakoak 13 akats dira. Adibidez,  horrelakoak dira beste batzuen artean 
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1., 11., 13., eta 15. galderetan ikasleak dionean “ekosistema suntsitu egingo 

da”, “ekosistemaren hilketa”ri erreferentzia egiten duenean edo “ez da ezer 

geldituko” aipatzen duenean. Berdin gertatzen da, baita ere, 13. galderan 

ikasleak dioenean “ez legoke ezer egiteko”, 11. dioenean “eta orduan ez (da 

izango) elikadurarik, ez urik, eta ezer ez” eta  14. galderan ikasleak dionean 

“zikinkeriak laguntzen du(ela) deforestatzera”. Akats  aipagarriak bezala 

seinalatu daitezke 1. galderan atmosferaren osagai den ozono geruza 

ingurugiroko arazo gisa aurkeztea eta baita ere elikagaien hondarrak 

zikinkeriarekin identifikatzea. Bestalde, kutsu katastrofista bat adieraziz, 

baita  ere, beste bi akats agertzen dira uraren dinamikarekin lotuak, non 

ikasleak adierazten duen  11. galderan “lurzoruak zurrupatzen du ur hori eta 

ez du egiten ez ibairik ez ezer” eta hamahirugarren galderan dioen: 

“Ibaietan, nibela oso txikia baldin bada esan nahi du, lurzorua ari dela 

zurrupatzen ...”. Beste   akats bat agertzen da 7. galderan lurzoruari buruz 

dioenean “hor dituzte lur moeta bat dena dela landatzeko eta landatu daiteke 

udaberrikoa, udarakoa, edo edozein urte sasoikoa”. Beste akats batek 

lurzoruaren eraketari buruz lur barneko osaketaren eredu sinplea agertzen 

du, non "gauza guztiak" bezalako esaldia mineralekin batera erabiltzen 

duen. Ikasle honek akats hauetan  heldutasun gutxiko ezagutza azaleratzen 

du eta zentzu honetan adierazgarria den beste akats bat agertzen du, bertan 

ikasleak dio normalean sagarrak “goldenetik” ekartzen dituztela. 

Bigarren elkarrizketan hamar dira agertzen diren proposizio akastunak, eta 

hauek bost multzotan sailkatu ditzakegu. Lehenengo materiaren izaerarekin 

zerikusia duten bi akats aurkezten dira, non materiaren izaera 

makroskopikoaren ezaugarriak egokitzen diren maila atomikora. Akats 

hauek dira mineralak puskatzen direla adierazten duenean eta higadura 
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gertatzeko azala “fiña” izan behar dela adierazten duenean, baita ere. 

Ondoren higadurarekin erlazionatzen den akats bat agertzen da, non 

higadura kontzeptua erabiltzen den kanpo-eragile  geologikoaren zentzu 

berdinarekin. Lurzoruaren eraketari buruz ikasle honek egiten duen azalpen 

luzean izaki bizidunei buruzko beste akats bat agertzen da, non protistak 

agertzen diren izaera deskonposatzaileak izango balute bezala. Ikasleak ere 

azaltzen du kalabazinaren eta tomatearen bere neguko kontsumoa bertako 

produktuei lotuta dagoela, nahiz eta hori ezinezkoa izan. Azkenik berriro 

agertzen da lehenengo elkarrizketan agertzen zen ingurugiro arazoei 

buruzko eredu katastrofista, baina oraingoan hiru alditan bakarrik agertzen 

da, lehenengo galderaren erantzunean ikasleak adierazten duenean: 

“planetarik gabe gelditu” gaitezke eta 3. eta 11. galderatan esaten duenean 

gizakia eta ondorengoak "ez dutela ezer izango, ez lehengairik, ez 

elikagairik". 

Akatsak hogei izatetik hamarrera jaitsi dira. Hauetatik bereziki murriztu 

direnak ingurugiroko arazoari buruz eredu katastrofista erabiltzen dutenak 

dira, lehenengo elkarrizketan 13 izan dira eta bigarren elkarrizketan berriz 3. 

Ikasle honek agertzen ditu, baita ere, bi elkarrizketetan materiaren izaerari 

buruz eta uraren dinamikari buruz arazoak, zeintzuk bigarren elkarrizketan 

islatzen diren eragile meteorologikoak azaltzerakoan eta higaduraren 

emaitzak azaltzerakoan. Aipatu behar da bigarren elkarrizketan lurzoruaren 

eraketari buruzko azalpenean higadura eta eragile geologikoak nahastu 

egiten dituela. bigarren elkarrizketan sumatzen da protistak bezalako izaki 

bizidun taldeari buruz duen jakintza eskasa. Ikasleak heldutasun gutxi 

salatzen zituzten akatsak ez ditu berriro agertu, baina hala ere esan behar da 
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ezjakintasun nabaria agertzen jarraitzen duela kontsumitzen dituen 

produktuen jatorriaren aldetik.  

Instrukzioa burutu ondoren ikasleak lehenengo elkarrizketan aipatutako 

ingurugiroko arazo bat errepikatu egiten du, kontaminazioarena hain zuzen 

ere. Aipatzen dituen besteak deforestazioa eta desertizazioa dira. Hau da, ez 

du desertifikazioa aipatzen, baina bai berarekin erlazionatzen diren bi 

gertakari. Ingurugiroko arazoei aurre egitea garrantzitsua dela pentsatzen 

jarraitzen du, baina oraingoan lehenengo elkarrizketan baina justifikazio 

orokorragoa eta katastrofistagoa egiten du: “ba, bestela planetarik gabe 

geldituko giñakeelako”. 

Ikasle honen ustetan gizakiak lurzoruaren emankortasuna arriskuan jar 

dezake "lurzorua asko erabiliz gero", eta honen arrazoi gisa aurkezten du 

“lurzorua asko erabiliz gero  desgastatu egingo litzake”la. Ikusten da 

"desgastatu" hitzari zentzu sinple eta mekaniko bat eskaintzen diola. 

Bestalde, basamortutze prozesuaren aurrean ikasle honek dio gizakiarentzat 

ondorioa “landatu diren barazkiak suntsitzea” izango dela, zeren, "Lur 

emankorra lehortzen bada, barazkiak  suntsitu egingo dira, janarien eskasia 

sortuz". Azalpen honetan basamortutzea zuzen-zuzen lotzen du momentu 

batetako lehortearekin, basamortutzearen denbora dimentsio berezkoa 

aintzakotzat hartu gabe. Esandakoarekin bat dator jarraian basamortutze 

prozesua gertatzen ari den lurralde batean gehiegizko giza ekintzak egiten 

direnaren ondorio bezala, adibidez, basamortua eta elikagaiak ez direla 

izango esaten duenean. Baina ondorio horrekin batera agertzen diren besteak 

ez doaz ildo berdinetik, oraingoan berriro agertzen baita “ekosistema 

desagertu”, “ekosistema hil” edo “urik ez izatea”  izaera emozionala duten 
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akastun proposizioak. Ikasle honek, bigarren galderan desertifikazioa ez 

duela ezerekin erlazionatzen esan ondoren, 13. galderan desertifikazioa 

identifikatzeko azalpenak eskaintzen duela ikusteak atentzioa deitzen du. 13. 

galderaren erantzunean azalpen benetan luzea eskaintzen du gainera, eta 

bertan ikusten da desertifikazioa lurzoru irekiarekin edo oso lehorrarekin 

erlazionatu egiten duela. Baita ere agertzen da desertifikazioa erlazionatzen 

duela “zuhaitzak eta animaliak ez askorik egotea”rekin, eta ateratzen duen 

ondorioa da adibidez “ekosistema hiltzea”. Ikasle honek ingurugiroko arazo 

konplexua den desertifikazioa momentuko lehortearekin erlazionatzen du, 

basamortutzea bezalaxe, eta bizidunen murrizketa batekin ere. Azkenik eta 

13. galderaren erantzunetik atera gabe agertzen da ikasle honek erantzun 

bereziak izateko joera bat nola duen, adibidez segida batean halako 

adierazpena botatzen duelako: “Ibaietan, nibela oso txikia baldin bada esan 

nahi du, lurzorua ari dela zurrupatzen eta orduan hori bukatzean pues ez 

legoke ezer egiteko”. Orokorrean esan daiteke azalpen honetan 

desertifikazioari zuzen-zuzen ez diola esanahirik eskaini, baina era berean 

azaltzen dela basamortutzearen kutsua hartu duela, bereziki 

basamortuarekin, lehortea eta elikagaien arazoarekin erlazionatuz. Tartean 

agertzen dira 1. galderan bezala erantzun emozionalak diren proposizio 

akastunak eta uraren dinamikari buruzko azalpen berezi eta akastunak. 

Ainhoak pentsatzen du instrukzioaren ondoren lurzoruaren giza esplotazioa 

handia denean,  lurzoru emankorra lehortu (e)  eta bere osagaiak bukatzen 

dituela. Bestalde, jarraitzen du esanez eta erantzun emozionaletan berriro 

eroriaz, desertizazioan gizakiak ez duela lehengairik izango, lehengaietan 

barazkiak eta elikagaiak sartzen dituelarik (e). Jarraian, giza ekintza eta 

desertizazioa batera gertatzen denean arazoa gizakiaren ondorengoetan 
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jartzen du, hauek jasan beharko dituztelako lurzoru emankorraren 

gutxitzearen arazoak eta ondorioz, ez ezer izatea, ezta ere lehengairik, eta ez 

elikagairik... (e). Ainhoak desertifikazioa higadura eta desertizazioarekin 

erlazionatzen du, erantsiz higadura dela giza ekintzaren ondorioz sortzen 

dena eta giza ekintza kontzeptuaren adibidea bezala aurkezten duelarik 

“nekazarien esplotazioa”. Azken finean desertifikazioa ikasle honek 

gehiegizko nekazaritzarekin eta honek suposa dezakeen higadurarekin, eta 

lurzoru emankorraren gutxitze edo deuseztatzearekin erlazionatzen du. 

Horrela, desertifikazioa identifikatzeko ikasle honek lur emankorraren 

egoera (zenbat dagoen, lehorra dagoen) eta bere esplotazio maila ezagutu 

nahi izango lukeela dio. Desertifikazioari esanahia ematerakoan esan 

daiteke ikasle honek aipatzen dituela ideia logikoak, adibidez gizakiaren 

lurzoruaren esplotazioaren ondorioz sortzen den higadurarekin erlazionatuz, 

edo eta desertizazioarekin erlazionatuz. Azpimarratzekoa da nola ikasle 

honek lurzoruaren emankortasuna zalantzan jartzen duen bai giza ekintza 

gehiegizkoen ondorioz, bai desertizazioaren ondorioz, eta bai bien arteko 

erlazioaren ondorioz. Baina era berean erantzun hauetan jarraitzen du 

ikasleak eredu emozionala erabiltzen, bereziki adieraziz azken finean 

gizakiak eta bere ondorengoak ez dutela ezer izango, ez lehengairik, eta ez 

elikagairik. 

Basamortutzeari  buruzko eta azken hau giza ekintzarekin lotua agertzen den 

buruzko galderetan akatsen aldetik behintzat antzeko erantzunak agertzen 

dira, baina hala ere bi elkarrizketetan esaten da basamortutzeak suposatzen 

duen lehorteek ekar dezakeela landatzen diren barazkiak suntsitzea edo 

desagertzea. Gaineratu daiteke ikasle honek proposamen berriak egiten 

dituela galdera hauen erantzunetan, adibidez, instrukzioaren ondoren 
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gizakiaren eraginaz lurzoruaren emankortasunak esanahi sakonagoa hartzen 

du, gainditu egiten duelarik lehenengo elkarrizketan proposatzen zuen 

"lurzoruaren desgastea", eta osagai kimikoren baten galera bereziki aipatzen 

duelarik: metalak. Basamortutzeak eta gehiegizko giza ekintzek proposizio 

berri bat jasotzen dute, bertan adieraziz halakoetan lurzoruaren 

emankortasuna gutxitu egingo dela. Ikasleak desertifikazioa bera 

nekazaritza gehiegizkoaren ondorioz sortzen den higadurarekin lotzen du eta 

baita ere lotzen du  basamortutzearekin, eta horrela desertifikazioari esanahi 

aberatsagoa eskaini dio. Eta desertifikazioa identifikatzerakoan ikasle honek 

Nafarroako erriberako toki bat aipatzen du eta hari egokitzen dion 

deskribapenagatik esan daiteke ikasleak desertifikazioa identifikatzeko 

kontutan hartu duela zenbat lurzoru emankorra dagoen, giro lehorra den eta 

lurra nola esplotatzen duten. Azkenik esan dezakegu, ikasle honek ezagutza 

berriak era aipagarriak barneratu dituela orokorrean desertifikazioaren 

inguruan, ezagutza aberatsagoa eta koherenteagoa azaltzen baitu. Hala  ere 

esan behar da basamortutzearen eta gizakiaren arteko harremana ez dela 

aberastu eta gainera ikasleak jarraitzen duela erantzun katastrofista eta 

emozionalak eskaintzen. 

Ikasleak instrukzioaren ondoren desertifikazioa zaborren problematikatik 

bereiztu egin du. Oraingoan aurreko galderetako erantzunekin bat eginaz 

desertifikazioaren garapena bere bizitzan kontsumitzen dituen barazki eta 

frutetan oinarritzen du, eta ondorioz desertifikazioaren aurrean neurri 

pertsonalak eta politikoak zentzu horretan bideratzen ditu. Garbi  gelditzen 

da ikasleak ekintza politikoak zentzuzkoak ikusten dituela, baita ere. Nahiz 

eta esandako guztia garrantzitsua izan ikasle honek ez du kontsumitzen 

dituen produktuen jatorriaz bere ezagutza aberastu, arlo honetan lehenengo 
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elkarrizketan bezalaxe, “hemengo” produktuak kontsumitzen dituela 

adierazten baitu nagusiki. Gainera instrukzioaren ondoren atzera bota du 

produktuen jatorriaz ohartzeari buruz hasieran esan zuena. Hala eta guztiz 

ere ikasleak jaso du bere bizitza eta desertifikazioa lotzeko modurik, horren 

baitan dagoelarik neurri pertsonalak eta politikoak hartzeko aukera.  

Lurzoruaren eraketa prozesuaren aldetik ikasleak jakintza berri nabarmena 

adierazten du bigarren elkarrizketan, hasierakoan azaltzen zuen jakintza 

sinpleak garapen handia jasan duelarik. Hala eta guztiz ere lehenengo 

elkarrizketan agertu diren materiaren izaerari buruzko arazoak bigarren 

elkarrizketan berriro agertu dira, zehazki maila makroskopikoa eta atomikoa 

nahasten dituen akatsean, non ez den azaltzen mineralen izaera kimikoa. 

Baita ere berria da higadura ekintza bere eragileekin identifikatzearen 

akatsa, eta nahiz eta gertakaria azaldu ez du jalkiera kontzeptua erabiltzen. 

Nabarmena da baita ere zein bide berezia hartzen duen ikasleak “eguzki 

izpia” kontzeptua aurkeztu ondoren, hasiera batean ustez meteorizazioaren 

zentzua hartu behar zuena, landareen fotosintesiarena hartzen du, eta 

hemendik deskonposatzaileen eskutik landareen hondakinen 

transformaziora.  

Nekazaritzak dituen ekoizpen bereziak direla eta bi elkarrizketen artean alde 

nabaria  agertzen du, lehenengoan “inbernaderotarako lur moeta bereziak” 

zirenean, bigarren elkarrizketan azalpen helduagoa lortzen du, eta 

negutegietako ekoizpen erreala askoz ere era egokiagoan azaltzen du, 

bereziki uraren  beharra eta  lurzoru emankorraren beharra nola asetzen 

dituzten azaltzen duelarik. 
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Ainhoak higadura bigarren elkarrizketaren hasieran desertifikazioarekin lotu 

du, baina gero lotura hau ez du garatzen. “lurzoruaren desgastea” da 

higadurak bigarren elkarrizketan hartzen duen zentzua, lehenengoan 

"desgastea" hutsean aipatzen zuelarik. Elkarrizketatzailearen eskutik 

emankortasuna galtzearekin lotuago agertzen zen lehenengo elkarrizketan, 

eta bigarren elkarrizketan berriz eragile geologikoen eskutik aurkezten du. 

Higaduraren eragileak lehenengo elkarrizketan zehatzak aipatzen bazituen 

ere, bigarrenean haizea eta ura berriro aipatzen ditu, oraingoan baita ere ur-

basatiak aurkezten ditu eta eragile geologiko kontzeptua erabiltzen du. 

Ikasleak higadurak behar dituen baldintzak aipatzen ditu, baita ere, hauen 

artean “malda handia” eta landaretza ez egotea” aurkezten dituelarik. Esana 

gelditu da lurrazala “iragazgaitza” izatearen baldintza materiaren izaerari 

buruz ikasle honek egiten duen  bigarren akatsean agertzen dela. Orokorrean 

esan behar da bai higaduraren eragileei buruz eta  baldintzei buruz ikasleak 

jakintza aberatsagoa  agertu duela bigarren elkarrizketan lehenengoan baino. 

Zentzu honetan esan behar da, baita ere, Ikasleak ur-basatien higadurak 

sortzen dituen karkaba eta trokarteak erraz identifikatzen dituela nahiz eta 

bere eraketa prozesuaren aldetik ikaslea nahasi samarra agertu den. 

Orokorrean esan daiteke Ainhoak instrukzioaren ondoren lehenengo 

elkarrizketan baino galdera gehiago erantzuten dituela, galdetzen zaionari 

gehienetan hobe lotzen dela eta akats gutxiago azaleratu dituela, hala bada 

emaitza honek ikasleak jaso duen ezagutza  aipagarria seinalatzen du. Hala 

ere Ainhoak ez du 1. galderan desertifikazioa bera aipatu eta azalpen 

nahasiak egiten ditu bereziki uraren dinamikarekin lotuak dauden edukiak 

azaltzen dituenean. Akatsetan Ainhoak berriro azaltzen ditu eredu 

katastrofistari eta emozionalari erantzuten dioten ideiak, baina hauek 
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instrukzioaren ondoren era aipagarrian gutxitu dira. Bereziki Ainhoarengan 

azaldu diren akats iraunkorrenak materiaren izaerarekin eta eragile 

geologikoekin zerikusia izan dute.  

Akatsak alde batera utzirik esan behar da ikasleak instrukzioan zehar jaso 

duen informazioaren aldetik ezagutza birmoldaketa interesantea lortu duela. 

Instrukzioaren ondoren desertifikazioa bereziki giza ekintza den gehiegizko 

nekazaritzarekin lotu du. Zonalde lehorretan nekazaritza egiten den era eta 

halako nekazaritzatik ateratzen diren produktuen kontsumoa zaintzea, eta 

bai maila pertsonalean eta bai ekintza politikoetan, garrantzi handikoak 

direla proposatzen du. Ondorioz esan daiteke Ainhoak desertifikazioa 

nekazaritzaren esplotazioarekin eta bere kontsumoarekin era koherente 

batetan erlazionatu duela, ideia honen inguruan bere bizitzak 

desertifikazioarekin dituen inplikazioak eta ikusten dituen irtenbideak argi 

azaltzen ditu eta inguruarekiko jarrera positiboa aipagarria azaleratzen du. 

Azpimarratu behar da ikasle honetan aldaketa gutxien jasan duen kontzeptua 

basamortutze prozesua izan dela. Bukatzeko erantsi behar da Ainhoak 

lurzoruaren eraketa eta higadura gertakariei buruz jakintza berri nabarmena 

jaso duela, baita ere. 
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6. 2.  ASIER INSAUSTI 

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Asierrek lehenengo elkarrizketan hamabigarren galdera erantzun gabe utzi 

zuen, bigarren elkarrizketan berriz galdera guztiak erantzuten ditu. Bai 

lehenengo elkarrizketan eta baita ere bigarrenean, ikasleak azalpen 

problematikoak egiten ditu eta "ez dakit" maiz erabiltzen du, ondoren egin 

beharreko proposizio analisia zailtzen delarik. Baina ala ere analisia 

egiterakoan garbi azaltzen da zailtasunak eta ikaslearen “ez dakit” aditza 

erabiltzeak bigarren elkarrizketan gutxitzera joan direla. Era berean  esan 

behar da bigarren elkarrizketan ikaslea momentu batean, zehazki 

hamahirugarren galderan, blokeatzera iristen dela. Ulertu daiteke ikasle 

honek ziurtasun faltagatik, ulermen falta batengatik edo bereziki urduri 

egoteagatik jokatu duela horrela. Baina kurtso bukaerako neke berezia 

kontutan hartu beharko litzateke egoera larri hori esplikatzeko, baita ere.  

 

Asierrek lehenengo elkarrizketan zazpi akats egin ditu eta bigarrenean berriz 

hiru, ondorioz nabarmena da akats kopuruak jasan duen beherakada. 

Lehenengo elkarrizketan ingurugiro arazoei buruzko eredu sinple edo 

katastrofikoarekin zerikusia duten lau akats agertzen baldin badira, bigarren 

elkarrizketan bi agertzen dira, baina bi hauek iraunkorrak direla esan daiteke 

basamortutzearekin erlazionatzen dituen animali eta bizidunen desagerpenaz 

bi elkarrizketetan aritzen baita. Lehenengo elkarrizketan higadurak akats bat 

jaso du ipar haizearen ardurapean  Andiako tontor zorrotzak aipatzen 
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dituelako eta bigarrenean beste  akats bat azaltzen du, adieraziz arranblak 

direla ur-basatien higaduraren emaitza. 

 

Bi elkarrizketetan lehenengo galderari ikasle honek antzeko erantzunak 

eskaini dizkio, bietan ingurugiroen arazoen ondorioak kontutan hartzen 

dituelako eta baita ere bietan kutsadura arazo gisa aurkezten duelako. 

Bestalde, lehenengo elkarrizketan ikasleak zikinkeria kutsadurarekin lotzen 

du, eta bigarrenean ez da halakorik gertatzen. Hala eta guztiz ere bigarren 

elkarrizketan desertifikazioa ingurugiroko arazo gisa identifikatzen du. 

Seinalatzekoa da ikasle honek erantzun emozional eta katastrofista 

erabiltzen duela ingurugiroko arazoei buruz lehenengo elkarrizketan esaten 

duenean "egoera okertuko litzake asko", bigarren elkarrizketan berriz 

halakorik ez du egin. Aipagarria   da ikasleak izendatzen dituen ondorioen 

erdigunean gizakia biktima gisa egotea, baina hala ere bigarren elkarrizketan 

animaliak aipatzen ditu, baita ere. 

 

Desertizazioari esanahia ematerakoan bi elkarrizketetan, baina lehenengoan 

bigarrenean baino gehiago, agertzen da ikasle honengan ingurugiroko 

arazoei buruzko eredu katastrofista, non adibidez, bizidunak, gizakia, 

animaliak egingo diren hil edo desagertu. Garbi agertzen da orduan, 

basamortutze prozesuaren inguruan ikasleak ez duela aldaketa nabarmenik 

azaldu instrukzioaren ondoren, eta noski ez duela  aldaketa klimatikoen 

gertakaria bere esanahi sakonean hartu, zoritxarreko gertakari soila bezala 

baizik. bigarren elkarrizketan giza ekintza lurzoruaren gehiegizko erabilpena 

ulertzen du zuhaitzak kentzearekin, elikagaiekin eta lurzoruaren 

degradazioarekin erlazionaturik, eta lehenengo elkarrizketan berriz lurzoru 
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emankorra galtzearen arriskua aipatzen zuen soilik. Giza ekintza eta 

basamortutzearen ondorioak lehenengo elkarrizketan lurzoruaren erabilpen 

mugatua seinalatzen du era nahiko kaskarrean, eta bigarren elkarrizketan 

ildo honetatik jarraitzen du eta elikagaien falta aipatzen du, ondoren bizidun 

batzuen desagerpena eta migrazioa aipatzen duelarik, baita ere. Bai 

lehenengo eta bai bigarren elkarrizketan desertifikazioa garbi agertzen da 

deforestazioarekin lotua eta ikasleak dioenez deforestazioa nekazaritzaren 

erabilpenarengatik denez, giza ekintzarekin bereziki erlazionatzen duen 

ingurugiroko arazo bat bezala agertzen da. Baina azpimarratu behar da 

deforestazioa esplizituki bigarren elkarrizketan soilik aipatzen duela. 

Instrukzioaren ondoren ikasleak ez du desertifikazioa "lehortea"rekin berriro 

erlazionatu, baina bereziki seinalatu behar da 1. galderan Asierrek 

desertifikazioa basamortuaren hedapenarekin zuzenean eta era  esplizituan 

erlazionatu duela. Desertifikazioa identifikatzeko momentuan lehenengo 

elkarrizketan deforestazioa eta nekazaritza inplizituki aipatzen ditu 

desertifikazioaren inguruko beste azalpenekin bat etorriaz. bigarren 

elkarrizketan berriz Asierrentzat galdera hau arazoduna da ikasleak nahastu 

dela onartzen baitu, baina hala ere  klima mediterraneoa eta erliebea 

aipatzen ditu desertifikazioa dagoen ala ez ezagutzeko faktore garrantzitsuak 

bezala. Testuinguru honetan ikusten da ikasle  honek instrukzioaren ondoren 

mantendu egin dituela erantzun katastrofista eta emozionalak, adibidez 

basamortutzeari buruz. Baina era berean agertzen dira lurzoruaren 

degradazioa eta deforestazioa bezalako kontzeptuak esplizituki aipatuak beti 

ere lurzoruaren gehiegizko erabilpenak sortzen dituela azalduz. Aspektu 

klimatikoak agertzen dira, baita ere, desertifikazioa klima 

mediterraneoarekin erlazionatzen duenean. 
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Ikaslea lehenengo eta bigarren elkarrizketan agertzen da kontsumitzen 

dituen produktuen jatorriaz ohartzen ez dela esanez, hala eta guztiz ere, 

bigarren elkarrizketan jakin badaki “Espainiako hegoaldeko” 

negutegitakoak kontsumitzen dituela. Lehenengo elkarrizketan agertzen du 

ez duela desertifikazioaren aurka dabilen erakunderik ezagutzen, eta 

jarraitzen du esanez ezagutu beharko litzatekeela erakundeek egiten dutena, 

adibidez, “kontrolatzen gehiegizkoa egiten dena”. Bigarrenean  agertzen du 

erakundeen plangintza baten aukera bat zuhaitzak landatzearena aipatuz. 

Ikasle honi bai lehenengoan eta bai bigarrenean zaila egiten zaio 

desertifikazioaren eragile gisa bere burua ikustea, lehenago biktima bezala 

ikusten delarik. Hala eta guztiz ere, bigarren elkarrizketan azaltzen du 

kontsumitzen dituen elikagaiengatik egon daitekeela bera 

desertifikazioarekin eragile moduan lotua. Bigarren elkarrizketan bere esku 

dauden hiru alternatiba aurkezten ditu, bi kontsumoarekin lotuak eta bestea, 

bere ustez gainera garrantzitsuena dena, zuhaitzak landatzearena. Atentzioa 

deitzen du nola mantentzen den ikasle honengan deforestazioari buruz eta 

zuhaitzak landatzeari buruz iraunkortasunak, aipagarria da baita ere ikasleak 

nola ez duen berriro planteatu  lehenengoan esaten zuen “gehiegizkerien 

kontrolaren” irtenbidea. Ikasle honek bere jarrera aldatzerako nolabaiteko 

erresistentzia agertzen du, baina informazio egokia erabiliaz jarrera 

positiboagoa eta inplikatzaileagoa agertzen duela esan behar da. 

 

Lurzoruaren eraketari buruz Asierrek jakintza berria lortzen du, egokiak 

diren kontzeptu inklusiboagoak erabiliaz. Era berean, eraketa prozesua eta 

higadura nolabait lotzen zituen hasierako akatsa desagertu da. Nekazaritzak 

ekoizpen altuak nola lortzen dituen azaltzerakoan Asierrek ez du aldaketa 
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aipagarririk agertzen, bi elkarrizketetan inbernaderoak aipatzen duelarik, eta 

lehenengo elkarrizketan kontserbazioa eta lur zati handiak ordezkatuz  

bigarren elkarrizketan ongarriak agertu dira. Ikasleak bigarren elkarrizketan 

higadura ekintzari buruz, eta lurzoruaren eraketari buruz esan den bezala, 

aldaketa nabarmenak azaldu ditu, adibidez, higadurari buruzko azalpenean 

lurzoruaren degradazioa aipatuz eta eragile geologikoak eta hauen 

zehaztapenak azalduz, eta azkenean modelatze formak ere aipatuz. Zentzu 

honetan Asier azalpen sinpleetatik konplexuagoetara aldatzen da, jakintza 

landuagoak adierazten dituelarik. Hala eta guztiz ere bigarren elkarrizketan 

arranblen eraikitzearen aldetik akatsa agertzen dela ez da ahaztu behar. 

 

Orokorrean  esan behar da ikasle honek bigarren elkarrizketan galdera 

gehiago erantzun dituela eta akats kopurua era aipagarrian jaitsi duela, 

ondorioz adierazi daitekeelarik ikasleak instrukzioaren ondoren jaso duen 

ezagutza nabarmentzekoa dela. Hala ere aipatu beharrekoak dira ikasle 

honek azaldu dituen adierazpen ziurrak egiteko oztopoak, "ez dakit" 

espresioa maiz erabiltzen duelako eta bigarren elkarrizketan behin behintzat 

blokeatzera iristen delako. Egiten dituen akatsei buruz esan behar da 

aipagarria den eredu katastrofista mantentzen dela. Instrukzioaren ondoren 

Asierrentzat desertifikazioak basamortuaren hedapenaren eskutik, klima 

mediterraneoaren eskutik eta deforestazioaren eskutik hartzen du esanahia, 

non azaltzen den oinarrian desertifikazioaren aspektu antropiko eta 

klimatikoak nahasiak dituela. Bestalde azpimarratzekoa da desertizazioak 

Asierren azalpenetan  ez duela eredu katastrofista gainditzen. Hala ere 

Asierrek gizakiaren gehiegizko lurzoruaren erabilpena azaltzerakoan, 

kontsumitzen dituen produktuen jatorria aipatzerakoan, desertifikazioarekin 
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inplikazioak adierazterakoan eta alternatibak ematerakoan, eta baita ere 

lurzoruaren eraketari buruz eta higaduraren gertakariari buruz azalpenak 

ematerakoan, instrukzioaren ondoren ezagutza aberatsagoa, esplizituagoa, 

sakonagoa eta koherenteagoa agertu duela esan behar da. 
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6. 3.  BEÑAT GOÑI  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Beñatek lehenengo elkarrizketan bosgarren galdera bakarrik uzten du 

erantzun gabe eta bigarrenean berriz galdera guztiak erantzuten ditu. Bi 

elkarrizketetan azalpen luzeak ematen dituela esan behar da. 

Ikasle honek lehenengo elkarrizketan zenbait galderetan nabarmenki 

agertzen du bere erantzuna galderarekin ez lotzeko joera. Adibide gisa 

azaldu dezakegu  ikasle honek bere aitak langabezi egoeran nola  dagoen 

adierazten duela lehenengo elkarrizketan. Bigarren elkarrizketan izan du, 

baita ere, bai Afrika eta bai Asiari buruz hitz egiteko joera iraunkor berezia, 

non ikusten den ikasleak Asiari  eta Afrikari buruz dituen burutapen 

estereotipatuak. Ikusten denez Beñatek finkotasunez azaltzen du bere 

burutapen bereziak azaltzeko joera, nahiz eta galdetzen zaionaren eta  

burutapen ezkutu horien arteko  lotura ez oso garbia izan.  

 

Lehenengo elkarrizketan  hirugarren  ikasle honek hamasei akats azaltzen 

ditu eta bigarrenean berriz hamabost, akats kopuru hauek instrukzioak 

zuzendu ez duen ikasleak duen egitura kognitiboa nahasiaren seinale dira. 

Bai lehenengo elkarrizketan eta bai bigarren elkarrizketan ingurugiroko 

arazoen eredu katastrofista eta sinple batekin zerikusia duten akatsak dira 

ugarienak,  lehenengo elkarrizketan halako akatsak hamar baldin ba ziren, 

bigarrenean berriz bederatzi dira. Akats emozional hauetan agertzen da 

bereziki gizakiaren neurriarekin bakarrik planetaren etorkizuna baloratzea, 

eta agertzen den iraunkortasun bat basamortutzearekin lotzen da, zehazki 
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basamortutzea eta "bero gehiago" egitearekin lotzen duena hain zuzen ere. 

Bestalde, higadura eta lurzoruaren eraketaren inguruan agertzen dira bi akats 

iraunkorrak. Batean higadura ekintza lotua agertzen da lurzoruaren 

eraketarekin zuzen-zuzen, eta bestean eragile geologikoa den haizea 

agertzen da Bardeako paisaia eraikitzen, honetan agertzen diren karkaba eta 

trokarteak haizeak egin izan balitu bezala agertzen direlarik. Bigarren 

elkarrizketan munduaren eredu estereotipatu eta etnozentriko batekin 

zerikusia duten bi akats berri agertu dira, zeintzuk arinki Afrika eta Asia 

agertzen dira laguntza behar duten herrialdeak bezala.  Hauek salatzen  dute 

ikasleak lurralde hauei buruz duen eredu etnozentrikoa. Azkenik lurzoruaren 

eraketa prozesuari buruz eta higadurari buruz esan behar da ikasle honek 

instrukzioaren ondoren akats gehiago egin dituela.  

 

Ikasleak instrukzioaren aurretik egindako elkarrizketan adierazten du 

ingurugiroak dituen arazoak ezagutzen dituela, eta bi adibide zehazten ditu, 

“kapa de ozonoaren arazoa” eta  “deforestazioa”. Bigarrenean berriz zuzen 

aurkezten du desertifikazioa ingurugiroko arazo bat bezala, eta 

elkarrizketatzailearen eskakizunari erantzunez “gizakiok sortzen dugun 

kutsadura” arazoa aipatzen du, baita ere. Lehenengo elkarrizketan eta ozono 

geruzaren handitzearen ondorioa gisa hartzen du eredu emozionala 

jarraitzen duen proposizio hau: "ingurugiroko tenperatura igo eta behintzat 

gu gehiago berotu". Eta bigarren elkarrizketan berriz, dio arazo hauei aurre 

egitea garrantzitsua dela  bestela  “...igual mundua gaizki ibiliko da”. 

Ondorioz esan daiteke ikasleak instrukzioaren ondoren eredu emozional eta 

katastrofista erabili egiten duela, baita ere. 
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Lehenengo elkarrizketan Beñatek ez du zehazten gizakiak lurzoruaren 

emankortasuna arriskuan jar zezakeen hala ez, bigarrenean berriz onartzen 

du eta gainera egoera horretan lurzorua aldatzen dela esaten du. 

Basamortutze prozesua bero gehiagorekin erlazionatu duela esan da, eta 

lehenengo elkarrizketan basamortutzearen ardurapean jartzen badu 

deforestazioa bigarren elkarrizketan lurzoru emankorra hartzen du 

basamortutzearen ondorioak jasaten dituena bezala, eta janaria ez dela 

egongo hartzen du baita ere basamortutzearen ondorio bezala. Giza ekintza 

gehiegizkoak basamortutzearekin elkartzean ikasleak lehenengo 

elkarrizketan ez du erantzun logiko eta garbirik eskaintzen, hala ere 

sumatzen da gizakiak egiten duen deforestazioari buruzko fatalismo maila 

aipagarri bat "mediterraneoan gizakiak egin behar du deforestazioa". Ben 

giza ekintza ehiegizkoaren eta basamortutzearen arteko harremanaren 

ondorioa bi mailatan antolatzen du, lehenik eta behin lurzorua aipatzen du 

adieraziz "lurra desemankorra" geldituko dela, eta ondoren desertifikazioa 

eta basamortutzearen arteko proposizio nahasiak egiten ditu, non lehenengo 

aipatzen duen desertifikazioa dela giza ekintza gehiegizkoaren eta 

basamortutzearen arteko harremanaren ondorioa baina ondoren erantsiz 

"orduan sartuko dira basamortutze prozesuan". Ikasleak lehenengo 

elkarrizketan Desertifikazioa deforestazioarekin identifikatzen zuen eta 

desertifikazioa identifikatzeko berriz egur ustiaketak eta egur industria 

aztertzea proposatzen zuen. bigarren elkarrizketan berriz desertifikazioa 

erlazionatzen du lurzoru emankorra desemankorra bihurtzen den 

prozesuarekin eta baita ere lurzoruaren degradazioarekin. Instrukzioaren 

ondoren agertzen du Nafarroan bai dagoela desertifikazioaren arazoa, eta 

hau identifikatzeko berriz landaretza gutxi, higadura gogorra, nekazaritza 
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eta erliebea aztertu beharko lukeela dio. Ikaslearen  izaera berezia 

seinalatzen duten beste erantzunak agertzen dira, non azaltzen den Beñatek   

gizakiaren eraikuntza handiak aipatzeko duen joera, lehenengo elkarrizketan 

Itoizko urtegia aipatzen duen bezala bigarren elkarrizketan "mineral 

esplotazioak" aipatzen dituelako. Azken finean instrukzioaren ondoren 

ikasleak desertifikazioari buruz azaltzen duen ezagutza orokorrak badu 

lehenengo elkarrizketan agertzen ez zuen ezagutza eta hau bat dator maila 

garrantzitsu batean behintzat lurzoruaren degradazioa eta higadura 

kontzeptuen inguruan, gainditu egiten duelarik lehenengo elkarrizketan  

deforestazioan soilik oinarritutako azalpenak. Bigarren elkarrizketan 

basamortutzearen gertakaria osotara akastuna eta iluna gelditu da. 

Azaldutako  gertakari hauek badute zerikusi zuzenik ikasle honek BMn 

eskainitako antolaketarekin, non agertzen den higaduraren kokapen 

hierarkiako aipagarria  lurzoruaren degradazioarekin identifikatua, eta 

basamortutze prozesua kontzeptua ez duen erabiltzen. Hala ere, bigarren 

elkarrizketan deforestazioaren gertakaria era aipagarrian ez agertzea ez dator 

bat Beñatek  bigarren mapan egiten duenarekin, non deforestazioa era 

aipagarrian, baina era problematikoan baita ere, agertzen den 

desertifikazioaren desberdintze mailakatuaren lehen maila hierarkikoan. 

 

Beñatek bi elkarrizketetan beste lurraldeetatik ekarritako barazki eta fruta 

kontsumitzen dituela onartzen du. Orain, lehenengoan ezagutza zehatz bat 

adierazten duen bitartean, esanez Murtziatik ekarritakoak kontsumitzen 

dituela, bigarren elkarrizketan elikagaien jatorriei buruzko informazio 

zehatzagoa hipermerkatutan "jartzen bada" jakingo lukeela dio. 

Desertifikazioaren aurkako plangintzarik ez du zehazten, eta hasiera batean 
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talde ekologisten esku uzten zuena ondoren plangintza instituzionalak, 

zehaztasunik eman gabe, aipatzen ditu. Baina planak aurrera eramateko 

dirua behar dela eransten du eta dirua eskasa den neurrian planak gelditu 

egiten direla azaltzen du. Instrukzioa baino lehen ikasleak desertifikazioa 

bere bizitza zehatzarekin erlazionatzeko eskatzen zaionean, bere aitaren 

egoera planteatzera iristen da, galdetzen zaionari ezertan lotu gabe. Eta 

bigarren elkarrizketan bere bizitzak desertifikazioarekin zer nolako lotura 

duen ez du hasiera batean ikusten esaten duelarik: “orain behingoz ba ez dut 

uste, eta hemen behintzat ez dut uste, igual aurrerago”. Arazoa areagotu 

dezaketen egunoroko jokaerak hala ere eskatzen zaizkionean, ikasleak 

berriro galderari lotu gabe adierazten ditu desertifikazioa ez areagotzeko 

hiru alternatiba hauek: papera erosterakoan hobe birziklatua erostea, igual 

frutak edo horrelakoak erostean  erosi hemengoak, eta Afrikan edo Asian 

dagoen lur degradazioa pixka bat gelditzeko, hemengo gauzak erostea. 

Aukera guztiak kontsumoaren ingurukoak dira, eta aukera hauen 

justifikazioak kutsu anekdotikoa eta etnozentrikoa azaltzen du. 

Elkarrizketen bukaeran ikasleari eskatzen  zaionean desertifikazioaren 

aurrean proposatuko lituzken alternatibak aurkeztea, bigarren elkarrizketan 

lehenengoan esan zituenak errepikatzen ditu, adibidez zuhaitzak landatzea 

eskatuz. Hasiera batetan “gizakiak pixka bat erreflexionatu dezan” zena, 

instrukzioaren ondoren “natura gehiago zaindu” proposatzen du. Eta 

proposamen berriak egiten ditu kontsumoaren inguruan, hamahirugarren 

galderan esan dituenekin erlazionatzen direnak hain zuzen ere: paper 

birziklatua erosi eta bertako fruta eta barazkiak erosi. Orokorrean esan 

daiteke ikasle honek desertifikazioa arazoan bere bizitzak izan dezakeen 

eragina onartzeko erresistentziak badituela, eta zuzenezko harremana zer 
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edo zer sentitzen  duela. Ikasle honek eskaintzen ditu bai biktima eta bai 

eragile izateko ideiak eta ondorioz desertifikazioaren aurka egiteko bere 

bizitzan aurrera eramateko alternatibak izango lituzke, baita ere.  

 

Lurzoruaren eraketari buruz lehenengo elkarrizketan ikasle honek aipatzen 

dituen faktoreak hiru multzotan ordenatu daitezke. Hauek beraien arteko 

harremanik gabe  antolatuak agertzen dira. Lehenengoa “bolkanak” dira, 

hurrengoa “haizea, una, erosioan egiten duen forma” azalpenarekin agertzen 

dena, eta hirugarrena “gizakia”. Bigarren multzoan lurzoruaren eraketan 

parte har dezaketen eragile geologiko zehatzak aurkezten ditu, ez du ordea 

kontzeptu inklusiboagorik erabiltzen, eta tartean sartzen duen  akatsa da 

lurzorua ulertzea haizeak eta urak “erosioan egiten duen forma” bezala. 

Bigarren elkarrizketan  lurzoruaren eraketari buruzko galdekizunak jasotzen 

duen erantzuna konplexuagoa, eta hierarkizatuagoa azaltzen da.  Bigarren 

elkarrizketa honetan ikasleak aurkezten dituen faktoreak hiru multzotan 

sailkatu ditzakegu berriro ere, non lehenengoan agertzen den “bolkana”ren 

gertakaria, baina oraingoan “lur barneko indarrak” kontzeptuaren baitan 

subsumitua. Bigarren multzoan berriro agertzen zaizkigu ura eta haizea 

eragile zehatzak, baina oraingoan eragile geologikoen adibide gisa aipatuak 

izan dira. Ikasleak ere aipatzen ditu eragile meteorologikoak, baina ez du 

kontzeptu honen garapenik egiten, hala ere esan behar da 

elkarrizketatzaileak ez diola halakorik eskatu. Esan daiteke eragileek 

lurzoruaren eraketan duten eragina azaltzen dela ikasleak dioen “lurzorua 

moldatu edo aldatu” ideian soilik. Faktoreen hirugarren multzoan ikasleak 

izendatzen dituen “gizona” eta “bizidunak” sartuko dira. Ikasleak ez du bi 

kontzeptu hauen arteko harreman hierarkikorik ezartzen, eta 
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elkarrizketatzaileak ez dio azalpen hori eskatzen. Ikasleak “gizona” 

kontzeptua ez du gehiago desberdintzen, eta “bizidunak” kontzeptua berriz 

“landaretza” kontzeptua subsumituz jasotzen du esanahia. Ikasleak, 

hurrengo pauso batean, landareak eta gizona kontzeptuak lurzorua moldatu 

edo aldatu kontzeptuarekin errekontziliatzen ditu. Horrela ikasleak 

lurzoruaren eraketari buruz aurkezten duen ezagutza honek nolabaiteko 

egitura sendoa hartzen du. Hala eta guztiz ere bigarren elkarrizketan ikasle 

honek bi akats egiten ditu lurzoruaren eraketarekiko eta lehenengoan bat 

bakarra, azken hau iraunkorki agertzen da ikasleak behin eta berriro eragile 

geologikoen higadura inplikatzen baitu lurzoruaren eraketan. Lurzoruaren 

eraketari buruz esan behar da, baita ere, ikasleak behin eta berriro kontutan 

hartzen  dituela lur barneko indarrak eta sumendiak, baina azkenean ez 

dituela lotura esplizituekin lotzen lurzoruaren eraketa faktoreekin. Noski 

zentzu horretan seinalatu behar da, baita ere, elkarrizketatzaileak ez dizkiola 

halako zehaztasunak eskatu.  

 

Ikasleak argitzen duenean nekazaritza intentsiboak bere ekoizpen altuak 

zein prozeduren bidez egiten dituen lortu, lehenengo eta bigarren 

elkarrizketetan errepikatzen du inbernaderoen erabilpenaren ideia. Ondoren 

lehenengo elkarrizketan “nekazariak dituzten teknikak” direnak, bigarrenean 

“fertilizanteen” erabilpena da. Bigarrenean aipatzen ditu  ere “zelai 

handiak”, eta lehenengoan agertzen zen tenperaturaren  eta lehortearen 

arteko ideia akastuna bigarrenean ezkutatu egin da. Hala eta guztiz ere, esan 

behar da ikasle honek zazpigarren galdera honetan, eta bigarren 

elkarrizketan,  galderaren ulermen berezi bat izan duela, baita ere, non 

ikasleak hitz egin duen “daude fruta batzuk  hemen gutxi gora behera ezin 
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daitezkeela landatu” zentzuan, eta noski hauek “atzerritik  ekarri behar 

dituzte”la esaten du. Beñatek azkeneko ideia honi buruz luze hitz egiten du 

eta adibidez Afrikari buruz berak dituen usteak azaltzen ditu: “... han 

landaretza ugaria izan daiteke. Eta orduan ba, lana dute eta gainera dirua 

behar dutenez orduan esportatu egiten dute”. Orokorrean esan daiteke 

nekazaritza intentsiboak dituen prozedurei buruz duen ezagutza zer edo zer 

zabaldu dela, baina berriro ere agertu dela ikasleak munduari buruz duen 

uste etnozentrikoa. 

 

Higadura kontzeptuaren esanahiak lehenengo eta bigarren elkarrizketetan 

antzeko erantzunak jasotzen ditu. Hasieran ikasleak higadura definitzen du 

“lurzoruaren forma aldaketa bat probokatzen duena” bezala, bigarren 

elkarrizketan berriz dio: higadura dela “lurzorua aldatzen duen prozesua”. 

Prozesua kontzeptua baita ere erabili du bigarren galderan lurzoruaren 

degradazioarekin lotua, baina oraingoan nahiz eta bereziki galdetu prozesu 

horri buruz, ikasleak ez du higadura lurzoruaren degradazioarekin 

erlazionatu, eta berriro bukatzen du forma aldaketa aipatzen. Hala ere 

kontutan har daiteke, lehen aipatu den bezala, Beñatek BMn higadura 

lurzoruaren degradazioarekin identifikatu duela. Higaduraren baldintzei 

buruz ikasleak heldutasun maila aipagarria lortzen du instrukzioaren 

ondoren, non ez duen hala ere izaera inklusiboagoa duen eragile 

geologikoak kontzeptua aipatu. Eragile geologikoak kontzeptua aipatzen 

zuen lurzoruaren eraketari buruzko galderan baina akats tartean sarturik. 

Hemen kontutan har daiteke, baita ere, hirugarren ikasle honek egindako 

BMn ez duela harreman zuzenik eratu higaduraren eta kanpo-eragile  

geologikoen artean. Bestalde esan daiteke higadura gertatzeko baldintzak, 
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lurrazalaren iragazgaiztasuna ezik, era egokian aipatuak izan direla. 

Higaduraren eragileak zer nolako modelatze formak eraikitzen dituen 

aipatzen ditu, baita ere, hemen trokarte eta arranblei buruz bi akats  agertzen 

direlarik. Bestalde, ikasleak jakin du higadurak baldintzatzen duen paisai bat 

bad land bezala izendatzen. Ondorioz esan daiteke hirugarren ikasle honek 

higaduraren baldintzei buruzko ezagutza aipagarriagoa  lortu duela 

instrukzioaren ondoren, eta era berean arazo bezala izendatu behar direla 

higaduraren definizioan ez duela aurrerapen aipagarririk agertu eta higadura 

ez duela esplizituki kanpo-eragile  geologikoekin erlazionatu. 

 

Laburbilduz esan daiteke Beñatek instrukzioaren ondoren desertifikazioa 

ingurugiroko arazo bezala identifikatu duela eta bere ezagutza zabaldu eta 

sendotu duela, nahiz eta azalpen nahasgarriak eta akats kopuruak seinalatzen 

duen baita ere egitura kognitiboa nahasi samarra duela. Instrukzioaren 

ondoren desertifikazioari buruz ikaslearen ezagutza desertifikazioaren 

aurrean duen jarrerarekin baterago dator, nekazaritza gehiegizkoa, 

lurzoruaren degradazioa eta bere kontsumoa erlazionatzen baititu. Hala ere 

arazoak agertzen dira, adibidez, ikasleak irtenbideetan konpondu nahi duen 

deforestazioa desertifikazioarekin batera aipatzen ez duelako, eta ikaslearen 

ikuspuntu etnozentrikoa eta emozionala garbi eta argi azaleratzen delako. 

Beste maila batetako arazoak aipatzerakoan, azpimarratzekoak dira 

desertifikazioa eta basamortutzearen arteko nahasketak, basamortutzeak 

ikasle honetan agertzen duen zentzu anekdotiko eta katastrofista, eta 

lurzoruaren eraketa oraindik ere higadurarengandik ez duela garbi bereizi. 
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6. 4. EDURNE GOÑI  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ AZKEN  

KOMENTARIOA 

Edurnek egindako bi elkarrizketak aztertu ondoren esan dezakegu, galdera 

guztiak erantzuten bukatu duen neurrian eta erabili dituen “ez dakit” 

proposamenak gutxitu direnean, bigarren elkarrizketan ziurrago agertu dela 

lehenengoan baino. Elkarrizketen zehar Edurnek aurkezten dituen akatsak 

direla eta esan behar da, lehenengoan hamabost akats egin dituen bitartean 

bigarrenean hamabi egiten dituela, kopurua jaitsi egin delarik. 

Bai lehenengo elkarrizketan eta bai bigarrenean ikasle honek azaleratu egin 

ditu ingurugiroko arazoekin eredu sinplista eta katastrofista adierazten 

dituzten akatsak, lehenengoan hamabi ziren halakoak eta bigarrenean berriz 

bederatzi, azken hauetan  basamortutze prozesua kontzeptuak hartzen 

dituelarik akats gehienak. bigarren elkarrizketan desertifikazioak agertzen 

du akats berri bat, non ikasleak “mendiko klima” hartzen duen 

desertifikazioaren adierazgarria den datu bat bezala. Hortaz, esan daiteke 

ikasle honek ez duela apenas ezabatu ingurugiro arazoei buruz sakonean 

duen eredu sinplista. Lurzoruaren eraketak, ekoizpen altuak eta higadurak  

akats bana agertzen dituzte, lurzoruaren aldetik akatsak berdintsu 

mantentzen dira eta higaduraren aldetik berriz jaitsi egin dira. Hasiera 

batean ikasle honek higadurak suposatzen duen prozesu deuseztatzailea eta 

lurzoruaren eraketa suposatzen duen prozesu eraikitzailea nabarmenki 

egiten ditu nahastu. Bigarren elkarrizketan berriz gelditzen diren akatsak 

dira:   klima eta eragile meteorologikoak nahastea eta arranblak higaduraren 

emaitza diren ur-bide maldatsuekin nahastea.  



 368

 

Lehenengo galderan Edurnek erantzuten duena komentatzerakoan, ikusten 

da nola ikasle honentzat “deforestazioak” garrantzi zentrala duen, bi 

elkarrizketetan lehenengo ingurugiroko arazo bezala aipatzen baitu. “Ozono 

geruza” (e) arazoa izango balitz bezala errepikatu egiten du eta  

instrukzioaren ondoren Edurnek desertifikazioa arazo bezala aurkezten du, 

baita ere. Arazo hauei aurre egitearen garrantzia justifikatzerakoan, hasiera 

batean oso ikusgarria da ikasleak diona: “dena suntsitu eta  denak hiltzen 

garela”. Bigarren elkarrizketan planetari buruzko eredu katastrofista eta 

sinplistaren kutsua duen erantzun bat ere ematen du, esanez “planeta 

arriskuan dagoela”. 
 

Edurnek gizakiaren eta lurzoru emankorraren arteko harremanari buruz ez 

du ezer aipagarririk esaten lehenengo elkarrizketan, eta bigarren 

elkarrizketan berriz bereziki higadura aipatzen du gizakiak probokatu 

dezakeen zerbait bezala. Basamortutze prozesuari buruz bi elkarrizketetan 

akatsak agertzen dira, beti ere eredu katastrofista eta emozionala duten 

akatsak direlarik. Hauen artean azpimarratzekoak dira basamortutzea 

oxigeno gutxiagorekin, bero gehiagorekin eta ura bukatzearekin 

erlazionatzen dituenak. Giza ekintza gehiegizkoa eta basamortutzea 

elkarrekin ematen direnean ikasleak lehenengo elkarrizketan eredu 

katastrofista hutsean mugitzen da berriro ere, eta bigarren elkarrizketan 

basamortua esplizituki aipatzen du, era berean aipatzen duelarik 

basamortutzea areagotzen dela nekazaritzagatik zuhaitzak mozten direnean. 

Desertifikazioa lehenengo elkarrizketan deforestazioarekin erlazionatzen du 

esplizituki eta bigarren elkarrizketan berriz ideia hori inplizitua agertzen da 
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soilik. Baina bigarren elkarrizketan lurzoru emankorraren bukatzearekin 

desertifikazioa identifikatu egiten du, baita ere. lehenengo elkarrizketan 

desertifikazioa identifikatzerakoan Bardeak aipatzen ditu zuzenean eta 

bigarren elkarrizketan berriz akatsa den mendiko klima eta gehiegizko 

nekazaritza erabiltzen ditu desertifikazioa identifikatzeko. Orokorrean esan 

daiteke ikasle honek berriak diren zenbait ideia aurkezten dituela 

instrukzioaren ondoren. Adibidez, gizakiaren gehiegikerien ondorioetan 

higadura eta lurzoru emankorra bukatzea eta basamortutzea areagotzea 

aipatzen ditu, eta gizatiar gehiegikeriak basamortutzearekin batera berriz 

basamortua sortzen duela aipatzen du, eta azkenik desertifikazioarekin 

erlazionatua agertzen da bereziki gizakiak sortzen duen lurzoru 

emankorraren galera eta nekazaritza asko dagoen tokia hartzen du 

desertifikazioa arriskua identifikatzeko adierazle gisa. Baina era berean 

instrukzioaren ondoren  basamortutzeak akats katastrofista eta emozionalek 

baldintzatua hartzen du bere esanahia, eta zentzurik ez duen mendietan  

klimarengatik hartzen du ikasleak desertifikazioaren arrazoi gisa. Ondorioz 

esan daiteke Edurnek mantendu egiten dituela ingurugiroko arazo hauei 

buruz eredu sinplistak, baina hala ere arazo hauei buruz barneratu dituela, 

baita ere, zenbait kontzeptu eta esanahi berri. 

 
 

Bi elkarrizketetan Edurnek aipamen berezia egiten dio Greenpeace 

erakundeari, eta bigarrenean dio erakunde honek desertifikazioari aurre 

egiteko “jendea kontzientziatzea” proposatuko duela. Nahiz eta egurrezko 

altzairuen kontsumoa bi elkarrizketetako erantzunetan agertu, esan behar da 

ikasleak ingurugiro arazoarekin berak duen inplikazioan eta arazoari aurre 
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egiteko proposatzen dituen irtenbideetan lehenengo elkarrizketatik 

bigarrenera dagoen aldea nabarmena dela. Lehenengo elkarrizketako 

azalpena erabiltzen diren paper eta egurrezko altzairuetan eta hauen 

birziklapenean oinarritzen zen. Bigarren elkarrizketan,eta esan bezala 

berriro egurrezko altzairuak aipatu ondoren,  “kontsumoa” eta honen 

gehiegikeria oinarritutako inplikazio eta irtenbideak aurkezten ditu. Eta 

orokorrean planteatzen duen alternatiba “gutxiago kontsumitzea” dela 

adierazten du, baina ondoren haragiaren kontsumoa gutxitzearen arrazoia 

eskatzen zaionean eta nahiz eta hartutako bidea hasieran zentzuzkoa izan 

azkenean akats batekin erantzuten du, esanez  “abereak landaretza jaten 

dutenez, ba desagertzen da (e)”. Ikusten da Edurnek ez duela “bertako 

nekazari” produktuen kontsumoa bultzatzen alternatiba gisa, eta hau 

seguraski lotua egongo da kontsumitzen diren produktuen jatorriari buruz 

ikasle honek duen ezjakintasunarekin. Bukatzeko esan behar da ikasle honek 

ez duela eratu osotara sendoa den diskurtsorik, hala ere kontsumoari eskaini 

dion garrantziarengatik eta erakunde ekologista aipatu duen eragatik, 

erantzun interesanteak eskaini dituela esan behar da. 
 

Lehenengo elkarrizketan lurzoruaren eraketarekin zerikusia duten faktoreei 

buruz Edurnek ezjakintasun  nabarmena azaltzen du, eta “higadurarekin” 

erlazionatzen du egin duen ekarpenaren hasieran. Hala ere aipatzen ditu  

klima, haizea, ura eta lurra, lurzoruaren eraketan  parte har dezaketen eragile 

batzuk behintzat aipatzen dituelarik. Baina bereziki seinalatzekoa da nondik 

nora erabiltzen duen "lurra" hitza ikasle honek. Nahiz eta 

elkarrizketatzaileak eskatu ea zer adierazi nahi zuen lurra hitzarekin, 

"azpiko geruzak" direla esanez ez da osotara argitzen berak eman nahi dion 
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esanahia. Hala ere ulertzen da ikasleak hemen harria-regolito antzeko zer 

edo zeri buruz ari dela hitz egiten. Adierazi behar da ikasleak ez dituela 

noski klima eta eragile zehatzen arteko harremana adierazten ere. Bigarren 

elkarrizketan lurzoruaren eraketan parte hartzen duten faktore gehienak 

izendatzen ditu, eta batzuk sakontzen ditu. Baina esan behar da klima eta 

eragileen arteko harreman orokorra ez duela berriro ere azaltzen eta gainera 

klima eta agerian uzten duela eragile meteorologikoak nahasten dituela. 

Interesantea da esatea ikasle honek bigarren mapan proposizio akastun 

berdina egin duela, bere egitura kognitiboan dagoen  proposizio akastun 

honen iraunkortasun sendoa salatzen delarik. Ondorioz nabarmentzen da 

ere,  bigarren mapan azaltzen den bezala, klima kontzeptuak ez duela 

dagokion izaera hierarkiakoa hartu bere baitan eragile biak subsumitzen ez 

baititu. Lehenengo elkarrizketan nekazaritzak lortu ditzaken ekoizpen 

intentsiboak erlazionatzen ditu, klima berdina mantentzearekin, euria 

egitearekin, beroarekin eta lur emankorra izatearekin. Bigarren elkarrizketan 

berriz, aurreko ezaugarriak klima tropikalean bihurtzen dira, eta zonalde 

epeletara egokitzea eskatzen zaionean, orduan Edurnek aipatzen ditu, 

inbernaderoak eta ur kanalak. 

 

Higadura kontzeptuak bigarren elkarrizketan garapen zabalagoa eta 

sakonagoa agertzen du, lehenengo elkarrizketan agertzen ziren akatsak 

berriro errepikatzen ez direlarik. Lehenengo elkarrizketan higaduraren 

baldintza egokiak aipatu beharrean higaduraren "tokiak" aipatzen ditu: 

mendia, lurra dagoen tokia. Eta higaduraren seinaleak identifikatzeko 

"kolore berdea", "belarra eta musgoa" aipatzen ditu eta azkenean jalkieraren 

emaitza diren Bardeetako lautadak ikasleak higaduraren seinale gisa hartzen 
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ditu. Edurnek instrukzioa baino lehen lurrazaleko denudazioaren eta 

eraikitze prozesuen artean ez du bereizketarik egiten. Bigarren elkarrizketan 

“higadura” gertatzeko beharrekoak diren baldintzak azaltzen ditu, baina 

oraingoan "tokietatik" bereiztuagoak agertzen dira. Ur-basatiak  egiten 

duten ekintza honek eraikitzen dituen formak identifikatzerakoan 

“arranblak” aipatzen ditu eta tratatzen ditu trokarteak bezalaxe. Azken 

nahasketa hau instrukzioan zehar erabilitako materialetan egiten diren 

azalpenetan oinarritzen dela aztertu beharko litzateke, oso arrunta baita beti 

ur basatien higaduraren emaitza bezala “karkabak”, “trokarteak” eta 

“arranblak” kokatzea, beraien arteko desberdintasunik gabe. 
 

Orokorrean esan dezakegu Edurnek instrukzioan  desertifikazioa 

identifikatu eta desertifikazioari buruz ezagutza zabala eta adierazgarria jaso 

duela, eta  berak elkarrizketan zehar behintzat ziurrago erabili duela, 

adibidez ikasleak hainbeste "ez dakit" erabiltzen ez dituelako, akats kopurua 

jaitsi duelako, desertifikazioa lurzoruaren erabilerarekin eta kontsumoarekin 

erlazionatzen dituelako, lurzoruaren eraketa eragileen menpe azaltzen 

dituelako eta higaduraren baldintzak identifikatzen dituelako. Baina era 

berean agertzen diren akatsek  salatzen dute, baita ere, Edurnek ez duela 

jasotako ezagutza era oso logikoan egituratu. Zentzu honetan bereziki 

seinalatzekoak dira ikasle honek instrukzioaren ondoren bideratutako 

kontzeptu mapak eta elkarrizketak bateratuak  agertzen dituen kontzeptuen 

arteko hierarkia aldrebestua eta proposizio akastunak. 
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6. 5. MIKEL AZPIROZ  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Mikelek bigarren elkarrizketan galdera guztiak erantzun ditu, eta lehenengo 

elkarrizketan bi galdera erantzun gabe utzi dituenez esan daiteke 

instrukzioan  jasotako informazioak bere jakintza maila igo egin duela. 

Bigarren elkarrizketan ere ikasleak eratzen dituen erantzunetan esaldiak 

batzuetan ez bukatzearen joera berriro agertzen da eta hasiera batetako 

elkarrizketan lau galderetan osotara blokeatua gelditzen baldin bazen, 

instrukzioaren ondoren behin gelditzen da ezin jarraiturik eta “ez dut 

oroitzen” esaten, guzti hau ziurtasun falta, ulermen falta, ezagutza eskas edo 

ikaskuntza memoristikoaren isla bat izan daitekeelarik.  

 

Hamasei akats agertzen ditu ikasle honek lehenengo elkarrizketa honen 

zehar. Akats ugarienak ingurugiroko arazoen eredu sinplista eta 

katastrofistarekin zerikusia dute. Adibidez hirugarren galderan ikasleak 

dioenean “urik gabe” eta “bizitzeko behar diren gauzak ez izatea”. 

Hirugarren galderaren erantzunean beste akats bat agertzen du, non ikasleari 

galdetzen zaion basamortutzearen ondorioetaz eta berak erantzunaren 

hasieran galderaren ulermena edo adierazi nahiaz, adierazten duen 

basamortutzea eta desertifikazioa identifikatzen dituen gertakariak direla. 

Bosgarren galderaren erantzunean ikasleak planteatzen du oihan bat 

moztean agertzen den lur emankorra “denbora bat pasatzean” ez emankorra 

bihurtuko dela, dirudienez denbora pasatzea hartzen duelarik emankortasuna 

galtzearen arrazoi bezala. Beste akats bat agertzen da hamargarren 
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galderaren erantzunean ikasleak higaduraren seinaleak identifikatzen 

dituenean “lurra oso fiña” ezaugarria adieraziz. Bigarren elkarrizketan 

Mikelek bederatzi akats agertzen ditu, eta hauetatik sei ingurugiroko arazoei 

buruz duen eredu sinplista eta katastrofistarekin zerikusia dute, non azaltzen 

diren orokorrean etorkizunari begira izaki bizidun guztientzat egoera oso 

txarra eta talde osoen desagerpena. Aipagarria da ere ikasle honek bere 

kontsumoa eta desertifikazioa lotzerakoan nola agertzen duen 

“Amazonaseko sagar” irrealen adibidea, toki exotikoetako produktuen 

kontsumoa izango balitz bezala desertifikazioarekin lotu beharko 

litzatekeena. Beste akatsa ikasleak kontsumitzen dituen produktuen jatorriari 

buruzkoa da, zeinek pentsatzen duen bertakoak direla kontsumitzen dituen 

produktuen jatorria, eta horrela ez bada “batzutan Ameriketakoak” direla. 

Eta azkenik gelditzen den akatsa higadurarekin lotzen da, zeinek agertzen 

duen izaera oso sinplea ikasleak esaten duenean, “mendi altu batean” 

gertatzen dela.  Orokorrean esan behar da Mikelek instrukzioaren ondoren 

akatsak jaitsi dituela. Hala eta guztiz ere esan behar da bigarren 

elkarrizketan agertu dituen  bederatzi akatsetatik 7 eredu katastrofista eta 

emozionalarekin erlazionatu ditzakegula. Ikasleak gertakari naturalei buruz 

duen eredu sinple eta anekdotikoa bigarrenean agertzen da baita ere 

higadura “mendi altu batean” gertatzen dela esaten duenean. Bigarren 

elkarrizketan kontsumitzen dituen produktuen jatorriari buruzko 

ezjakintasun handia agertzen du. 

 

Lehenengo galderaren erantzunean instrukzioa baino lehen ikasle honek, 

“desertifikazioa”, “desastre ekologikoak” eta “selbak edo oihanak moztea” 

aipatzen ditu ingurugiroko arazo gisa. Ondoren arazo hauen arrazoiak 
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bezala, “asunto ekonomikoak” eta “naturaren eragina” aipatzen ditu. Eta 

arazoei aurre egitearen garrantzia azaltzen du katastrofe hauek aditzera 

emanez, “oihanak mozteak azkenean geratuko gara  urik gabe eta 

hezetasunik gabe eta konpondu behar da lehenbailehen”. bigarren 

elkarrizketan berriz ikasleak ingurugiroko bi arazo aurkezten ditu: 

desertifikazioa eta lehortea. Hauei aurre egitearen garrantzia justifikatzen du 

esanez, “etorkizunerako pues behar dela... bestela etorkizunerako egongo 

litzateke dena oso gaizki...bai guretzat eta bai bizidun guztientzat”. 

Laburbilduz esan daiteke ikasleak instrukzio aurretik jadanik baduela 

ingurugiroko desertifikazioa arazoa aipatzeko ezagutza bat, bigarren 

elkarrizketan aipamena berriro ere egiten duela, eta bi elkarrizketetan 

erabiltzen dituela lehenengo galdera honetan argudiatze katastrofistak.  

 

Mikelentzat instrukzioa baino lehen giza ekintza gehiegizkoak, adibidez 

"oihanak moztea" eta denbora pasatzeak egiten du "lur hori ezer gabe 

gelditzea", eta instrukzioaren ondoren azaltzen du "nekazaritza 

intensiboarekin eta desegokiarekin, lurra asko ustiatzen badute lurra 

azkenean antzua geratuko litzatekeela". Basamortutze prozesuak bigarren 

elkarrizketan lehenengoan agertzen zuen katastrofe kutsua berriro ere 

biltzen du, adibidez, "ezingo ginateke bizi" eta "animali guztiak hil" 

bezalako proposizioak aipatuz, hala ere ikasleak izaki bizidunen emigrazioa 

bere ondorio logikoetan ikusten du, baita ere. baina zentzu honetan berriro 

agertzen zaigu basamortutzeak ez duela biosferako ekosistemen  eredu 

ebolutiboa ezta ere klima aldaketaren zentzu geologikoa. Giza ekintza 

gehiegizkoak eta basamortutzea elkarrekin gertatzeari buruz ikasleak 

lehenengo elkarrizketan aipatzen duen esanahirik gabeko "desertifikazio 
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azkarra" aipatu ondoren bigarren elkarrizketan lurzoru ez emankorra izatea 

aipatzen du, honekin batera agertzen direlarik, baita ere, basamortutzearekin 

agertutako eredu katastrofistaren azalpenak. Desertifikazioa kontzeptua 

basamortutzearekin identifikatua, edo esanahirik gabeko gertakari zehatz bat 

bezala maiz agertu da lehenengo elkarrizketan. Adibidez, 2garren galderan 

desertifikazioa zerekin erlazionatzen duen azaltzerakoan dio: “euria ez 

egitea (e) eta lurra desertifikatzea (e)". 3garren galderan berriz 

basamortutzearen ondorioak azaltzerakoan galdera berriro formulatuko balu 

bezala esaten du “lurra desertifikatzen bada” (e), eta  11garren galderan giza 

ekintzak eta basamortutzea elkarturik azaltzen dituenean dio "Osea zona 

hauetan desertifikazioa gertatu behar den zona hauetan? (e)". Bestalde, 

desertifikazioa lehenengo elkarrizketan “euria ez egitearekin”, “zuhaitzak 

moztearekin” eta “lurra biluzik geratzearekin” lotua agertu bazen, bigarren 

elkarrizketan berriz erantzun hauen antzekoak agertzen dira, zuhaitzak 

moztearena ezik, baina oraingoan desertifikazio kontzeptuaren esanahian 

garrantzi zentrala hartu du higadura kontzeptuak. Higadura, lehenengo 

elkarrizketan desertifikazioa lurralde batean dagoen ala ez  erabakitzeko 

datu bat bezala agertzen zen, eta instrukzioaren  ondoren izugarrizko 

garrantzia hartu du. Higadura kontzeptuak bildu ditu bere baitan, bai 

higadura gertakari geologikoa hutsa bezala dagokion kontzeptu multzoa, eta 

beste aldetik  gizakiak bere ardurapean bultzatzen duen nekazaritza 

intentsiboak probokatzen duen kontzeptu multzoa ere. Baina bereizketa hau 

agertzen da galdera desberdinetan, adibidez desertifikazioari buruz bigarren 

galderan hitz egiterakoan gizakiak eragiten duen higadurari buruz hitz 

egiten du, eta 13garren galderan berriz ez du halakorik aipatzen, higadura 

ekintza geologikoaren baldintzak aipatzen dituelarik soilik. Hala eta guztiz 
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ere bereziki seinalatzekoa da bosgarren ikasle honentzat zein garrantzi hartu 

duen higadura kontzeptuak desertifikazioari esanahia ematerakoan, halako 

garrantzia ere bigarren mapan garbi eta argi agertzen delarik.  Laburbilduz 

esan daiteke instrukzioaren ondoren desertifikazioak zentzu antropikoa eta 

klimatikoa jaso duen  higaduraren eskutik esanahiez aberastu eta sendotu  

dela nabarmenki, baina era berean esan behar da ikasleak desertifikazioa 

kontzeptua mantendu duela ia esanahi anekdotiko hutsean gelditu den  

basamortutze prozesuarengandik bereiztu gabe maila batean behintzat. 
 

Mikelek bi elkarrizketetan erakusten du kontsumitzen dituen fruta eta 

barazkien  jatorriari buruz gehiegi ez duela ezagutzen, ematen dituen 

azalpenak bigarrenean behintzat nahiko fantastikoak direlarik. Nahiko garbi 

ikusten da, baita ere, nekazaritza intentsiboak eskaintzen dituen 

produktuetatik kontsumitzen duen ala ez ezagutzen ez duela. Ikasle honek bi 

elkarrizketetan desertifikazioaren aurrean bere burua biktima bezala ikusten 

du lehenengo, eta ondoren, urrutiko, anekdotiko eta kutsu global baino era 

berean etnozentrikoa duten adibideetan oinarriturik ikusten du bere burua 

desertifikazioaren eragile moduan. Gogoratzekoa da ikasle honek lehenengo 

elkarrizketan desertifikazioarekin bere harremana azaltzea eskatzen 

zaionean, desertifikazioa moteldu egiten duela erantzuten duela eta 

arazoaren aurrean "ezin duela ezer egin" adierazten duela. Hala ere 

lehenengo elkarrizketan azkenean zioen "ezin dugu kontsumitu hainbeste 

gauza". bigarren elkarrizketan berriz proposatzen dituen irtenbideak ez dira 

bere buruarekin oso inplikatzaileak, bere ustez irtenbide hurbilena 

“zuhaitzak landatzearena” delarik, elkarrizketan zehar zuzenean aipatu gabe 

egon dena, hain zuzen ere. Hala  ere ezin ukatu ikaslearen erantzunetan hain 
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aipagarria gertatu den higadurarekin zerikusi handia duela. Azkenean 

proposatzen ditu beste norbaitek bideratu beharko lituzken irtenbideak: 

“kontzientziatze kanpainak” eta “nekazaritza kontrolatzea” hain zuzen ere.   
 

Lurzoruaren eraketari buruz ikasleak instrukzioaren ondoren ezagutza zabal 

bat jasotzen du  galderaren erantzunean ikusten den bezala. Hala eta guztiz 

ere  elkarrizketatzaileak ikasleak aurkezten dituen faktore batekiko  

sakontzea eskatzen dionean, ikaslea blokeatua gelditu da. Gainera “ez dut 

oroitzen” adierazten du, nolabait ikaskuntza prozesu memoristikoaren 

kutsua ematen  duelarik. Orokorrean lurzoruaren eraketan parte hartzen 

duten faktoreak izendatuak izan dira, eta hauetako batzuk eragileak eta 

erliebea diren bezala nolabaiteko desberdintze minimo bat agertu dute, 

eragile geologikoen jalkiera eta ekintza honi komeni zaion erliebea aipatzen 

baitu. Gaur egun nekazaritza intentsiboak lurzoruaren ekoizpen altuak 

lortzeko zer egiten ote den azaltzerakoan, bigarren elkarrizketan mantentzen 

ditu lehenengoan esandakoak, bereziki klima tropikalaren zentzua duten 

faktoreak aipatuz, eta eransten ditu inbernadoreak, intsektizidak eta hazteko 

gauzak deitzen dituenak.  
 

Lehenengo elkarrizketan  elkarrizketatzaileak ez dio bosgarren ikasle honi 

eskatzen higadura zer den azaltzea, eta horren ordez eskatzen dio higadurak 

zer probokatzen duen lurzoruan azaltzea. Ikasleak erantzunean dio 

higadurak “lurraren desertifikatzea” eta “emankortasuna galtzea” 

probokatzen dituela. Higadura gertatzeko bi baldintza egoki aurkezten ditu, 

“dena mozten” izango litzateke lehena eta “euri asko egitean” bestea. 

Elkarrizketa honetan ikasleak ez zituen aurrean izan higaduraren seinaleak 
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identifikatzeko argazkirik, horren ordez ikasleak bere hitzez azaldu zuen 

higadurak utzi ditzaken formei buruzko azalpena. Horrela agertu zituen, 

“oso punta zorrotzak”  eta “lurra oso fina, ea belarrik gabe egotea” 

ezaugarriak, azkeneko komentarioa akatsa bezala baloratua izan delarik.  

Jadanik aurkeztua gelditu da instrukzioa bideratu ondoren ikasle honentzat 

desertifikazioaren aurrean higadurak hartu duen garrantzia. Hala eta guztiz 

ere lehenengo elkarrizketan higadurari buruz emandako erantzunen arabera 

ikusten da halako harremana instrukzioaren aurretik ikasleak egiten zuela, 

baita ere. bigarren elkarrizketan hala ere higaduran garrantzi handia jaso du 

ikasle honentzat eta atentzioa deitzen du desertifikazioari buruz esan 

beharrekoak higadurarekin lotuak eskaini dituela, eta higadurari buruz esan 

beharrekoak berriz desertifikazioarekin lotuak eskaini dituela. Baina ikasle 

honek higadura aurkezten du eragile geologikoak diren ur basatien esku 

dagoen ekintza bat bezala eta lurzoruaren desgastea eta lurzorua antzu 

uztearen arduraduna bezala, baita ere. Halako gertakariak gertatzeko 

ikasleak aurkezten hiru baldintza besterik ez ditu aurkezten. Lehenengoa 

eurite gogorrak, bestea akatsa den mendi altuetako ura edo haizea eta 

azkenik elkarrizketatzailearen eskakizunez gehien sakontzen duena: 

gizakiaren nekazaritza. Hala ere baldintzetan ikasleari eskatzen zaionean 

emankortasunaren galera higadurarekin lotzeko, ikasleak ez du zuzen-zuzen 

halako galdekizunari erantzuten: “lurzorua gaizki erabiltzen duelako edo”,  

“lurzoru emankorrak behar duen minimoa edo lurzorua emankorra izateko 

behar duen minimoa ez duela errespetatzen edo”. Bestalde, bigarren 

elkarrizketan ikasle honek higadura ekintza gertatzeko klimarekin edo 

lurrazaleko materialen izaerarekin edo landaretzarekin zerikusia duten 

baldintzak oso era eskasean adierazi ditu, eta  landaretzaren falta behintzat 
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lehenengo elkarrizketan garbi azaltzen zen. Ezin da  ukatu higadura eta giza 

ekintzaren arteko lotura ikasleak behin eta berriro egiten dituela, baina hala 

ere ez du azalpen espliziturik eskaini harremana justifikatzerakoan. Azkenik 

higadura ekintzak lurrazalean uzten dituen seinaleak edo modelatu formak 

ere ikasleak bigarren elkarrizketan argitasun gehiagorekin azalduak izan 

dira. 
 

Orokorrean esan behar da Mikelek  galdera guztiak erantzunez eta  akats 

gutxiago eginaz ezagutza zabalagoa eta logikoagoa azaleratu duela 

instrukzioaren ondoren, baina egindako azalpen nahasiak eta akatsak 

adierazten dute, baita ere,  Mikelek ezagutza nahasia duela eta era oso 

sakonean dituela barneratuak ingurugiroari buruz eredu sinple eta 

katastrofistak. Era berean oso adierazgarria da higadura kontzeptuak jaso 

duen garrantzia, kontzeptu honek bildu baitu desertifikazioaren inguruan 

egindako azalpen logikoenak. zentzu honetan esan behar da, baita ere,  

ikasle honek higadurari eta  lurzoruaren eraketari instrukzioaren ondoren 

eskaini dien azalpena zabalagoa eta sendoagoa dela. Baina ikasleak 

higadurarekiko egin duen aukera honekin ez du lortu ikasleak 

desertifikazioarekin inplikazio zuze-zuzenetan azaltzea, irtenbideetan bere 

kontsumoa ez baitu aipatu. Hala ere azpimarratzekoa da "nekazaritza" 

kontrolatu behar dela aipatzea. 
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6. 6. MAIDER TORNOS  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ AZKEN  

KOMENTARIOA 

Maiderrek lehenengo elkarrizketan erantzun gabe utzi ditu hirugarren eta 

hamabigarren galderak, eta bigarrenean hamabigarrena halaxe utzi du, 

gainera esan behar da erantzun gabe utzi duen ikasle bakarra izan dela. 

Erantzun ez duen galdera 12 da hain zuzen ere, eta bertan ikasleari eskatzen 

zaio desertifikazioaren aurka erakunderen batek egiten duena azaltzea. 

Halako galdera ez erantzutea beste momentu batean zuhaitzak landatzea eta 

horrelako irtenbideak planteatzen dituenean atentzioa deitzen du. Era berean 

lehenengo elkarrizketan egiten zuen bezala “ez dakit” aditza erabiliaz 

erantzunaren ildoa batzuetan deuseztatua uzten du eta beste batzuetan berriz  

esaldiak bukatu gabe uzten ditu. Bigarren elkarrizketan aurrekoan agertzen 

ez diren bi gertakari agertzen dira, galdetzen zaionari erantzuna zuzen-zuzen 

ez lotzea eta blokeatzea hain zuzen ere, horrelaxe gertatzen baita 13 eta 14 

galderatan. Motibazioarekin zerikusia izan dezakeen bi gertakari agertzen 

dira, baita ere, bata jadanik aipatu da, hau da hamabigarren galdera ez 

erantzutea, beste ikasle guztiak erantzunen bat eman dutenean, eta bestea 

lurzoruaren eraketa prozesuari buruz pentsatzea instrukzioko jarduera 

batzuen helburua izanik, ikasle honek dio ez duela jatorri hortaz pentsatu 

inoiz. 
 

Hamalau  akats dira ikasle honek emandako lehenengo elkarrizketako 

hamabost erantzunetan agertzen direnak. Bi akats  lehenengo galderan 

agertzen dira. Bertan ikasleak erlazionatu egiten du kausa eta ondorio 
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harremanak ezarriz, “fabrikak ematen dutenez dirua” ondorioz  “sortzen 

dute kontaminazioa”. Eta aditzera ematen du “ ingurunea estropeatzen ari 

garelako eta zaintzeko”. Neguan kontsumitzen dituen tomateen jatorrian 

agertzen da beste akats bat, bere ustez “hemengoak” baitira. Higaduraren 

seinaleak identifikatzerakoan ikasleak gizakiak egindako baso-berritze 

terrazak hartzen ditu higaduraren adierazgarri bezala. Beste akatsak 

hamaikagarren galderan agertzen dira. Ikasleak desertifikazioaren ondorio 

gisa aurkezten ditu, berez deforestazio masibo baten ondorioak gaindituko  

lituzketenak: oxigeno gutxiago egotea eta CO2 gehiago egotea. Bukatzeko 

ikasleak lehenengo elkarrizketa honetan bere jokaera zehatz bat 

desertifikazioarekin erlazionatzen duenean, lurrera botatzen dituen paperak 

eta ondorioz sortzen den kontaminazioa aipatzen ditu. Bigarren 

elkarrizketan ikasle honek akatsak hamaikara jaitsi  ditu. Alde batetik ikasle 

honek pentsatzen du kontsumitzen dituen tomateak Ameriketakoak direla, 

eta beste batetik ikasleari penintsulako beste zonalde bat izendatzea 

eskatzen zaionean kanariak aipatzen ditu. Hirugarren akats bat agertzen da 

arranblak higadura ekintzak utzitako ur bide bezala aurkezten direnean. 

Laugarren bat berriz, lurzoruaren eraketan aldaketa kimikoak eta 

mekanikoak eragile geologikoei egozten dienean agertzen da. Hiru  akats 

agertzen dira ikasle honek basamortutze prozesuari derrigorrezko giza 

kutsua ezartzen dionean eta beste bat basamortutzeari nekazaritza eta 

abeltzaintza ezinezkoak direla egozten dionean. 13. galderan ikasleak 

aditzera ematen duenean desertifikazioa identifikatzeko datuak mendiko 

mapetatik jaso daitezkeela seigarren akatsa agertzen du. 14 galderan 

ikasleak dio berari ez diola desertifikazioak ezertan eragiten, baina inguruan 

badagoela. Eta azkenik esan behar da ikasle honek desertifikazioari aurre 



 383

egiteko aukerak proposatzen dituenean aditzera ematen duela “sasoitik 

kanpoko  ez dagoen janaria asko ez jatea”. 

Ikasle honek instrukzioaren ondoren akats kopurua jaitsi egin du. Akatsen 

artean azpimarratzekoa da, adibidez, errepikatu egiten dituela kontsumitzen 

dituen produktuei buruzko arazoak. Higadurak uzten dituen seinaleak 

identifikatzerakoan ere akatsak agertzen dira, lehenengo elkarrizketan 

gizakiak egindakoa higaduraren seinalea dela esaten duelako eta bigarrenean 

arranblak higaduraren emaitza dela esaten duelako. Lehenengo elkarrizketan 

hiru galdera multzotan agertzen baldin baziren ingurugiroko arazoei buruz 

eredu katastrofista edo sinplistaren azalpenak, bigarrenean  bitan agertzen 

dira, arazo horretaz kanpo gelditu den bakarra 1 galdera delarik. Bigarren 

elkarrizketan ere agertzen da geografiarekin zerikusia duen akats bat, 

Kanariak irlak penintsulan kokatzen dituenean. Lehenengo elkarrizketan 

agertzen ziren beste bi akats, harremanik ez zuten aldagaiak lotuak 

aurkezten zituenean azaleratzen ziren, horrelakorik ez delarik bigarren 

elkarrizketan gertatzen. 

 

Ikasleak instrukzioa burutu baino lehen elkarrizketaren lehenengo galderan 

erantzun zabala ematen du, non ingurugiroko arazoetatik “kontaminazioa” 

den gehien garatzen duena. Instrukzioaren ondoren berriz zuzen-zuzen 

joaten da desertifikazioa eta basamortutzea aipatzera. Arazo hauei aurre 

egitea garrantzitsua dela justifikatzerakoan,  

lehenengo elkarrizketan ikuspuntu antropozentrikoa erabiliaz eredu 

katastrofista antzematen zitzaion, non ikasleak zioen "ingurua estropeatzen 

ari garelako" dela garrantzitsua arazoei aurre egitea. bigarren elkarrizketan 

berriz eredu katastrofista ez da agertzen, baina berdin jarraitzen du eredu 
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antropozentrikoaren agerpena: "Gure planeta delako eta zaindu egin behar 

delako eta gu bizi garelako eta hobeto bizitzeko". 

Ikasleak lehenengo elkarrizketan pentsatzen du lurzorua gizakiak ongi erabil 

dezakeela emankortasuna arriskuan jarri gabe. Baina lurzorua gaizki 

erabiltzen baldin badu, onartzen du lurzoruaren emankortasuna arriskuan jar 

dezakeenik. Hala ere lurzoruaren erabilpen desegokia irudikatzerakoan, 

ikaslea berriro “zuhaitzak gehiegi moztea”rekin erlazionatzen du, eta 

arrazoiketa oxigeno gutxiago eta CO2 gehiagoren ondorioarekin lotzen du. 

Ikasleak ez ditu basamortutzearen ondorioak azaltzen, baina bai azaltzen 

dituela basamortutzea eta giza gehiegizko ekintzen emaitzak, non erantzuten 

duen “gertatuko dela desertifikazioa”, eta gero testuinguru horretan 

desertifikazioari esanahia ematerakoan azaltzen du bere ondorioz oxigeno 

gutxiago, CO2 gehiago agertuko direla, eta “espezie edo animalien 

desagerpena” gertatuko dela, berriro ere akats katastrofistetan eroriaz. Orain 

arte esandakoarekin bat etorriaz ikasle honen ustez Desertifikazioa 

“zuhaitzak mozten dituztela gehiegi” gertakariarekin erlazionatua dago, eta 

nabarmena egiten da halako proposizioak giza ekintzaren kutsu bat duela. 

Jarraian ikasleak “zuhaitzak ez egotea”rekin lotzen du desertifikazioa 

gertakari honen  arrazoia ematerakoan aipatzen dituelarik  “kontaminazioa”, 

“lehorteak” eta “suteak”, hauen artean baldintza naturalak agertzen direlarik, 

baita ere.  Gainera, ikasleak desertifikazioarekin erlazionatu duen “zuhaitzak 

ez egotea”ren ondorioz “desertu bat bezala” geldituko dela dio esplizituki, 

baita ere. Ikasle honek hamahirugarren galderan arazoa identifikatzeko 

aurkezten dituen ideiak bigarren galderan desertifikazioari emandako 

esanahiarekin bat datoz, baita  ere, non ezagutu nahiko lituzke, “zenbat 

zuhaitz mozten den”, ea “suteak” eta “lehorteak” dauden. 
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Bigarren elkarrizketan ikasleak ikusten du gizakiaren gehiegizko 

nekazaritzaren eta abeltzaintzaren ondorioz  lurzoruaren emankortasuna 

arriskuan jar dezakeela, eta oraingoan "zuhaitzak moztu" eta horrelakoak ez 

ditu aipatzen. Hala ere giza ekintza gehiegizkoak basamortutzearekin 

elkartzean berriz Maiderrek berriro ateratzen du "basorik gabe" gelditzearen 

ondorioa, horrela ikus daitekeelarik ikasle honen azalpenek deforestazioaren 

kutsua oraindik ere mantentzen dutela. Ondoren ikasle honek 

desertifikazioaren eta  basamortutzearen arteko nahasketa aipagarria egiten 

du, bi kontzeptuak berdin-berdin definitzen dituelako, esanez biak direla 

"lurzoruari emankortasuna kentzea", hemen baita ere gizakiaren kutsu 

nabarmena agertzen delarik. Hala eta guztiz ere kontzeptu hauetako 

bakoitzak badu bere azalpen propioa, non ikasle honentzat basamortutzeak 

gizakiarentzat dakarren emigratu edo moldatu beharra, eta non 

desertifikazioa erlazionatzen duen basamortutze prozesuarekin eta 

lurzoruaren degradazioarekin. Halako nahasketa oraindik ere handitzeko 

ikasleak "mediko mapak" aipatzen ditu desertifkazioa arriskua 

identifikatzerakoan. Erantzun nahasi hauen aurrean lehenik eta behin esan 

behar da Maiderrek desertifikazioa, basamortutzea eta giza ekintza 

gehiegizkoen arteko harremanak oso ilunak eta nahasiak azaltzen dituela, 

beraien arteko harreman garbirik eta hierarkikorik gabe. Joera hau bigarren 

mapan osotara baieztatua agertzen da, non ikasleak desertifikazioa eta 

basamortutzea identifikatu egiten dituen maparen hierarkia maila gorenean, 

eta ondoren basamortutzea delarik desberdintzen jarraitzen duena. Hala ere 

egia izanik desertifikazioaren barne koherentzia gutxitzea sumatzen dela, 

ikasleak instrukzioaren ondoren desertifikazioa basamortutzearekin eta 
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lurzoruaren degradazioarekin erlazionatu dituela eta gizakiaren 

gehiegikerien kutsu nabarmena era egokiagoan barneratu dituela. 

Ikasleak kontsumitzen dituen fruta eta barazkien jatorriari buruz lehenengo 

elkarrizketan "batzutan bai" zioen, baina bigarren elkarrizketan dioena 

jakinik bere interesa eta ezagutza ez dela areagotu ziurtatu daiteke. Ildo 

berbera jarraituz esan behar da, ikasleak ingurugiroko arazo honen aurrean 

duen jarrera antzekoak direla bi elkarrizketetan. lehenengo elkarrizketan oso 

inplikazio urrutikoak edo emozionalak eratu ditu: papera lurrera bota 

(jarraian zuzentzen zuena) eta kontaminazioa (e) aipatuz baita ere. Eta 

jarraian ez du bere burua desertifikazioaren aurrean ezer berezia egiten 

ikusten, hala ere "moztea gutxiagotu" eta kontaminazio gutxiago" egitearen 

alde agertzen da. Esan daiteke, lehenengo elkarrizketan  agertzen den 

ezaugarri bat dela  ikasleak nolabaiteko  erresistentzia  agertzea arazoa 

hurbila eta bere bizitzarekin lotua ikusterakoan. Bigarren elkarrizketan 

ikasleak lehenengo esaten du desertifikazioari buruz: “niri ez baino gure 

inguruan badago (e), Nafarroako erriberan”. Jarraian bere bizitzarekin 

loturak identifikatu nahian lehenengo bere burua biktima bezala ikusten du, 

“elikagaiak jaitsiko dira” esanez. Eta azkenik beti elkarrizketatzaileak 

nolabait bideratuz, ikasleak onartzen du bera ere izan daitekeela eragile: 

“erosten dituelako nekazaritza (intentsiboaren) produktuak”. Irtenbideei 

buruz ikasleak lehenik eta behin ordu arte  gutxi aipatu duen 

deforestazioaren aurka doa, eta azaltzen du berak baso-berritzeak 

proposatuko lituzkeela. Ondoren elkarrizketatzaileak bideratuz aurretik 

esandakoarekin zuzen jokatzen du adieraziz "gutxiago kontsumitu" beharko 

lukeela, haragi gutxiago jan  eta azkenik akatsekin agertzen den "sasoitik 

kanpo ez dagoen janaria asko ez jan" (e). Jarrera maila batean eszeptikoa 
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duela esan daiteke, bere burua inplikatzea azken momentuan egiten duelako 

eta  deiadarra eta guzti ateratzen zaiolako. 

Ikaslearen   jarreraren aldetik  garrantzia izan dezakeelako azpimarratu 

behar da ikasle hau izan dela desertifikazioaren aurka lan egiten duen 

erakunderen bat edo plangintzaren bat aurkeztu ez duena, nahiz eta ikasleak 

egiten dituen proposamenetan egon badaude erakunderen batek bideratu 

beharko lituzkeen proposamenik.  
 

Lurzoruaren eraketari buruz eta higaduraren izaerari buruz, lehenengo 

elkarrizketan emandako erantzuna osotara gainditua agertzen da 

bigarrenean, arazorik gabe barneratu dituelarik bi gertakari hauetan parte 

hartzen duten faktoreak. Adibidez, lurzoruaren eraketa eta ekoizpen altuei 

buruz lehenengo elkarrizketan ikasleak klima aipatzen zuen lurzorua 

eratzeko faktore baten gisa, eta era berean klima desberdina eta lur 

desberdinak hartzen ditu ekoizpen altuak lortzeko arrazoi gisa. bigarren 

elkarrizketan berriz ikasleak aipatu beharreko faktore guztiak aipatu ditu,  

baina hala eta guztiz ere gertakari hauei buruz aipatzen dituen faktoreak 

sakontzen dituenean akatsak ere agertzen dira. Adibidez, lurzoruaren 

eraketan parte hartzen duten aldaketa kimikoak eta mekanikoak eragile 

geologikoekin lotua agertzen dira. Higadura gertakariari buruz lehenengo 

elkarrizketan agertzen da azalpenetan tartekaturik lurzoruaren 

emankortasuna zatikako izaera izango balu bezala, eta ondorioz higadurak 

zati horiek eramango balitu bezala (e), bestalde zuhaitza gutxi egotea hartu 

du higadura egoteko baldintza bat bezala, eta baita ere euri asko egotearena. 

bigarren elkarrizketan errepikatu egiten du higadurak emankortasuna 

eramaten duenaren ideia, baina oraingoan ez du "zati" hitza erabiltzen eta ez 
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da akats eran hartua izan. Bestalde, higadura gertatzeko baldintza egokiak 

eta logikoki antolatuak aurkezten ditu, azkenean arazo bakar bat agertzen 

delarik: arranblak agertzea higadurak sortzen duen paisaiaren forma bezala.  

 

Orokorrean ikasle honek galdera guztiak erantzun ez dituen neurrian eta 

erantzunen batean blokeatzera iritsi den neurrian, esan daiteke instrukzioan 

jasotako informazioa ez zaiola osotara aipagarria eta garbia gertatu, maila 

batean motibazio arazoekin erlazionatu daitekeelarik, baita ere. 

Instrukzioaren ondoren eredu katastrofista duten akatsak ez dira ezabatu eta 

kontsumitzen dituen produktuei buruzko arazoak berriro agertu dira. Zentzu 

honetan ere azpimarratzekoak dira desertifikazioa eta basamortutzearen 

arteko nahasketa aipagarriak azaleratu direla bigarren elkarrizketan. Hala 

ere, desertifikazioa instrukzioaren ondoren identifikatu duelako, eta 

lurzoruaren degradazioa eta “lurzoruaren emankortasuna” galtzearen 

arriskua, bai nekazaritzagatik eta azkenean baita ere  higaduragatik, 

desertifikazioaren  ideia nagusi gisa erabili dituelako, ingurugiroko 

arazoaren izaeran murgildu dela esan daiteke. Azkenik esan behar da 

lurzoruaren eraketari buruz  eta higaduraren gertakariari buruzko ezagutza 

aipagarria jaso duela, baita ere. 
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6. 7. ITZIAR BARREIRO  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Ikasle honek bi elkarrizketetan mantendu du eredu katastrofista eta erantzun 

emozionalak eskaintzeko joera. Bigarren elkarrizketan zehazki hamar 

proposizioetan erabiltzen du halako eredu sinplista, eta lehenengoan berriz 

zortzi izan ziren hala agertu zirenak. Bestalde bi elkarrizketetan, baita ere, 

hamabigarren galdera, non ikasleari galdetzen zaion ea  desertifikazioaren 

aurka jarduten duen erakunde eta plangintzarik edo ezagutzen ote duen, 

ikasleak erantzun gabe uzten du. Gainera lehenengo elkarrizketan laugarren 

galdera ere erantzun gabe utzi du. Hamahirugarren galderaren erantzunean 

esan behar da ikasle hau ez dela galdetzen zaionari osotara lotzen. Bigarren 

elkarrizketan bi alditan  ikasle honek adierazten du “ez dut gogoratzen” 

proposizioa, instrukzioan zehar ikasitakoak momentuan burura etorri behar 

litzaiokeenaren ustea azaleratzen zaiolarik. Gainera, ikaslea lurzoruaren 

eraketa edo higadura gertakariaren azalpenak ematerakoan, azalpen aldrebes 

samarrak egiten ditu, proposizioen analisia batzuetan zailago egiten 

duelarik. 

 

Orokorrean lehenengo elkarrizketan 15 baldin baziren egiten zituen akatsak, 

instrukzioaren ondoren 19 egin ditu. Bi elkarrizketetan, akats kopuru 

nagusia agertzen da eredu katastrofistarekin lotuak eta bereziki akats hauek 

desertifikazioa eta basamortutze prozesuarekin zerikusia dute. Adibidez, bi 

elkarrizketetan  desertifikazioak eta basamortutzeak  deforestazioaren kutsu 

inplizitua duten gertakariak biltzen dituzte eta batzuetan azaltzen da 
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basamortutzeak halako deforestazioak sortzen dituela. Ikasleak bigarren 

elkarrizketan lurzoruaren emankortasuna nabarmenduz desertifikazioari 

egokitzen dio "geldituko gara alimenturik gabe" bezalako proposizioak. Eta 

era berean desertifikazioarekin lotuak basamortuaren muturreko baldintzak 

azaleratzen ditu baita ere,  adibidez, "lehorte baten ondorioz" Nafarroan 

desertifikazioa arazoaren arriskua egongo dela esaten duelako. Gaineratu 

behar da bigarren elkarrizketan higadura eta lurzoruaren eraketarekin 

zerikusia duten akatsak era esanguratsu batetan azaleratzen direla, hauetan 

materiaren izaera kimikoarekiko akatsak eta suntsitze prozesu eta eraikitzen 

prozesuak nahasketak agertzen direlarik. 

 

Lehenengo galderan ikasleak bi elkarrizketan errepikatzen duen 

ingurugiroko arazoa kontaminazioa da, hala ere lehenengo elkarrizketan 

“itsasoaren kontaminazioa”z hitz egin zuen. Hasiera batean “ozonoaren 

geruza” (e) aipatzen bazuen, berezko arazoa aipatu gabe, bigarrenean 

gizakia aipatzen du esanez  “(naturak) orain  dituen kalte guztiak egiten 

dizkiolako”. Ondoren kontutan hartzekoa da bigarren elkarrizketan eta 

desertifikazioaren aurrean ikasleak duen arduraz galdetzen zaionean ikasle 

honek erabiltzen duela CFC produktuen kontsumoa aldaketa 

klimatikoarekin erlazionatzeko, hau da, bigarren elkarrizketan “ozono 

zuloaren” isla inplizitua berriro agertzen dela esan behar da. Bestalde, 

ikusten da ikasleak ez duela inkorporatu instrukzioan aurkeztu zaion 

ingurugiroko arazoa, eta gainera ingurugiro arazoei aurre egitearen 

garrantzia azalpenik gabeko erantzunetan mantentzen da: "Ba seguruaski, 

bueno gero igual honek ez dauka buelta, baina, igual konpondu daiteke 

zerbait.".  
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Lehenik eta behin esan behar da Itziarrek bi elkarrizketetan eta 

desertifikazioari buruzko galdera multzo honetan aztertzeko azalpen errazak 

ez dituela egin. Galdera multzo honek, baita ere, biltzen ditu elkarrizketa 

bakoitzean agertu diren akats guztietatik zati garrantzitsuena, non akats 

adierazgarrienak eredu katastrofistarekin zerikusia duten. Lehenengo 

elkarrizketan Itziarrek ez du pentsatzen gizakiak lurzoruaren emankortasuna 

arriskuan jar dezakeenik, baina ondoren hamaikagarren galderaren 

testuinguruan adierazten du lurzorua emankortasunik gabe eta ezer gabe 

geldituko dela. Desertifikazioak deforestazioaren kutsu aipagarria jasotzen 

du, eta garbi uzten du gizakiak egindako mozketak direla 

desertifikazioarekin erlazionatzen dituenak: “zuhaitzak eta flora kentzea”, 

“egurra moztea”, “zuhaitzak moztea” eta “dena moztea”. Desertizazioaren 

ondorioak adierazterakoan ikasleak berriro ere “landaretzarik gabe 

gelditzea” (e) aipatzen du, orduan jarraitzen du esanez “ezin da ezer 

landatu” (e) eta gainera azkenean “oxigenorik gabe gelditzen ahal garela” 

(e) ere esaten duelarik. Hala ere desertizazioari buruz ez du agertzen gizatiar 

kutsu hain nabarmena, eta ondorioz badirudi gizatiar kausa ez duen 

gertakari baten aurrean gaudela, zeinek landaretzarik gabe uzten gaituen, 

oxigenorik gabe ere bai, eta ondorioz ezin dezakegun ezer landatu. Ondorioz 

esan daiteke lehenengo elkarrizketan Itziarrek desertifikazioa eta 

basamortutzea inplizituki deforestazioarekin lotzen dituela, baina 

deforestazioa bi eratara ulertzen duela, bat gizakiak egina eta bestea 

basamortutzeak egina. Bigarren elkarrizketan Itziarrek onartzen du gizakiak 

arriskuan jar dezakeenik erabiltzen duen lurzoruaren emankortasuna, baina 

ez du sakonki arrazoitzen: "geroz eta gehiago landatzean galtzen da 
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emankortasuna". Emankortasuna galtzea aipatzen du, baita ere, 11 galderan, 

non aipatzen duen  "zuhaitzak kenduko direla" eta lurzoruak 

"emankortasuna kenduko duela".  Zentzu honetan agertzen da 

desertifikazioari Itziarrek eskaintzen dion esanahia, 2 galderan esaten 

duelako "lurrak ez duela emankortasuna", baina esanahi honekin batera 

desertifikazioak biltzen ditu seinalatu behar diren ideia katastrofistak: ezin 

dela  jan, ezin dela ezer landatu, e.a.. Ideia berdinak agertzen dira, baita ere,  

basamortutzearen ondorioetan. Eta 13 galderan aopatzen du lehorte handi 

baten ondorioz egon daitekeela Nafarroan desertifikazioaren arriskua. 

Orokorrean esan daiteke lurzoruaren emankortasuna galtzearen arriskua dela 

ikasle honek instrukzioaren ondoren jaso duen informazio aipagarriena, 

baina emankortasun galtze hori zentzu katastrofiko batean  ulertu duela eta 

deforestazioa inplizituaren ondorio bezala agertzen duela, esan daiteke. 

Emankortasunaren galtzea gizakiaren ondorio bezala, noski, 5. galderan 

agertzen da, baina beste galdera guztietan lurzoruaren emankortasuna 

galtzea fatalismo baten ondorio bezala agertzen da, 13. galderan esandakoa 

kontutan hartuz esan daiteke ikasle honentzat lurzoruaren emankortasuna 

galdu daitekeela baita ere lehorte handi baten ondorioz. Azken finean 

badirudi Itziarrek pentsatzen duela lurzoruaren emankortasuna 

deforestazioarengatik eta lehorteengatik gertatu daitekeela, zentzu osotara 

fatalista batean. Era berean seinalatu behar da Itziarrentzat desertifikazioa, 

basamortutzea eta giza ekintzak kontzeptuen arteko harremanak  osotara 

ilunak gelditu direla. 

 

Jarrerak azaleratzen diren galdera sortan, hasiera batetan zazpigarren ikasle 

hau agertzen da, bere etxeko erosketetan gutxi inplikatzen den alaba bat 
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bezala. Bigarren elkarrizketan berdintsu agertzen da, orain badirudi 

produktuen jatorriaz “zer edo zer” gehiago arduratzen dela. Hala eta guztiz 

ere orokorrean ikasle hau kontsumitzen dituen produktuei buruz oso 

ezjakina agertzen da, bai lehenengo elkarrizketan eta bai bigarrenean, nahiz 

eta azken honetan jakin badaki kontsumitzen dituen zenbait produktuen 

jatorria inguru bertakoa ez dela. Desertifikazioa eta bere bizitza 

erlazionatzerakoan, bi elkarrizketetan, lehenengo bere burua 

desertifikazioaren “biktima” bezala agertzen da. Instrukzioa baino lehen 

zioen “ez dugu ezer izango” eta bigarrenean berriz “geldituko gara 

alimenturik gabe”, ikusten denez antzeko zentzua duten erantzunak jasotzen 

dira. errepikatzen  zaionean ea desertifikzioarekin eragile harremanik ez ote 

duen, bigarren elkarrizketan bere burua ikusten du eragile moduan, baina 

bizipen oker eta anekdotikoak azaleratuz, adibidez dioenean “behar bada nik 

daukat kulpa pixka bat” honako honengatik: “CFC erabili nuen orain dela 

urte asko” edo. Desertifikazioaren arazoaren aurrean instrukzioa baino lehen 

ez ditu alternatibarik eskaintzen, eta instrukzioaren ondoren eskaintzen ditu 

eduki nahiko hutsa duen “egin lana nire aldetik” eta bigarren elkarrizketan 

ordu arte esandakoarekin harremanik gabe dagoen eta oso orokorra 

gelditzen den “zuhaitzak gehiago landatu”. Ikusten da puntu honetan 

ikasleak berreskuratu egin duela lehenengo elkarrizketan deforestazioarekin 

zuen atxikimendua. Erantsi behar da ikasleak aurreko irtenbide eskasak 

eskaini baino lehen “nik ezin dut (ezer) egin” proposizioa mahai gaineratzen 

duela. Ikusten da instrukzioaren ondoren ikasle honek ez dituela 

desertifikazioaren aurrean proposamen interesante, koherente eta 

inplikanterik eskaintzen. 
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Lurzoruaren eraketa prozesua dela eta ikasleak instrukzioaren ondoren 

informazio berria aurkezten du. Lehenengo elkarrizketan ia ezez ez esan 

ondoren, bigarrenean  “harri handien txikitzea” kokatzen du lurzoruaren 

eraketako gertakari nagusi bezala. “Txikitxea”ri buruz azalpenak 

ematerakoan berriz, azaleratzen zaizkio harrien izaera kimikoaren inplikazio 

bortxatuak, eta oraindik ere esanguratsuagoa dena, gizakia aipatzen du 

nabarmenki harrien suntsitze prozesuen eragile gisa, ikasle honek ahaztu 

egin duelarik lurzoruaren eraketari buruzko galdera erantzuten ari zela. 

Azpimarratzekoa da ikasle honek lurzoruaren eraketari buruz zein 

informazio eskasa eskaintzen duen, aipatu beharreko meteorizazioa 

bezalako kontzeptu inklusiboak ez dituelarik aipatzen ere. 

 

Berotegien erabilpena da bi elkarrizketetan ikasle honek aurkezten duen 

arrazoia nekazal ekoizpen altuak justifikatzeko, bigarrenean ere “beste 

klima” baten arrazoia eskaintzen dutelarik. Hala eta guztiz ere “ureztatze 

artifizialak” lehenengo elkarrizketan agertzen zena ez da gehiago agertu. 

Bigarren elkarrizketan elkarrizketatzailearen eskakizunari erantzunez azken 

proposizio hau berriro botatzen du ikasleak, zeinek, negutegien ideia 

sakontzen duen eta  adierazten duen garbi ikasleak duen ikuspuntu 

antropozentrikoa: "Gizakiak egiten ditu beste baldintza batzuk, beste fruta 

eta  landare motak hasteko, nik uste dut, ez dakit." 

 

Higadura gertakariari buruz bi elkarrizketetan ikusten da ikasle honek 

mendiaren eta  lurzoruaren “desgastea” erabiltzen duela hari esanahia 

emateko. Lehenengo elkarrizketan higadura paisai lauarekin lotzen du, 

batzuetan jalkierak sortzen duen paisaiarekin nahasten duelarik. Hala ere 
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instrukzioa baino lehen ikasle honek haizea, grabitatea, izotza eta ura 

aipatzen ditu higaduraren eragile zehatzak bezala, eta bigarrenean berriz 

eremu karstikoak hartzen ditu aipagarrien gisa eta azalpen kimiko eskas eta 

nahasietarako joera agertzen du, higaduraren eragile zehatzik aipatzen ez 

dituelarik, eta noski ezta ere higadurari dagokien kontzeptu inklusiboagoak 

ere. bereziki seinalatzekoa da ikasle honek eremu karstikoetako higadura 

hartzen duen higadura kontzeptuaren erreferentzi gisa, eta horrek eraman 

duen oinarrizko zenbait akats egitera. Higaduraren baldintzak azaltzerakoan, 

esan den bezala,  lehenengo elkarrizketan eragile zehatzak agertu ditu eta 

bigarrenean, azalpen kimiko akastunetatik aparte, agertzen da materialak 

iragazkorrak izatearen baldintza okerra, material biguna izatea eta gizakia, 

oraingoan azalpen gehiagorik ematen ez dituelarik. Ikusten da ikasle honek 

lurzoruaren eraketa prozesua esplikatzeko egokiagoak diren azalpen 

kimikoak erabili dituela higadura esplikatzeko,  prozesu eraikitzaileak eta 

suntsitzaileak nahasteko joeraren kutsua  agertzen duelarik. Ikasleak 

lehenengo elkarrizketan mendi baxuak eta paisai laua identifikatzen baditu 

higaduraren seinale gisa, bigarren elkarrizketan agertzen dira karkabak eta 

trokarteak. Hala eta guztiz ere modelatu forma hauen eraketa 

prozesuarekiko ikasle honek akats berri bat agertzen du, non agertzen den 

“ura gutxinaka gutxinaka” forma modelatzen. 

Orokorrean, esan behar da, zazpigarren ikasle honek instrukzioaren ondoren 

akats gehiago agertu dituela, eta desertifikazioari buruz eta basamortutze 

prozesuari buruz akats kopurutan behintzat ez dituela aldaketa aipagarririk 

agertzen. Hala ere ikusten da lehenengo elkarrizketan deforestazioaren 

inguruko ezagutzak aintzakotzat hartu dituela, eta deforestazioak ez duela 

beti gizatiar kutsua izan, eta  bigarren elkarrizketan emankortasunaren 
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problematikarekin lotzen duela jasotako informazio berria, emankortasuna 

deforestazioagatik, lehorteagatik edo eta gizakiarengatik gerta daitekeelarik. 

Hala ere azpimarratzekoa da Lehenengo elkarrizketan eta bigarren 

elkarrizketan deforestazioak, lehortea, desertifikazioak eta basamortutzeak 

zentzu osotara katastrofista batean erabiliak izan direla. 

Jarraian,  ikusten da, instrukzioaren ondoren ikasleak ez duela bere burua  

desertifikazioarekin inplikaturik ikusi, esan daitekeelarik emankortasuna 

galtzearen ideiak ez duela etekin inplikaterik sortu. Horrela, esan daiteke, 

baita ere, ikaslearen jarrera ez dela apenas aldatu, bere burua arazoarekiko 

aldendua jarraitzen baitu. Aberatsagoak dira hain zuzen ere lurzoruaren 

eraketari buruz eta higadurari buruz ikasle honek instrukzioaren ondoren 

esaten dituenak. Hala eta guztiz ere, nabarmentzekoa da zer nolako 

nahasketa agertzen duen naturaren prozesu eraikitzaile eta suntsitzaileen 

artean. Eta era berean materiaren izaera kimikoak duen zentzua zein era 

desegoki eta akastunetan agertzen den esan behar da, seguruenik 

kareharrizko eremuko higaduraren ereduaren aplikapen mekanikoa egiten 

ari delako. 
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6. 8. ASIER ESPARZA 

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ AZKEN KOMENTARIOA 

Zortzigarren ikasle honek adierazpen oso laburrak eta ea esplikaziorik 

gabekoak eskaintzen ditu. Bai lehenengo elkarrizketan  eta bai bigarren 

elkarrizketan ulertzeko zailak diren proposizioak egiten ditu, batzuetan 

galderari garbi garbian lotzen ez delarik. Adibidez, halakoa gertatzen da 

lehenengo elkarrizketako 3., 11. eta 13. galderetan, eta bigarren 

elkarrizketan berriz zazpigarren galderan. Bigarren elkarrizketan ikasle 

honek erabiltzen du “ez dut gogoratzen” esaldia, zehazki ur-basatien 

modelatze formak izendatu nahi dituenean. Esan behar da, baita ere, 

zortzigarren ikasle honek erantzun gabe utzi dituela lehenengo elkarrizketan 

2., 12. eta 8. galderak, eta instrukzioaren ondoren berriz galdera guztiak 

erantzun dituela. 

 

Asierrek lehenengo elkarrizketan sei akats agertu ditu adierazitako ezagutza 

eskasen artean. Bigarren elkarrizketan berriz hamasei akats azaleratu ditu. 

lehenengo elkarrizketan akats erdiak dira eredu katastrofista batekin lotu 

daitezkeenak, bigarren elkarrizketan berriz 16 akatsetatik 12 izan dira 

horrelakoak.  

lehenengo elkarrizketan  ikasleak ingurugiroko kontaminazio arazoari aurre 

egitera justifikatzen du adieraziz, “zeren gero ezingo da kalera atera”. Beste 

hiru akats izan ziren desertifikazioa eta basamortutzearekin lotuak. 

Desertifikazioari buruz dio desertifikazioa motelduko litzatekeela 

basamortutzea dagoen tokietan nekazaritza intentsiboa egingo balitz, honek 

adierazten duelarik 11. galdera gaizki ulertu duela. Basamortutzearen 
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inguruan berriz agertzen diren bi akatsetan, lehenengo galderan gertatzen 

zen bezalaxe, ikasleak ingurugiroko arazoei egokitzen dien eredu 

katastrofista azaltzen da. Ikasleak oraingoan dio, bigarren elkarrizketan 

iraunkorki agertuko dena baita ere, basamortutzearen ondorioak izango 

direla “basoak desagertzea” eta “airea gutxitzea”. Azkenik, beste bi akats 

agertzen dira lurzoruaren eraketarekin eta higadurarekin lotuak. Ikasle 

honek magma azaltzen du lurzoruaren eratzaile gisa, eta beste akatsa agertu 

da higadurak eragin duen paisai batean “dena dago launa” adierazi duenean.  

Bigarren elkarrizketan akats kopurua era adierazgarri batetan igo da, 

hamasei izatera iritsi baitira. Lehenengo galderari buruz esan behar da  

berriro agertzen dela eredu katastrofistaren kutsua dioenean, “bestela lurrean 

ea dena desegingo da”. Baina oraingoan agertzen da beste akats hau, non 

ikasleak ozono kapa hartzen du ingurugiroko arazo gisa. Ikasle honek ez du 

desertifikazioa aipatzen ingurugiroko arazo gisa, baina bai agertzen duela 

deforestazioa. Desertifikazioa eta basamortutze prozesua kontzeptuek 

biltzen dituzten akats kopuruak bikoiztu egin dira. Guztira garaile irteten 

den akats mota eredu katastrofista eta emozionalarekin zerikusia dutenak 

dira, hauen artean agertzen da iraunkorra den  landaretza desagertzea bai 

desertifikazioarekin erlazionatua eta bai basamortutzearen ondorio gisa. 

Agertzen da, baita  ere, kontzeptu hauekin lotuak akatsak diren  “dena 

basamortuan bihurtu”, ur gutxiago, bero gehiegi eta iraunkorra kontsidera 

daitekeen oxigeno gutxiago, eta  ondoriozta daiteke desertifikazioa eta 

basamortutzea kontzeptuak elkarren arteko bereizketarik gabe mantendu 

dituela. Nabarmentzekoa da lehenengo elkarrizketan airea gutxitzea jarri 

badu basamortutzearen ondorio gisa, oraingoan “oxigenoa gutxitzea”rekin 

trukatu duela. bigarren elkarrizketan aipagarria da, baita ere, ikasle honek 
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desertifikazioarekin bere bizitzarekin erlazionatzea eskatzen zionean esaten 

duena:  “bizitzeko toki gutxiago egongo dela”,  “kanpotik ibiltzeko toki 

gutxiago egongo dela”, “tenperatura igoko dela”. Akats multzo honekin 

bukatzeko esan behar da ikaslearen ustez  mundu osoko produktuak 

kontsumitu ditzakeela. Guztira esan dezakegu zortzi akats direla eredu 

katastrofista eta emozionalean oinarritzen direnak. Lurzoruaren eraketaren 

inguruan mineralak urarekin desgastatu egiten direla aipatzen du, eta 

higaduraren inguruan berriz gizakiak egindako terrazak higaduraren seinale 

bezala ikusten ditu. 
 

Lehenengo elkarrizketan agertzen den ingurugiroko arazoa kontaminazioa 

da, eta bigarren elkarrizketan akatsa den ozono geruza eta deforestazioa. 

Arazoei aurre egiteko garrantzia ikasleak jadanik aurkeztu diren  eredu 

katastrofistaren pean dauden proposizioak eskaintzen ditu.  
 

Zortzigarren ikasle honek bi elkarrizketetan onartzen du gizakiak arriskuan 

jar dezakeela lurzoruaren emankortasuna, lehenengo elkarrizketan euskara 

aldrebes samar batean baina eskaintzen du azalpen minimo bat esanez: 

“kentzen dituzten landareekin, bazeuzkaten mineralak, gutxitzen joango 

ziren” eta “Mineralak gutxiago egongo ziren”. Bigarren elkarrizketan berriz 

azalpen zailagoa eskaintzen du eta azken finean ikasleak baieztatu egiten du 

erabilerak bakarrik egiten duela emankortasuna jaistea. Basamortutzeari 

buruz ikasleak lehenengo elkarrizketan adierazten zituen bi ideiak 

iraunkorki mantendu direla esan behar da. lehenengo elkarrizketan zioen: 

Basoa desagertzea (e) eta gero airea gutxitzea (e) zirela basamortutzearen 

ondorioak, eta ideia hauek bigarren elkarrizketan bihurtzen dira beste 
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hauetan: landaretza ere desagertzen da (e) eta oxigeno gutxiago egongo da 

(e). Gainera instrukzioaren ondoren oraindik ere areagotu egiten ditu eredu 

katastrofistaren ideia hauek, eransten duelarik: ur gutxiago (egongo da) ere 

(e) eta  bero gehiegi (egongo da) (e), basamortutzearen ondorioz. 

Basamortutzea eta gehiegizko giza ekintzak egiten direnean ikasleak 

lehenengo elkarrizketan gaizki ulertu zuen galdera eta ondorioz akatsa den 

erantzun hau eskaini zuen: "Desertifikazioa mantsotu, landareak igual 

jartzerakoan. (e)". Bigarren elkarrizketan berriz zuzena den proposizioa 

eskaintzen du: "desertifikazioa handitu egingo da". Lehenengo elkarrizketan 

ikasle honek ez du desertifikazioa ezerekin lotzen, eta hala eta guztiz ere 

Nafarroako arriskuari buruz galderari zuzen  lotzen ez den erantzun hau 

eskaintzen du: "Ba, Bardenetan eta hori. Esaten dute handitzen ari dela...". 

Bigarren elkarrizketan berriz deforestazioa inplizituki azaleratzen du 

desertifikazioarekin lotuta, esanez " zuhaitzak eta landaretza desegiten ari da 

(e)", eta gainera basamortua aipatzen du beste erantzun akastun honetan: 

"dena basamortua bihurtuko da (e)". Eta Nafarroari arriskua egokitzerakoan 

berriro Erribera aipatzen du, eta elkarrizketatzailearen eskakizunari 

erantzunez azkenean dio: ohartuko litzatekeela “landaretza kopuruan”. 

Guztira esan behar da ikasle honek ez dituela desertifikazioa eta 

basamortutzea elkarrengandik bereiztu, eta biak nolanahi ere iraunkorki eta 

ia beti inplizituki deforestazioarekin eta muturreko basamortuarekin 

erlazionatu dituela. Nafarroan desertifikazioa arriskua dagoela onartu 

ondoren,  identifikatzeko landaretza egoera aipatzen du, baita ere. Esan 

behar da ikasle honek gizakiak sortutako lurzoruaren emankortasunaren 

galerari buruz azalpen interesanteagoak eskaintzen dituela lehenengo 

elkarrizketan bigarren elkarrizketan baino. lehenengo elkarrizketan ezin 
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esan galdera multzo honetan barne koherentziarik azaltzen duenik, ez bada 

eredu katastrofistaren aldetik. Eta bigarren elkarrizketan akats tartean baina 

deforestazioaren eta muturreko basamortuaren  inguruko ideiak izango 

lirateke koherentziaren oinarri bakarra. 

 

Bai lehenengo elkarrizketan, eta bai bigarrenean, ikasle honek azaleratzen 

du erosketak egiten dituenean (gutxitan dela), ez dela ohartzen zein jatorriko 

produktuak erosten dituen, eta ondorioz kontsumitzen dituen produktuen 

jatorriari buruz ezjakina dela. Bi elkarrizketetan hala ere onartzen du 

“kanpotik” ekarritako produktuak kontsumitzen  dituela, baina lehenengo 

elkarrizketan esaten bazuen ez zekiela nongoak ziren, bigarrenean dio akatsa 

den  “mundu osokoak” direla. Lehenengo elkarrizketan dio ez duela 

plangintza instituzionalik ezagutzen desertifikazioaren aurka egiten duenik. 

Bigarren elkarrizketan berriz, zuhaitzak landatu eta basoak zaindu, egingo 

dutela suposatzen du, nahiz eta ez ezagutu instituzio zehatzik. Hortaz, 

bigarren elkarrizketan  indartua agertzen da desertifikazioa eta 

deforestazioaren arteko harremana. Ikasleari galdetzen zaionean bere 

bizitzak desertifikazioarekin duen harremanari buruz, aipagarria da esatea 

lehenengo elkarrizketan bereziki bere burua ikusten zuen desertifikazioaren 

eragile gisa, eta ondoren bigarren elkarrizketan, bere burua bakarrik ikusten 

duen desertifikazioaren aurrean biktima bezala, benetan maila eskasekoak  

eta akastunak diren “bizitzeko tokirik gabe”, “kanpotik ibiltzeko toki 

gutxiago”, “tenperatura igoko dela”. (e) proposzioak eginaz. Bi 

elkarrizketetan ikasle honek zuhaitzak landatzearen irtenbidea aurkezten du, 

bigarrenean eransten duelarik alde batetik “asko landatu” eta bestetik 

“lagundu elkarteekin edo”. Lehenengo elkarrizketan ikasleak deforestazioa 
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erabiltzen zuen bere burua eta desertifikazioa lotzeko, bigarren elkarrizketan 

berriz, nahiz eta deforestazioa izan erantzunetan sendoen agertzen den 

kontzeptua,  ez du halako loturarik agertzen 14. galdera eredu katastrofistaz 

asetzen duelarik, eta azken finean bigarren elkarrizketako barne koherentzia 

ea gutxiagotzen duelarik. 

 

Lehenengo elkarrizketan zortzigarren ikasleak dio lurzoruaren eraketan 

“magma”k hartzen zuela parte, akatsa den ideia aurkeztuz. Eta bigarren 

elkarrizketan aipatzen ditu klima eta atmosfera soilik azalpen gehiago 

eskaintzen ez dituelarik. Noski batetik bestera alde nabarmena dago, baina 

lau hilabeteko instrukzioaren ondoren ezin esan ikasitakoa oso aipagarria 

denik. Ekoizpen altuak direla eta lehenengo eta bigarren elkarrizketetan  

berotegiak aipatzen ditu. Lehenengoan “pertsonek egiten dute zaindu 

landareak” eransten du, eta bigarrenean haziak eta fruituen garraioa aipatzen 

ditu: “semillak egiten dira, transportatu eta frutuak ere”, “klima berdineko 

lurraldeetara (e)” eta  transportatzen dira gainera “edozein lekutik” (e), 

zentzurik gabeko bi proposizio hauek aurkezten dituelarik. Hemen ere ezin 

esan aurrerapauso aipagarririk eman denik. 

 

Lehenengo elkarrizketan ikasleak ez zuen ezer esan higadura fenomeno 

zehatzari buruz. Bigarren elkarrizketan berriz agertzen du esanahia maila 

batean behintzat, adibidez: lurzorua desgastatu eta akatsa den "ura 

pasatzerakoan badituen mineralak desgastatzen ditu". Higaduraren 

baldintzei buruz hasiera batetan dio “mendietan” gertatzen dela higadura, 

eta instrukzioaren ondoren  aipatzen ditu, aldapak eta euri jasa handiak. 

Erantzuna berritu da, baina berriro ere ezin esan instrukzioan jasotako 
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ezagutza aipagarria erabili duenik. Argazkien bidez “dena launa” 

seinalatzen du higaduraren seinale gisa lehenengo elkarrizketan eta bigarren 

elkarrizketan berriro ere akatsa den gizakiak egindako terrazak seinalatzen 

ditu, eta ondoren ibai ur-bidea seinalatzen du, baina zein egitura zehatza 

seinalatzen duen ondo zehaztu gabe. Eta azkenean ur-basatien higaduraren 

modelatu formak identifikatu behar dituenean,  karkaba formak seinalatzen 

ditu “ez dut gogoratzen” esanez izen zehatzak eskatzen zaizkionean.  

 

Laburbilduz esan behar da zortzigarren ikasle honek akatsak gehitu egin 

dituela instrukzioaren ondoren eta hauetan eredu katastrofistari eta 

emozionalari erantzuten diotenak direla ugarienak. Lehenik eta behin esan 

behar da Asierrek bi elkarrizketetan ez duela desertifikazioa identifikatu 

ingurugiroko arazo aipagarria bezala. Bestalde azpimarratu behar da 

desertifikazioa eta basamortutzea elkarrengandik bereiztu gabe erabili 

dituela, eta biak deforestazioaren eta muturreko basamortuaren kutsua 

hartzen dutela. Ikasleak bigarren elkarrizketan bere burua 

desertifikazioarekin lotu behar duenean biktima bezala soilik agertzen da eta 

eredu katastrofistaren kutsua duten zehaztasunak ematen ditu, horrela 

lehenengo elkarrizketan deforestazioaren eskutik eratzen zuen lotura zuzena 

desagertzen delarik. Azken finean Asierrek ez du bere bizitza 

desertifikazioarekin era logiko batean erlazionatu. Lurzoruaren eraketari 

buruz eta higadurari buruz bigarren elkarrizketan akats gehiago azaltzen 

ditu, ikasleak hala ere ezagutza berriak erakusten ditu baina ezin esan 

instrukzioan zabaldu diren ezagutzekiko aipagarriak direnik. 
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6. 9. CARLOS JIMENEZ  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ AZKEN KOMENTARIOA 

Carlosek lehenengo elkarrizketan 12. galdera ezik, beste guztiak erantzuten 

ditu, eta luze erantzuten ditu gainera. Azalpenaren estiloa lehenengo 

elkarrizketan aldrebes samarra gertatzen da 3.  eta 7. galderatan bereziki, 

halakotan ikasleak esandakoak azterketan erabili ez direlarik. Ikasle honek 

era aipagarri batean erabiltzen du lehenengo elkarrizketako 7., 3., 11. eta 15. 

galderetan “ekonomiarekiko” lotura esplizituak, giza ekonomiari garrantzi 

berezia ematen diolarik. Garbi agertzen da ikasle honentzat giza ekonomia 

bitan zatitua dagoela: iparraldekoa, non adibidez Espainia eta Kalifornia 

dauden eta arazoei aurre egiteko ahalmena dagoen, eta beste leku batzuek 

non arazo handiak dituzten eta erremediorik gabe arazoak mantentzen diren. 

Eta ikasle honek lehenengo elkarrizketan bertan baditu gizakia orokorrean 

harturik zenbat proposizio "fatalistak", baita ere, non agertzen den 

ikaslearen ustez "behar dugula hori egitea (lurzorua gehiegi landu), bestela, 

ezin gaitezke bizi eta...". Ikasle honek lehenengo elkarrizketan, 3., 5., 7., eta 

15. galderetan eskaintzen dituen erantzunetan, hitz jario aipagarriaz agertzen 

da, baina galderaren zentzuarekin lotura eskasa agertzen du. Orokorrean 

azpimarratu behar da ikasle honek lasai eta luze hitz egin duela lehenengo 

elkarrizketan zehar. Erantsi behar da ikasleak elkarrizketaren hasieran 

elkarrizketaren iraupenetaz galdetu zuela, klasera berriro itzultzeko interes 

eza zuela ulertu zitekeelarik. 

Bigarren elkarrizketan Carlosek galdera guztiak erantzuten ditu, hala eta 

guztiz ere 4. eta 12. galderen erantzunak eskasak dira eta gainera ez ditu 

galdetzen zaionarekin osotara lotzen. Azalpen aldrebesa mantendu eta 
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areagotu egiten da oraingoan, 3., 4., 5., 9., eta 15. galderen erantzunetan 

gertakari hau oso aipagarria delarik. Esan behar da 4. eta 9. galderen 

inguruan, hau da, lurzorua eta higaduraren kontzeptuen inguruan, baita ere, 

bederatzigarren ikasle honek “ez dut gogoratzen” eta “ahaztu egin zait” 

proposizioak erabiltzen dituela elkarrizketaren momenturen batean. 

Orokorrean esan daiteke ikasle honek bigarren elkarrizketan lehenengoan 

baino hitz jario motelagoarekin  jarduten duela. 

 

Akatsak lehenengo elkarrizketa honetan ugariak dira 22 iristen direlarik. 

Hauetatik 16 bat esan daiteke errealitatearen interpretaziorako eredu sinple, 

emozional edo katastrofikoekin zerikusia dutela, hala ere hauen artean 

aurkitu ditzakegu diziplinaren ikuspuntutik logikoak ez diren erantzunak. 

Esan daiteke 22 akatsetatik 4 besterik ez direla lurzorua eta higadura 

kontzeptuen inguruan agertzen. Akats hauen adibide gisa hartu ditzakegu 

jarraian  dauden proposizioak:  

• “(oihanak) kentzen dituztela subentziorik ez dutelako ematen”,  

• “amazonas seguraski azkenean kenduko da”,  

• “zona handiak, adibidez hemen Espainian, orain dela urte batzu zirela 

oihanak, basoak,”, “txarra da osasunarentzako”,  

• Nere bizitzak ez du desertifikazioarekin harremanik “bardenetara ez noa 

eta...”, “Zuhaitzak ez dute ia ezer kostatzen”. 

•  “bero gehiago egiten badu: (Lehortea bero gehiagorekin identifikatu 

du)”,  

• “ozono kapa hautsi”. 

Bigarren elkarrizketan bederatzigarren ikasle honek 15 akats agertzen ditu, 

osotara 7 akats gutxiago egin dituelarik eta oraingoan 8 dira erantzun 
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emozionala edo katastrofista batekin lotu ditzakegunak. 1. galderan 

Carlosek ozono geruza bera hartzen du ingurugiroko arazo bezala, eta 

ondoren aipagarriak dira ikasle honek bigarren elkarrizketan desertifikazioa 

eta basamortutzea kontzeptuak esanahi berdinekoak bezala hartzen 

dituenaren seinale diren proposizioak. Akats bereziak agertzen dira, baita 

ere, ikasle honek 14. galderan desertifikazioarekin lotzen duenean, egitura 

oso sinplea duten proposizioak egiten baititu. Jarraian aurkezten ditugu 

galdera multzo honetako akats lagin bat: 

• (desertifikatzen bada) orduan ezin gaitezke elikatu (e),  

• azken hau desertifikazioan ezin direlako kultiboak jarri (e).  

• Baita ikasleak basamortutzearen ondorioetan dio ezin daitezke zuhaitzak 

jarri (e), 

• eta oxigenoa.. hori pixka bat...(gutxitu) (e).   

• Eta azkenik irtenbideak planteatzerakoan dio:  "zerbait handiago egin, 

denak ez dakit ze modu daude ba, eh, abonoak bota edo".  

• desertifikazioa ari da egiten naturalezarengatik (e) eta  

• “lehen esan dugun bezala desertifikazioa gero elikadurarentzat”.  

• “nik ez (dut arazoa sufritzen), orain bero asko hori ez da problema 

neretzat momentuz”,  

• “ba ez naiz bizitzen ezta  herri txiki batean edo horrela, landatzen dudala 

nik eta, orduan ez dut...(arazoarekin harremanik)”,  

• “zerbait handiago egin, denak ez dakit ze modu daude ba, eh, abonoak 

bota edo”.  

 



 407

Lurzoruaren eraketa eta higadura kontzeptuek bi elkarrizketetan antzeko 

akats kopurua agertzen dituzte. lehenengo elkarrizketan aipatu behar dira 

higadura eta sedimentazioa edo eta higaduraren ondoren gertatzen den 

garraioarekin nahasketa adierazten duten proposizioak:  

• “lurzoru emankor horiek higatzen badira, gero sedimentazioa gertatzen 

denean ba lur horiek ia ez dira emankorrak” (e),  

• “zergatik mineral asko joan dira eta goian zegoen kapa hori pues 

emankorra zela ia sartu da barnetik” (e).  

Bigarren elkarrizketan berriz ikasleak lurzoruaren eraketaren aldetik  

ezagutza oso eskasa eskaintzen du aditzera ematen dituen bi proposizioak 

akastunak baitira: “bero gehiegi ez egotea”, “beharrezkoak diren mineralak 

plantarentzako...(egotea). 
 

Lehenengo elkarrizketako lehenengo galderari buruz, akatsak alde batera 

utziaz,   “selbak txikitzea”ren arazoa aipatzen du, ondoren arazo hauei aurre 

egiteari garrantzia ematen dio, eta jarraian aurre egitearen haritik “oso zaila 

da” edo “Amazonas... azkenean kenduko da” esaten duenean adierazten du 

zein puntutaraino den ikasle hau, instrukzioa baino lehen,  ingurugiroko 

arazoen konponketaren aurrean eszeptikoa. Erantsi behar da lehenengo 

galdera honetan  ikasle honek agertzen duen sinesgaitztasuna azkenean 

eratzen dituen  egitura sinpleetan oinarritzen dela, adibidez,  “beste batzuen” 

arduragabekeriarekin erlazionatzen du eta dio: “Baina nola subentziorik ez 

duten ematen”, “ba  (oihana) kentzen dute”. Bigarren elkarrizketan ikasle 

honek “ozono kapa” hutsean  aipatzeaz gain, "desertifikazioa eta hori..." 

besterik ez du aipatzen, elkarrizketak izan zituen testuinguruko arazoak 

zirela eta. Hala eta guztiz ere bigarren elkarrizketan, aurrerago ikusiko den 
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bezala, agertzen da eszeptikoa dela arazo hauen konponbideekin  eta “beste 

batzuei” arazoen konponbidearen ardura botatzen diela. 

 

Lehenengo elkarrizketan ikasleak onartzen du gizakiak jar zezakeela 

lurzoruaren emankortasuna arriskuan, eta nolabait ere arrisku hori 

justifikatzen du, baina era berean 5. galdera honetan ikasleak bere uste 

aipagarriak eskaintzen ditu akats katastrofistak azaltzen direlarik: 

• "ba kentzen diogu mineralak" 

• Eske gehiegi ari gara lantzen  

• Behar dugu hori egitea bestela, ezin gaitezke bizi eta... 

Bigarren elkarrizketan berriro ere onartzen du gizakiak arriskuan jar 

zezakeela lurzoruaren emankortasuna, arrazoiketa orain aldian kokatuz 

egiten du eta azalpen sakonagoa eskatzen zaizkionean ikasleak landare 

erreinuaren inguruan arazoak dituela agertzen da, eta eskaintzen duen 

azalpena benetan nahasia gelditzen da. 

• Bueno orain gehiago, (?) 

• animalientzako larre asko behar zirela 

• guk elikatzeko animaliekin, behiak eta hori ba lurzoru asko (behar 

ziren/dira) 

• baso asko uzten ditugu zelaiak egiteko eta zerealak ateratzeko ere bai,  

• uzten badituzu zuhaitzak jartzeko zelaiak, zuhaitzak lurra sostenitzen 

dute gehiago  

• eta baita landareak landatzen badituzu (e) hor  xurgatzen dituzte 

mineralak  

• eta  azkenean indarrik gabe gelditzen da. 
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Esan daiteke bi elkarrizketetan ikasleak diona antzekoak dela, baina 

bigarren elkarrizketan bereziki ikasleak landareei buruz azaltzen dituen 

iritziak sakonean finkatuak dituen ideia akastunak direla, eta ez ditu 

agertzen lehenengoan agertzen zituen halabeharrezko erantzunak. 

Lehenengo elkarrizketan desertifikazioa inplizituki deforestazioarekin 

lotzen du,  esanez "zona handiak, adibidez hemen Espainian, orain dela urte 

batzu zirela oihanak, basoak,", baina hala ere deforestazio hau 

nekazaritzarekin inplizituki lotzen du, baita ere, "orain ari dira 

kultiboarentzako edo erregadioantzako, ba kentzen eta" esanez. 

Basamortutzea eta prozesu hau giza ekintza intentsiboekin lotua eredu 

katastrofisten akats tartean ondorio txarrez betea agertzen da eta, baita ere, 

mundua bitan zatitzen duten proposizioz betea: 

• txarra da osasunarentzako (e) 

• gehienbat ekonomikoki ere bueno arazo bat da kultiboarentzako  

• metro batean lur gutxiago baldin badago (e?), ez dezu lur gehiago 

animali bakoitzarentzat emateko 

• Gehien bat txarra.  

• Hemen igual ez daukate beste erremediorik, 

• hemen igual Kalifornian edo, eta Españan daukagu beste metodo batzu 

ateratzeko ... industria eta ongi doa,  

• baina leku hauetan ez badute... 

Nafarroan dagoen desertifikazioaren aldetik ikasleak ez du zalantzarik 

egiten Bardeak seinalatzen eta adierazten bardenei buruzko eredu ideal bat 

duela: 

• "Eske oso kuriosoa da lehenago, orain dela asko baina, justo zen 

Nafarroako leku berdeena, eta justo orain Nafarroako desertua da." 
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Bigarren elkarrizketan desertifikazioa erlazionatzen du eredu katastrofista 

izaten jarraitzen duen "kultiboak eta hori ezin daitezke jarri, eta orduan ezin 

gaitezke elikatu", oraingoan deforestazioa zuzenean aipatzen ez duelarik. 

Bereziki seinalatzekoa da ikasleak hemen desertifikazioarekin harremanak 

ez dituela eratu nekazaritza desertifikazioaren eragile gisa ikusiaz baizik eta 

etorkizunean bere burua biktima gisa ikusiaz, eta ondorioz nolabait esan 

daiteke desertifikazioa natuaren esku egongo litzatekeen arazo katastrofiko 

bat bezala inplizituki ulertzen duela. Basamortutzearen ondorioak 

azaltzerakoan ikasleak basamortutzea eta desertifikazioaren arteko 

nahasketa agertzen du, eta jarraitzen du ondorio katastrofistak eskeintzen. 

Nafarroako desertifikazio arriskua zehazterakoan berriz ikasleak berriro 

Bardeak aipatzen ditu, eta dio lurzoruaren egoera eta zein klima dagoen 

hartuko lituzkeela desertifikazioaren adierazle gisa. Adibideak: 

• lehen esan dugun bezela desertifikazioa gero elikadurarentzat (e) 

• baita ezin daitezke zuhaitzak jarri (e) 

• eta oxigenoa.. hori pixka bat... (e) 

• desertifikazioa ari da egiten naturalezarengatik (e) 

• gu sartzen bagara oraindik azkarrago (zer?) da. 

• Bardenetan eta oso nabarmena da, eta beste leku batzuetan pixka ba, 

baina ez gehiegi. 

• Lurzoruaren egoera, bai eta klima ze motatakoa den... 

 

Orokorrean esan daiteke instrukzioaren ondoren desertifikazioa eta 

basamortutzearen arteko bereizketa eza aipagarria agertzen duela ikasle 

honek, non naturak eragin ditzakeen katastrofe handiak proposatzen dituen 
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eta  giza ekintzaren eragina ezkutuagoan uzten duen. 13. galderan ikasleak 

dioena da hain zuzen ere baliagarritzat jo daitekeen erantzun bakarra, non 

lurzoruaren egoera eta klima mota agertzen den desertifikazioarekiko 

informazio aipagarri bezala, baina halako proposamenak ez du aurreko 

galderetan azalpen sendorik izan. 

 

Lehenengo eta bigarren elkarrizketetan ikasle hau ezjakina agertzen da 

kontsumitzen dituen produktuen jatorriari buruz, bietan beste zonaldeetatik 

eta urrutitik ekartzen dituztela esaten baitu. Hasiera batean esaten du bere 

amak egiten dituela erosketak, berak etxeko lan horretan inplikaziorik ez 

duela garbi adierazten duelarik. Bigarren elkarrizketan ez zaio halakorik 

galdetzen, baina logikoa da pentsatzea etxeko egoera hori ez zaiola aldatu.  

Hasierako elkarrizketan ikasleak dio ez duela plangintza instituzionalik 

ezagutzen, baina hala ere baso berritzearen eskakizun eta proposamen 

"anekdotikoak" egiten ditu. Gaineratzen du berak ez duela 

desertifikazioarekin zerikusirik “bardenetara ez noa eta...”. Eta bere 

eskuetan dauden irtenbideekiko galdetzen zaionean, hitz jario berezia 

erabiliaz “beste batzu” egiten ez dutena azaltzen du era lasai eta zabalean: 

• “nik uste dut oso gutxi egiten dutela gauza bat eta oso garrantzitsua 

dena, da reforestazioa”.  

Eta era berean zenbait uste oker eta sinpleak jaurtikitzen ditu arazorik gabe:  

• “nik uste dut oso erreza dela ba zona desertiko batzuetan (zuhaitzak 

jartzea)”,  

• “igual ea bardenetan eta hori oso zaila da, baina beste leku batzuetan 

erraza da momentuz”,  

• “zuhaitzak ez dute ia ezer kostatzen”, e.a..  
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bigarren elkarrizketan ikasleak plangintza instituzionalak aipatzerakoan 

berriro hartzen du “instituzio mundial”ak axolagabe gisa. Zer egiten duten 

galdetzen zaionean erantzuten du: 

• “baina gutxi”,  

• “ez dute (?) handirik egiten... leku konkretuetan... baina”  

• “problema kentzeko”.  

 

Bere bizitza arazoarekin erlazionatzerakoan, lehenik eta behin ikasle honek 

bere burua biktima bezala ikusten du, baina oraindik ondoriorik jasaten ez 

duela pentsatzen du. Harremanari esanahi zehatza eskaintzen dionean 

"beroa" aipatzen du berriro ere, nondik ondoriozta daitekeen ikasle honek 

desertifikazioa inplizituki basamortuarekin erlazionatzen ari dela: "nik ez 

(dut arazoa sufritzen), orain bero asko hori ez da problema neretzat 

momentuz... (e)". Hala ere ikasleak jarraitzen du bere buruaren eta 

desertifikazioaren arteko harremana ukatzen, adieraziz: 

• “ba ez naiz bizitzen herri txiki batean,.. landatzen dudala nik eta...”,  

• “etzait ezer gaizki gertatzen oraingoaz”,  

• “nik ez (dut arazoa sufritzen), orain bero asko hori ez da problema 

neretzat momentuz...”,  

Hau da, instrukzioaren ondoren barneratu du desertifikazioak nekazariei 

arazoak (ekonomikoak) ekarriko dizkiela etorkizunean eta bera nola ez den 

bizi (ekonomikoki) nekazari bezala, ez du harremanik ikusten. 

Elkarrizketatzaileak berriro harremanaren arazoa planteatzen duenean 

duenean, ikasleak jasotzen du eragile izatearen aukera, eta azkenean 

desertifikazioa “soro handiak” behar dituen  haragi kontsumoarekin 

erlazionatzen du. Bere  esku dauden konponbideak azaltzerakoan berriro 
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agertzen da “kooperazio mundiala” eta horrelako proposamen “handiegiak” 

eginaz, non  berriro ere agertzen den “besteen” eskuetan dauden irtenbide 

esanahi hutsekoak:  

• “zerbait handiago egin, denak ez dakit ze modu daude ba, abonoak bota 

edo... ez dakit”,  

• “bueno leku bakoitzean desertifikazioai erasotzeko modu propioak 

baina, ... denetan (egin)”.  

Besteen arduraren irtenbidea sendotua agertzen du ikasle honek 

elkarrizketaren bukaeran dioenean:  

• “(nire eskuetan) gutxi ez dakit zer egin, ba lehenago esan dizudan haragi 

horiek jan behar ditut... orduan nik gutxi egin dezaket”.  

 

Orokorrean esan daiteke, emaitza hauen arabera, ikasle honek sakonean 

ingurugiroko arazoen irtenbideekiko pentsaera eszeptikoa bi elkarrizketetan 

agertzen duela eta haien sakoneko ardura beste batzuei botatzen diela, 

adibidez "erakunde mundialei". Era berean  bigarren elkarrizketan 

deforestazioaren gertakaria arazoaren irtenbideetan  garrantzia galdu duela 

esan behar da, eta aurreko galdera multzoan agertzen zen bezala 

nekazaritzak edo abeltzaintzak inplizituki garrantzi gehiago hartu du. 

Erantsi daiteke ikasle honek, bi elkarrizketetan,  bere burua ez duela ikusten 

desertifikazioarekin lotua zeren eta dio: "ez doa Bardenetara" edo eta  "ez da 

herri batean bizi". Ez du bere burua ikusten desertifikazioaren biktima 

bezala, bigarren elkarrizketan esaten duen bezala ez baita nekazaritzatik bizi 

eta berarentzako arazoa (ekonomikoa) ez delako, momentuz. Eta azkenik 

esan daiteke, instrukzioaren ondoren jaso duela bere kontsumoa eta 

desertifikazioaren arteko harremana egiteko ezagutza, baina hala ere ez du 
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kontsumo hori zalantzan jartzeko asmorik agertzen. Esan daiteke 

bederatzigarren ikasle honek ezagutza koherenteagoa aurkezten duela 

lehenengo elkarrizketan deforestazioarekiko, bigarren elkarrizketan 

nekazaritzarekiko baino, hemen atzerakada nabarmen bat dagoelarik. 

 

Lurzoruaren eraketa dela eta instrukzioa baino lehen agertzen da ikasleak 

“planetaren jatorriarekin”  nahastu egiten duela, eta argibideak eman 

zaizkionean azaldu ditu  honako proposzioak “arrokak txikiagoak egin dira, 

eta harea eginda”, lurzoruaren eraketa prozesuari buruzko ideia sinplea 

eskainiz. Elkarrizketatzaileak galdetzen dioenean berriz, nola egin den hori 

ikasleak berriro planetaren jatorrira bueltatzen da esanez “lurrazala hori 

lehenago zen, planeta hasieran, laba solidifikatu zen” (e). Eta bukatzeko 

aipatzen ditu ura, eragile meteorologikoak eta geologikoak, baina hauek 

aurretik esandakoarekin lotu gabe eta egiten dutena ere aipatu gabe. 

Bigarren elkarrizketan berriz eskaintzen dituen ezagutzak aurreko 

erantzunak baina eskasagoak dira. Bederatzigarren ikasle honek 

instrukzioaren ondoren esanez “orain dela asko (klasean mena zenetik)” eta 

“ez naiz gogoratzen” garbi uzten du lurzoruaren eraketari buruzko azalpen 

egokirik ez duela eskainiko. Bertan esaten duen guztia akatsa da eta honako 

proposizioak dira: “bero gehiegi ez egotea” eta “beharrezkoak diren 

mineralak plantarentzako” (?).  

Ekoizpen altuen arrazoia azaltzerakoan lehenengo elkarrizketan ikasleak 

asko hitz egiten du, baina uler ezinak diren proposizioak eginaz eta ondorioz 

azterketan erabili ez direnak. Hala ere, azken finean akastun proposizioetan 

ekoizpen altuetarako beste hemisferioko klima eta planetaren ekuadorreko 

zonaldea aproposa dela aipatzen ditu. Azpimarratzekoa da ikasle honek 
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hemen azaleratzen dituela ipar eta hego aldeen arteko ekonomi 

desberdintasunak, esplizituki esaten duelarik: “(guretzat) ekonomikoki 

hobeto da, ez? “mano de obra” merkeago”. Bigarren elkarrizketan labur 

mintzatzen da lehen halako jarioa izan zuen ikasleak, eta  esaten duen ideia 

bakarrak “klima hobea” eta “(lurzorua) emankortasun handikoa, mineral 

askokin eta...”. Nahiz eta ikasle honek berak bigarren elkarrizketan 

desertifikazioaren irtenbideetan “abono gehiago” botatzea planteatu, hemen 

ez du halako ideiaren egokitzapena ikusi. 

 

Higadura gertakariari buruz lehenengo elkarrizketan zioen “desgastatzen 

zuela” eta bigarrenean berriz akatsez eratutako bi proposizio egiten ditu: 

“lurzoru emankor horiek higatzen badira, gero sedimentazioa gertatzen 

denean ba lur horiek ia ez dira emankorrak, (e)” eta “zergatik mineral asko 

joan dira eta goian zegoen kapa hori pues emankorra zela ia sartu da 

barnetik (e)”, non agertzen den instrukzioaren ondoren higaduraren 

inguruan ideia nahasiak dituela. Baldintzetan lehenengo elkarrizketan 

gutxienez bi baldintza aurkezten ditu, hauetara 10. galderan aipatzen duen 

aldapa erantsi daitekeelarik ere. Bigarren elkarrizketan testuinguru nahasi 

batean eta “ahaztu zait” esanez aipatzen ditu, berriro ere aldapa, eta euri 

asko bat-batean, besterik ez. Bukatzeko esan behar da, modelatu formetan 

ikasle honek hasiera batetan “aldapak”, “lurra deformatu” eta horrelakoekin 

izendatzen baditu higadurak egindako modelatu formak, bigarren 

elkarrizketan karkabak seinalatzen dituela eta lurrezko piramidetara 

hurbiltzen dela, baita ere. Azken azalpen honetan eta Bardeako paisaiaren 

aurrean, ikasleak "lurrezko piramide"etan ohartuz eratzen du ulertzen ez den 

proposizio bat: "Eta luego lautadak hemen goian aurkitu ...(?)... Eta, ah! 
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bueno gelditu direla harri hau gogorrago delako... Eta iragazkaitza da eta 

orduan ura ez du xurgatzen ...", seinalatzekoa da arazodun testuinguru  

honetan lurrazala iragazgaitza izatearen baldintza agertu dela. 

Ikasle honek bi elkarrizketetan amankomunak diren ezaugarriak mantentzen 

ditu, adibidez, azalpen aldrebesak egitea. Bestalde garbi azaltzen da ikasleak  

ingurugiroko arazoekiko hurbiltasun eza azaltzen duela, irtenbideekiko 

ardura eza baita ere, eta desberdintasunez osatutako munduaren banaketa 

onartzen duena, noski bere burua “erremedioa” duen munduan kokatzen 

duelarik. Desertifikazioa eta basamortutzea ez ditu bereizten, eta gehienbat  

muturreko basamortuaren agerpena izan daitekeen naturaren katastrofeekin 

erlazionatzen ditu, nekazaritzak etorkizunean izango dituen arazoekin 

erlazionatzen duelarik. Esan behar da ikasleak ez duela nekazaritza 

intentsiboaren problematika ezertan identifikatu nahiz eta 5. galderan esan 

gizakiak orain gehiago jartzen duela lurzoruaren emankortasuna arriskuan. 

Azkenean, bere burua ez du desertifikazioarekin erlazionatu, eta haragia 

jatearekin harremanen bat identifikatu baldin badu ez dio garrantzirik eman 

eta elkarrizketa bukatzen du esanez:  

• " Ba, gutxi ez dakit zer egin, ba lehenago esan dizudan haragi horiek jan 

behar ditut... 

• orduan nik gutxi egin dezaket...". 

Lurzoruaren eraketak eta higadurak ez du instrukzioaren ondoren ezagutza 

aipagarririk jaso.  Eta egon diren emaitzen  arabera  atzerakada aipagarri bat 

gertatu dela esan daiteke ere. Guztira esan behar da ikasle honek ez duela 

instrukzioaren ondoren aurretik zuen ezagutzaren aldaketa aipagarririk 

agertu, egitura eskasak bere onean gelditu direlarik. 
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6. 10. MAIER KLETT  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Maierrek lehenengo elkarrizketan  2., 3., eta 4. galderak erantzun gabe utzi 

zituen eta 6. ia erantzunik gabe utzi zuen baita ere. Bigarren elkarrizketan 

berriz 4., 6. eta 12. galderak berriro ere erantzun gabe utzi ditu. Esan daiteke 

instrukzioak ez diola halako galderak erantzuteko balio izan. Erantzun gabe 

utzi dituen galdera guztietatik  4. galderak atentzioa deitzen du, non ikasleak 

lurzoruaren eraketa prozesua azaldu behar duen, eta 6. galderak atentzioa 

deitzen du baita ere lehenengo elkarrizketan erantzunen bat eskaini ondoren 

instrukzioaren ondoren ez duelako hala egin. Hamargarren ikasle honek, bai 

lehenengo elkarrizketan eta bai bigarren elkarrizketan ulertzen ez diren 

esaldiak egin ditu edo eta bukatu gabe utzi ditu. Orokorrean galderari lotzen 

da erantzuna ematerakoan, baina, oso maiz agertzen da bi elkarrizketetan 

erantzun sinple eta anekdotikoak eratzen. 

Bigarren elkarrizketan 16 dira ikasle honek azaleratu dituen akatsak, 

ikasleak emandako informazio eskasean barreiatuak agertzen direnak, eta  

gainditu egin dituzte lehenengo elkarrizketan  egon ziren 14 akatsak. 

Instrukzioaren ondoren mantendu egiten dira eredu katastrofista, emozionala 

eta sinplista duten erantzunak, hala ere bigarrenean 11 dira halako akatsak 

eta lehenengoan hamar izan  ziren.  

 

Lehenengo elkarrizketako lehenengo galderan arazo bezala “gasak” 

aurkeztu zituen, eta bigarrenean “ozono kapa”, eta lehenengoan esaten 

bazuen arazoei aurre egin behar zitzaiela “gorputzarentzat” “txarra” zelako, 



 418

bigarrenean dio “bizitza egoteko” garrantzitsua dela arazo hauei aurre 

egitea.  

 

Desertifikazioaren galdera multzoan eta lehenengo elkarrizketan ikasle 

honek bost akats egiten ditu. Alde batetik “animaliak eta landareak 

murriztea” hartzen du basamortutzea eta nekazaritza gehiegizkoa batera 

gertatzearen  ondorio gisa. Bestetik, Nafarroan desertifikatzeko arriskurik 

gabe ikusten du ikasle honek “daudelako mendi gehiago”, “klima ez delako 

oso beroa”, “eta beroa ez egotean euri gehiago egiten duelako”. Azkeneko 

akatsa agertzen da 5. galderan non ikasleak lurzoruaren emankortasuna 

arriskuan ikusten duenean esaten duen  “ez dauka, indarra edo, ez dakit 

enpeoratzen joaten da”. Akats guzti hauek zerikusia dute ikasleak gertakari 

naturalei buruz dituen zenbait aurre iritzi sinpleekin, batzuetan ere 

katastrofistak direlarik, eta hitz egiten dutelarik ikasleak dituen heldutasun 

gabeko  egitura kognitiboaz. Bigarren elkarrizketan ikasleak emandako 

erantzunetan berriz zazpi akats daude, sei agertzen dira basamortutzearekin 

lotuak bereziki, eta bat proposatzen duenean Nafarroan desertifikazioa 

dagoen ala ez jakiteko mendiak aztertzea. Eredu katastrofista eta emozional 

honetan agertzen da denbora epe geologikoetan gauzatzen diren prozesuen 

emaitzak gizakiak epe zehatz eta laburrean jasango dituela, “ur gutxiago eta 

jendeari kalte egingo dio”, “landare gutxiago” eta ondorioz “janari 

gutxiago”, “animaliak gutxituko dira”, “animaliak hilko dira”. 

Higaduraren inguruan Maierrek  bi elkarrizketetan azalpen oso eskasak 

egiten ditu eta gainera arazoak azalduz. Lehenengo elkarrizketako arazoen 

artean aurkitzen da higaduraren seinale bezala "zorroztasuna" ez duela 

ikusten, eta bigarren elkarrizketan berriz landaretzarik ez egotea higadurak 
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uzten duen "forma" bezala ikusten du. Gainera instrukzioaren ondoren klima 

euritsua hartzen du higaduraren baldintza bezala. 

 

Akatsetan aurrerapenik jasan ez duen ikasle honek lehenengo galderan 

antzeko erantzunak eman ditu. Lehenengoan aipatzen zituen  gasak, gas 

toxikoak eta zakarrak ez ditu bigarren elkarrizketan aipatzen, aipatutakoak 

direlarik ozono kapa, geruza hau arazo bat delakoan, eta kontaminazioa. 

Aipagarria da ikasle honek instrukzioan aurkeztuak izan diren arazoak ez 

aipatzea ere. Ingurugiroko arazoei aurre egitea garrantzitsua iruditzen zaio 

ikasle honi, eta garrantzi hori l.e.an oinarritu zuen “izan daiteke txarra 

gorputzarentzat eta inguruarentzat”, bigarrenean berriz “bizitza egoteko” 

aipatu zuen. Ikusten da bi erantzunen artean alde nabarmenik ez dagoela, 

azken finean biak dira egitura sinplea duten erantzun emozionalak. 

 

Giza ekintzak lurzoruaren emankortasuna arriskuan jar dezakeenik onartzen 

du hamargarren ikasle honek lehenengo elkarrizketan. Ondoren eskaintzen 

duen azalpenean diolarik:  

• “hainbeste erabiltzeagatik ba azkenean joaten da desgastatzen bezela”.  

• “Eta orduan azkenean ez dauka, indarra edo, ez dakit empeoratzen 

joaten da”. (e) 

Bigarren elkarrizketan berriz ikasleak baiezkoa erantzuten du, eta horrekin 

batera logikoak diren bi proposizio hauek eskaintzen ditu: 

• Ba segun eta nola erabiltzen duten ba, ez dakit,  

• segun eta ze lurrak erabiltzen dituzten eta nola.  

Lehenengo elkarrizketan desertifikazioaren inguruan eta basamortutzearen 

inguruan ikasleak ez du erantzunik eskaini, baina bai eskaini duela 
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basamortutzea eta gehiegizko giza ekintzak elkarrekin  gertatzearen 

ondorioei buruzkoak. Bertan ikasleak dio "lurra ahulduko dela" eta akatsa 

den "animaliak eta landareak egongo direla murrizten" (e). 

Bigarren elkarrizketan desertifikazioari buruz eta basamortutze prozesuari 

buruz ezagutza barneratze berriak izan dituela ezin ukatu, oraingoan  2. eta 

3. galderak erantzun dituelako. Alde batetik jasotako  informazio berrietan 

agertzen da gizakia desertifikazioaren eragile bezala, non agertzen den 

deforestazioaren erreferentzia inplizitu bakarra. Eta bestetik, 

basamortutzearekin lotzen du gizakia katastrofeen biktima izatea. Katastrofe 

hauek bat batean sortzen den basamortuaren kutsua dutela esan daiteke. 

Hona hemen honako adierazpenen adibideak: 

•  “guk nola tratatzen dugu lurra” 

• “Mozten ditugula zuhaitzak gehiegi” 

• “ez dugula zaintzen (lurra?)” 

• “landatzen dugun janaria urriago izango dela” (e) 

• “ura ere murriztuko da” (e)  

• “animaliak gutxitu egingo dira ere” (e)  

Eta ikasleak basamortutzea eta giza ekintza gehiegizkoak erlazionatu behar 

dituenean aipatzen ditu basamortutzearekin esandako proposizio akastun 

antzekoak, behar bada elkarren arteko lotura estuagorekin:  

• “landaretza gutxi egotea (e), eta horren ondorioz ba janaria gutxiago (e), 

animaliak ba hiltzen dira (e), eta jendea... bueno ura ere eta horren 

ondorioz jendeari kalte egingo diola (e)”.  

Ikusten denez ikasle honek basamortutze prozesua, galderan denbora epe 

oso oso luzean kokatu zaiona, berak gaurkotu egiten du eta momentuzko 

katastrofe gisa erabiltzen du, halako kontzeptuak suposatzen duen 
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konplexutasuna sumatu egin ez duelarik ere. Seinalatzekoa da ikasle honek 

nola zentzuzko proposizio bat eskaintzen zuen lehenengo elkarrizketan, 

bigarren elkarrizketan galdu egin dena. 

Lehenengo elkarrizketan ikasleak uste du Nafarroan ez dagoela 

desertifikazioaren arriskurik. Eta galdetzen zaionari lotu beharrean berak 

eskainitako aukera justifikatu egiten du esanez akatsak diren proposizio 

hauek: 

• daudelako mendi gehiago (e) 

• eta klima ez da oso beroa, (e) 

• eta beroa ez egotean euri gehiago egiten du(e) 

Nafarroan desertifikazio arriskurik dagoen ala ez erabakitzerakoan bigarren 

elkarrizketan ezezkoa dio, eta galdetzen zaionari lotuz eransten du akatsak 

diren proposizioak eginaz: 

• nolako klima dugun. 

• Ba nola tratatzen ditugun gure mendiak  

Maierrek instrukzioaren ondoren azaleratzen du kausa antropikoak edo 

naturalak izan ditzakeen deforestazioaren eskutik eta lehorte baldintzen 

eskutik, egon daitekeela desertifikazioa eta jasan ditzakegula 

basamortutzearen ondorioak, azkenean atzetik dagoen ideia nagusia 

muturreko basamortu baldintzak bat batean sortzen daitezkeela  delarik. 

 

Lehenengo eta bigarren elkarrizketetan ikaslea kontsumitzen dituen 

produktuekiko ezjakina agertzen da, eta lehenengo elkarrizketan instituzio 

desberdinek  desertifikazioaren aurka bideratzen dituzten plangintza 

posibleak bi ideia akastun eta anekdotiko hauekin gauzatzen ditu: 

• ... Zuhaitzena eta gero ba ez zikintzea eta... horrelako gauzak.  
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Bigarren elkarrizketan berriz ez ditu halako plangintzarik aurkezten, 12. 

galdera erantzun gabe uzten baitu. 

Lehenengo elkarrizketan bere burua ez du desertifikazioarekin inplikatua 

ikusten, bi alditan ezezkoa ematen duelarik. Baina hala ere tartean 

harremanen bat ikusi duelakoan akats bezala baloratua izan den proposamen 

hau egiten du “udan joaten naizela herrira eta hor dago, bai joaten nahiz 

mendira, baina ez...”. Azkenean irtenbideak planteatzerakoan ikasleak orain 

arteko ildo berdina jarraituz azaltzen du “egin arazi jende guztiari ba beraiek 

zikintzen badute beraientzat txarra izan behar dela”, berriro zikinkeria 

desertifikazioarekin erlazionatzen duelarik. 

Bigarren elkarrizketan berriz desertifikazioarekin ikasleak eratzen dituen 

harremanak bai inplikazioen mailan eta bai irtenbideen mailan berriro ere 

oso sinpleak eta anekdotikoak dira, esanez adibidez:  

• “gu ari garela estropeatzen pixka bat” (e) 

• “zeren guk ere kalean ez badugu zaintzen...” 

• zaindu beharko genukeela “jardinak... eta gauzak botatzea zakarrontzira 

eta ez lurrera (e)”. Berriro ere zikinkeria desertifikazioarekin 

erlazionatuz. 

• “hasi gure landareak zaintzen”,  

• “udaletxeari” eskatuko lioke zaintzea,  

• “baino gero denen ardura” (da).  

Guztira esan behar da ikasle hau desertifikazioarekin dituen inplikazioaei 

buruz  eta bere aurrean egon daitezken irtenbideei buruz benetan pentsatze 

egitura sinpleekin jardun dela, hutsunean gelditu delarik gizakia edo bere 

burua eragile edo  biktima izaterako proposizio sakonagoak eta 

esanguratsuagoak. Atentzioa deitzen du adibidez bere kontsumoa ez ezertan 
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arazoarekin erlazionatzea, eta bai berriz “zakarrontziak erabiltzea” edo 

"landareak zaintzea" . 

 

Lehenengo elkarrizketan oso aipagarria da ikasle honek lurzoruaren 

eraketaren aurrean agertzen duen ezagutza eza, zeinek ez duen eraketari 

buruz ezer aipagarria adierazten, nahiz eta esan noizbait aztertu duela bai 

eraketa prozesu hori. Baina oraindik ere benetan aipagarriago gertatzen da 

bigarren elkarrizketan instrukzioa burutu ondoren erantzuna lehenengo 

elkarrizketan eskaini zuenaren berdin berdina izatea: ez baitu ezer esaten. 

Barazki ekoizpen altuak nola lortzen diren galdetzen zaionean lehenengo 

elkarrizketan klima eta lur emankorra eta hauen kalitatea aipatzen ditu, 

bigarren elkarrizketan berriz klimari buruz bakarrik egiten du proposamen 

bat, gainera nolabait aldrebes samarra gertatzen delarik:  

• Ba, han klima desberdina dagoenean eta gure klima ezin denean (?) 

denean, ba, ekartzen dituzte hona. 

 

Higadurari buruz ikasleak bai lehenengo elkarrizketan eta bai bigarren 

elkarrizketan dio "lurra desgastatzen duela" eta bigarren elkarrizketan soilik 

lurzorua eta lurrazala bereiztu gabe erabiltzen  ditu, eta higadurak  

landaretzari ondorio kaltegarria ezarriko balizkio bezala ulergaitz samarra 

den eta  bukatugabekoa den proposizio hauek iraunkorki egiten ditu:  

• lehenengo elkarrizketan: Ere, pixka bat, bueno gutxiago baino, bai nola 

ez dauden zuhaitzak eta horrela, ba ura, bueno ura edo..., ba lantzean edo 

rasgatzean, ba landareak ez dira hainbeste geratzen (?). 

• bigarren elkarrizketan: "Ba desgastatzen duela eta horren ondorioz ba 

landaretza (e)".  
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Jarraian ura mugimenduan eta haizea dira lehenengo elkarrizketan aipatzen 

dituen eragileak, "klima euritsua" eta gizakiak egiten duen "zuhaitzak 

moztea" direlarik bigarren elkarrizketan aipatzen dituenak. Higadurak uzten 

dituen modelatu formak identifikatzerakoan ikasle honek lehenengo 

elkarrizketa n "forma suabeak", "borobilak" eta ez zorrotzak  (e) aipatzen 

ditu, azkenean higaduraren seinalea ikusten duelarik "dena formatua 

dagoela" (e) esanez. Bigarren elkarrizketan bi alditan aipatzen du landaretza 

gutxi egotea (e) higadura egon denaren seinale gisa, honekin adierazten 

duelarik higadurak landareak kendu dituela edo...  eta modelatu forma 

zehatzik aipatzen ez dituelarik. Ondorioz, higadurari buruz agertzen duen 

ezagutza berria osotara eskasa dela esan behar, baita ere. 

Topikoz, akatsez eta ezagutza eskasez betetako elkarrizketa hauek 

adierazten dute hamargarren ikasle honek ez duela instrukzioaren eraginaz, 

bere aurre-iritzi sinpleak aldatu edo sakondu. Behar bada oraindik ere 

ziurrago esan daiteke ikasle hau behin eta berriro sendotua agertzen dela  

bere aurre-iritzi emozional eta sinpleak azaleratuz, instrukziotik 

esanguratsua den ezer  jaso ez duela garbi gelditzen delarik. 
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6. 11. AMAIA NAUSIA   

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Hamaikagarren ikasle honek bi elkarrizketetan azalpen garbiak egiten ditu, 

eta  hitz jario egokia agertzen du. Lehenengo  elkarrizketan galdera guztiak 

erantzunen bat jasotzen dute, eta bigarrenean berriz 12. ez du erantzunik 

jasotzen. Orokorrean ikasle hau galdetzen zaionari ondo lotzen da, hala ere 

bigarren elkarrizketako 14. galderan desertifikazioaren aurrean berak duen 

inplikazioaz galdetzen zaionean eta baita ere 13. galderan Nafarroako 

desertifikazioari buruz galdetzen zaionean erantzuten du 15. galderaren 

erantzuna izango balitz bezala, eta ikasleak desertifikazioari eskainiko 

liezazkiokeen  irtenbideak aurkezten ditu.  
 

Akatsak lehenengo elkarrizketan hamasei baldin baziren, bigarrenean 

hamaikara gutxitu dira, murrizketa nabariena higadura eta lurzoruaren 

eraketaren inguruan agertu delarik. Bi elkarrizketetan aipagarriak dira 

ikasleak ingurugiroko arazoei buruz egiten dituen azalpen katastrofistak. 

Persistenteki agertzen da, adibidez, basamortutzea lurzoruaren 

emankortasunaren galerarekin erlazionatzea. 

Lehenengo elkarrizketan eta 1. galderan Amaiak ozono geruza hartzen du 

ingurugiroko arazo bezala eta eredu katastrofista erabiltzen du esaten 

duenean: “bestela suntsituko delako planeta” (e). Bigarren elkarrizketan 

berriz eredu katastrofistan mantentzen da esanez "Bestela geldituko 

garelako planetarik gabe(e)" eta "guk bukatuko degulako planetarekin (e)". 
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Lehenengo elkarrizketan eta bereziki  basamortutzearekin lotuak ikasleak 

eredu katastrofista sakontzen duten proposizioak  aurkezten ditu eta bigarren 

elkarrizketan berriz antzeko akatsak egiten ditu, eta zehazki desertifikazioari 

buruz dio basamortutzea bezala dela baina gizakiak egina. Amaiak bigarren 

elkarrizketan era aipagarrian azaleratzen ditu, baita ere, kontsumitzen dituen 

produktuei buruzko uste akastunak. 

 

Bigarren elkarrizketan eta lehenengo galderan ikasle honek emandako 

erantzunetan agertzen dira desertifikazioa eta desertizazio arazoak,  eta 

lehenengo elkarrizketan aipatzen zuen poluzioa oraingoan errepikatzen du 

eta deforestazioa berriz ez du  aipatzen. Baina arazoei aurre egitearen 

garrantzia azaltzerakoan bi elkarrizketetan emandako erantzunak eredu 

emozionalean kokatu behar dira, ikasleak honetan behintzat aldaketarik 

agertu ez duelarik.  

Amaiak lehenengo elkarrizketan onartzen du gizakiak lurzoruaren 

emankortasuna arriskuan jar dezakeela, eta baieztapen horren argudio gisa 

dio: 

• "moztu duelakoz bere prozesu naturala. Jarri da ba igual lurzorua 

eraman duten prozesu bat, eta hori mozten ez baldin bada, azkenean 

jarraituko zuen, baina, gizakiak nolabait moztu du hori." 

Bigarren elkarrizketan baiezko berbera eskaintzen du eta argudio luzeagoa 

eskaintzen du, baina era berean eredu katastrofistatik hurbilagoa geratzen 

da: 

• Ba lurzoru emankor bat eratzeko, behar direlakoz milaka eta milaka urte  

• eta gainera nekazaritan erabiltzen zen gaizki lurzorua, (e) 

• eta azkenean bukatzen zen emankortasun hori (e) 



 427

• eta bukatzen zuten lurzoruarekin, (e) 

 

Lehenengo elkarrizketan lehortearen  ondorio zuzenen bezala (basamortua) 

hartzen ditu basamortutzearen ondorioak, eta horrela eredu katastrofistan 

erraz erortzen da: 

• Ba ez zen ahal izango  egin nekazaritza. (e) 

• Lurra lehorra baldin bada, ez du ematen ezer, ez da lurra emankorra 

• kondizio horretan gizakia ezingo zen bizi hor (e) 

• Ba desertuan adibidez, Saharan eta oso zaila da bizi  ez?  

• Eta gutxinaka gutxinaka gizakia geldituko zen lurralde gutxiagorekin,  

• eta egongo zenez jende asko lurralde txiki batean, azkenean gu bukatuko 

genuen berarekin. (e) 

Bigarren elkarrizketan erantzuna oso antzekoa gertatzen da: 

• Ba ez dela egongo lur emankorrik, (e)  P 

• eta ez dira egongo orduan elikagaiak. (e) 

• Ezingo da landatu. (e) 

 

Lehenengo elkarrizketan giza ekintza intentsiboak eta basamortutze 

prozesua elkarrekin gertatzen direnean zein ondorio ikusten dituen galdetuz, 

ikasle hau berriro ere eredu katastrofistan erortzen da. Bigarren 

elkarrizketan berriz eskaintzen duen erantzuna logikoagoa da, 

emankortasunaren galera errepikatuz eta  gizakiaren kokapena errealistagoa 

lortuz: 

lehenengo elkarrizketa 

• Ba, azkenean dena bukatuko dutela basamortuan  
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• eta izango da inhabitable (e).  

• Ez da egongo ez bizia (e) 

• eta lurra ez da izango emankorra.  

• Beraz, ezin izango da hor bizi. (e) 

• ere desertifikazio osoa egongo dela, bukatuko duelakoz bere 

emankortasunarekin. (azken hau elkarrizketatzaileak gidaturik) 

Bigarren elkarrizketa 

• Ba azkenean, geldituko garela lur emankorrik gabe. P 

• Eta behar dugunez produkzioa mantendu, rekurrituko genuke beste leku 

batzuetara  

• eta azkenean gertatuko zen berdina. 

 

Desertifikazioa lehenengo elkarrizketan inplizituki basamortutzearen 

berdina bezala ulertzen du. Non agertzen den lehortearen bidez  

basamortuaren hedapenarekin erlazionatua. Gainera penintsulako hegoaldea 

adibide zehatz bezala eskaintzen du. Bigarren elkarrizketan oraindik ere 

desertifikazioa eta basamortutzearekiko identifikazioa esplizituagoa da, non 

ikasleak gertakari espezifikoagorik aipatu gabe adierazten duen: 

• (desertifikazioa) da desertizazioa bezala baina gizakiak sortuz. (e) 

• (Relazionatuko nuke) Ba basamortutze prozesuarekin.  

Emaitza hauek adierazten dute Amaiak bi elkarrizketetan desertifikazioaren 

eta basamortutze prozesuaren arteko bereizketarik egiten badu eragileen 

arabera egiten duela, non desertifikazioa gizakiak egiten duen eta 

basamortutzea berriz naturak. Baina ikasle honek bi prozesuak azken finean 

bereizketarik gabe ikusten ditu eta gainera prozesu honi buruz azaleratzen 
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duen ideia nagusia basamortuaren hedapen azkarrarekin erlazionatua dago. 

Berez era esplizituan lehenengo elkarrizketan eta ez hain esplizituan 

bigarren elkarrizketan, ikasle honek desertifikazioaren inguruan 

basamortuaren  muturreko baldintzak dira azaleratzen dituenak eta 

testuinguru honetan maiz eredu katastrofistan erortzen da.  

Bigarren elkarrizketan gizakiaren eragina noski 5. galderan agertzen da, non 

ikasleak agertzen duen gizakiak milaka urtetako eraketa prozesua duen 

lurzoruaren emankortasuna gizakiak arriskuan jar dezakeela, emankortasuna 

galdu araziz eta basamortuaren hedapena probokatuz. Gizakiaren jokaera 

hau eta basamortutzea elkartzen direnean, ikaslearen ustez, emankortasuna 

galtzeagatik gizakiak "rekurritu beharko luke beste lekuetara". 

Nafarroara egokitzen garenean ikasleak lehenengo elkarrizketan baiezkoa 

ematen zion desertifikazioa arriskuari, eta bigarren elkarrizketan berriz  dio:  

• Ez hain zuzenki baina ere gertatu daiteke. 

Desertifikazio arriskua identifikatzerakoan bi elkarrizketetan aipatzen du 

klima faktorea, eta bigarren elkarrizketan bereziki eta  elkarrizketatzailearen 

eskakizunez klima mediterraneari buruz azalpen bat eskaintzen du, baina 

azalpen horretan klima mediterraneoa desertifikazioarekin zergatik lotzen 

duen ez du argitzen: 

• errezagoa dela gertatzea desertifikazioa horrelako klima dagoen 

lekuetan, klima mediterraneoa dagoen lekuetan adibidez, ba 

desertifikazioa gertatuko da errezago. 

Bestalde nekazari maila eta lurzorua lehenengo elkarrizketan aipatzen zuen 

bezala, bigarren elkarrizketan dio: 

• nola erabiltzen dugu lurra, ongi erabiltzen dugun edo gehiegi eskatzen 

diogun lurrari. 



 430

Ondorioz esan daiteke bi elkarrizketetan, nahiz eta oinarrizko akatsak 

agertu, nolabaiteko koherentzia agertu duela ikasle honek, bai 

desertifikazioa (gizakiak egiten duen basamortutzea) eta bai basamortutzea 

lehortearen ondorioekin (basamortua) eta lurzoruaren emankortasunaren 

galerarekin erlazionatu ondoren, bigarren elkarrizketan behintzat 

Nafarroako desertifikazioa zehazteko klima eta "nola erabiltzen den lurra" 

ezagutzea proposatzen duenean. 

 

Lehenengo elkarrizketan esan badu ohartzen dela zer nolako jatorriko 

produktuak erosten dituen, bigarren elkarrizketan berriz dio ez dela jatorri 

hortaz ohartzen, hala ere onartzen du adibidez jaten dituen tomateak 

negutegitakoak direla. bigarren elkarrizketan berotegiak kokatzen ditu: “ba, 

izan daitezke hemen bertan leku berezietan” (e). Ondorioz esan daiteke 

instrukzioak ez diola ikasleari kontsumitzen dituen produktuen 

jatorriarekiko informazio aipagarririk eskaini. 

lehenengo elkarrizketan ikasleak dio ez duela desertifikazioaren aurkako 

plangintza zehatzik ezagutzen, baina bere ustea emanaz adierazten du zertan 

oinarrituko liratekeen plangintza posible horiek: “Ba, igual ezagutzen den 

lekuetan dagoela desertifikazio arriskua ba ez egin hainbeste nekazaritza.”  

Azken finean planteatzen du: “Kontrolatu nekazaritza.”. Bigarren 

elkarrizketan  dio ez dituela instituziorik ezagutzen  eta ondoren ez du 

azalpen gehiago ematen, halako erantzunak noski atentzioa deitzen duelarik. 

lehenengo elkarrizketan nekazari lanak aipatu dituen bezala aipatu ondoren 

atentzioa deitzen du ikasle honek bere burua desertifikazioarekin ez 

erlazionatzea, ezezko borobila eskaintzen duelarik. Hala ere irtenbideak 

aurkezten ditu: 
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• ura kontsumoa ere kontrolatu daiteke, gure aldetik ez garelakoz 

konturatzen  

• eta jendea mentalizatu.  

• Desertifikazioa arazoa ez delakoz asko ezagutzen, bueno gure artean 

gutxienez. 

Bigarren elkarrizketako 13. eta 14. galderatan oraindik irtenbideei buruz 

galdetu ez zaionean, Amaiak irtenbideak planteatzen ditu eta horrek 

suposatzen du ez duela bere buruaren eta desertifikazioaren arteko lotura 

espliziturik eratzen. Baina irtenbideetan hain zuzen ere nekazaritzaren 

kontrola eta kontsumoa agertzen da adierazten duenean: 

• ebitatu dezakegu neguan adibidez jaten behar diren produktuak, ez  

naranjak, sagarrak eta horrelakoak, (e) 

• eta ez eskatu lurrari  behar dena baina gehiago. 

Eta 13. galderan dioena kontutan hartu daiteke, baita ere: 

• Ba, adibidez eh, jan behar ditugula ba tenporadako produktuak eta ez 

beste ... 

 

Bestalde ikasle honek orain arte aipatu ez duen baso berritzea irtenbideetan  

aipatzen du eta azalpenak ematen ditu elkarrizketatzailearen eskakizunari 

erantzuna emanez: 

• Bai, landatu zuhaitzak, adibidez horiek lurra emankorra egiten dutelakoz 

eta uholdeak gelditu. 

• Bai adibidez dago, ez dakit non egiten den baina mozten dituztenean 

zuhaitzak, badago, egin ordez amazonasen egiten duten bezala, zona bat 

hartu eta horiek dena moztu, ba, hartu zuhaitzak sakabanatuagoak, eta 

horrela lurrak aguantatzen du gehiago. 
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Azkenik, lehenengo elkarrizketan "jendea mentalizatu" esaten zuela, 

bigarren elkarrizketan dio: "Eta kontzientziatu eskoletan txikitatik." 

 

Benetan aldatu diren erantzunak lurzoruaren eraketari buruz eta higadurari 

buruz egiten dituenak dira. Ikasleak lehenengo elkarrizketan lurzorua 

harriak eta horrelakoekin identifikatzen zuen eta lurzoruaren eraketan 

higadura sartzen zuen. Bigarren elkarrizketan berriz aipatzen ditu 

lurzoruaren eraketa prozesuari buruz informazio aipagarria, gehien bat 

meteorizazio kimikoan eta mekanikoan oinarritzen direlarik: 

• harri amak jasaten duenean meteorizazio kimikoa, adibidez izan daiteke 

karbonatazioa edo horrelakoak, pues, kimikoki aldatzen da.  

• Eta gero meteorizazio mekanikoa, gertatzen bada, eh, adibidez ba 

harriaren pitzaduretan sartzen bada ura, eta hau izoztu, pues egongo da 

presio bat eta apurtu.  

• Eta horrela gutxinaka askotan gertatzen bada, sortzen dira kapa 

desberdinak (e) 

• eta horrela hasten da gutxinaka landaretza eta daude beste meteorizazio 

batzuk, eta azkenean egingo da lur emankorra.  

Momentu horretan ez du denbora faktorea aipatzen baina ikasle honek 

azalpen aipagarri bat egina zuen  gai honetaz 5. galderan, non ikasleak 

dioen:  

• “ba lurzoru emankor bat eratzeko behar direlakoz milaka eta milaka 

urte”.  
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Lehenengo elkarrizketan higadurari buruz akats ugari egiten ditu. Adibidez, 

ikaslearen ustez higaduraren emaitza da laua ikusten du, eta bestalde 

higadura eta garraioa nahastuak agertzen dira:  

• Ba lurra guztia berdin utzi, aplanatu edo (e) 

• ba denean laua (e) 

• Hemen gainean (Launa den goialdean... hor gertatzen ari da higadura?) 

Bai. (e). Nere ustez hau hasiera izango zen puntan bukatuko zuen eta 

higadurarekin ba joan da launa egiten. (e) 

• Adibidez, geologikoak dira haizea, ura, osea garraioak (e) 

Bigarren elkarrizketan higaduraren inguruan eskaintzen duen azalpena 

"desgastea" aipatzeaz gain, eransten du: 

• Higadura da kanpo-eragile  geologikoak adibidez, haizea, ura, ur-

basatiak eta horrelakoak, lurrazalean egiten dituzten modelatuak. 

Eta higaduraren baldintzei buruz berriz esaten duena da: 

• Klima mediterraneoan 

• leku batetan ez duena euria egiten normalean, eta bapatean ur kantitate 

handia erortzen bada sortzen dira ur-basatiak adibidez, eta egiten dute 

higadura. 

• Ba ur-basatiak sortzeko egon behar da malda,  

• ez baldin badago landaretzarik hobeto.  

• Eta lurra iragazgaitza baldin bada, hobeto. 

Azkenean karkabak eta trokarteak identifikatu ditu baita ere. Ondorioz esan 

daiteke higaduraren aldetik azalpen egokiagoak egiten dituela instrukzioaren 

ondoren, higaduraren gertakari eta baldintzak azalpen sakonago eta 

logikoagoaz hornitzen dituelarik. 
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Orokorrean esan daiteke lurzoruaren eraketaren inguruan eta higaduraren 

inguruan ikasle honek era esanguratsuan ezagutza aberastu egin duela. 

Desertifikazioa eta basamortutzea ingurugiroko arazo gisa identifikatu ditu 

eta biei antzeko zentzua eman die, biak muturreko basamortuaren 

hedapenaren zentzu inplizitua jaso dutelako, baina desertifikazioari giza 

ekintzak egokituz eta basamortutzeari berriz fenomeno naturalak egokituz. 

Kontutan hartzekoa da ikasleak lurzoruaren eraketa prozesuari denbora epe 

luzeak egokitu dizkion bezala, desertifikazioari eta basamortutzeari ez diela 

berdin egokitu, arazo hauek ikaslearen diskurtsoan zentzu katastrofista 

hutsean agertzen direlarik. Amaia ezjakina agertzen da kontsumitzen dituen 

produktuen jatorriari buruz, eta ez du bere buruaren eta  desertifikazioaren 

arteko lotura espliziturik egiten. Hala ere kontsumo mota bat hartzen du 

desertifikazioa saihestu dezakeen irtenbide bezala eta nahiz eta bigarren 

elkarrizketaren  bukaera arte aipatu gabe mantendu irtenbideetan sartu du 

baso berritzearen ideia. Nahiz eta eredu katastrofistaren menpeko ideia 

azaleratu lurzoruaren erabileraren eskutik behintzat Amaiak aurkeztu duen 

diskurtsoaren koherentzia azpimarratzekoa da. 
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6. 12. ARITZ ROMEO  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Aritzek azalpenak emateko modu garbiak erabiltzen ditu, nahiz eta adibidez 

lehenengo elkarrizketako 5. galderan emankortasunaren galera 

azaltzerakoan edo  bigarren elkarrizketako 10. galderan argazki batean 

modelatu formak azaltzerakoan, azalpen nahasi samarrak izan. Orokorrean 

baita ere galdetzen zaionari ongi lotzen da, lehenengo elkarrizketan 13. 

galderan halako behaketa zalantzan jarri daitekeelarik. 12. galderaren 

erantzunik ez duela ezagutzen adierazten du bi elkarrizketetan, eta 

lehenengo elkarrizketan 6. galdera erantzun gabe ere utzi zuen. 

 

Aritzek 21 akats agertu baldin bazituen lehenengo elkarrizketan, 

bigarrenean 11 egin ditu, akatsak era aipagarrian oso jaitsi direlarik. Akats 

ugarienak bi elkarrizketetan eredu katastrofista eta sinplistan oinarritzen 

direnak dira. Adibidez, lehenengo elkarrizketan:  

• “Gutxinaka azkenean problema horiek eta beste batzuk, azkenean 

bukatuko dutelako planetarekin edo”,  

• “Ba gutxi gora behera da, uste dut, pues dena ari dela (e) konbertitzen 

basamortu batean gutxinaka”,  

Desertizazioaren ondorioak dira:  

• “Ba dena basamortu bat zenez ez dago begetaziorik,  

• “ eta begetazioa gabe  oxigeno kantitatea murrizten da”,  

• “eta baita ere ur gutxiago dago”,  

• “Beraz ezin da bizi (e), bueno bizi ahal da baina...”,  



 436

basamortutze arriskua eta gehiegizko nekazaritza elkarrekin:  

• “Pues azkenean basamortua egingo dela”,  

• “Pues azkenean basamortutze prozesu hori  geldituko dela,  

• “Pues landare gehiago daude”,  

• “eta orduan ea ez dago basamorturik edo”,  

Eta ziur esateko oinarrituko litzateke:  

• “euri asko egiten du normalean eta da klima nahiko hezea”, landare asko 

daude eta horrela”,  

• “Baita ere adibidez, zuhaitz asko dagoen leku batetatik (e), pues ekarri 

honera edo arazoa dagoen lekura... eta ez dakit”.  

Eta bigarren elkarrizketan:  

• “pues azkenean planeta geldituko dela guztiz zapaldua edo”,  

• “Ba desertifikazioa da gizonak sortutako toki batetako landaretzaren 

desagerpena, edo”,    

Eta horren ondorioz:  

• “edo toki hori geratzea guztiz zanpatua”.,  

• “baina gero desertizazioarekin  pues klima hori lehortzen da eta ia ez du 

balio nekazaritzarako”,  

• “Zuhaitzak baldin badaude, egongo da klima hezeagoa, eta oxigeno 

kantitate gehiago” 

• “eta emankortasuna urriagoa da”.  

 

Lehenengo elkarrizketako akatsetatik aparte ikasle honek 6 akats egiten ditu 

lurzoruari buruz eta higadurari buruz, eta bigarren elkarrizketan  berriz bost 

egiten ditu, hauetatik lau lurzoruarekin eta higadurarekin lotzen direlarik. 
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Eta  bigarren elkarrizketako azken akatsean ikasleak landareak "jan" egiten 

dutela planteatzen du. Bi elkarrizketetan lurzoruaren eraketa prozesua garbi 

garbian agertzen da higadurarekin lotuak, eta higadura berriz bereziki 

lehenengo elkarrizketan agertzen da jalkierarekin nahastua. Eta bigarren 

elkarrizketan azkenik karkabak eta trokarteak nahastu egiten ditu. Adibidez 

lehenengo elkarrizketan lurzoruaren eraketari buruz dio:  

• “izan daiteke higaduragatik edo horrelako zerbait”, eta  

• “gutxinaka joaten da desgastatzen arroka eta horregatik dago harea”.  

Higadurari buruz berriz dio:  

• “Higadurak modelatzen duen paisaia da “ pues planoa”,  

• higaduraren seinalea aurkitzen duzu, “Pues igual hemen tontorrean 

(tontor launa)”,  

• eta higaduraren seinalea da: “pues dagoela dena planoa (planiko?) edo”.   

 

Bigarren elkarrizketan berriz halako proposizioak agertzen dira lurzoruaren 

eraketari buruz:  

eraketa prozesua:  

• “Alde garaiak beheratzea eta betetzea zuloak, behekaldeak”,  

• “Pues beheratzeko gertatzen den guztia”,  

• “euri jasak, mendian (?)”.   

Lehenengo elkarrizketan higadurari buruz, higaduraren seinalea aurkitzen 

du: 

“Pues igual hemen tontorrean (tontor launa)”. (e) 

 “pues dagoela dena planoa (planiko?) edo” (e) 

Bigarren elkarrizketan berriz:  
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Karkabak daukan higadura txikia edo ubidetxo horiek... Hauek handiak (dira 
karkabak). (e) 
 

Lurzoruaren emankortasuna galtzearen arriskua baloratzerakoan, lehenengo 

elkarrizketan, ikasleak honela dio:  

• “zeren eta ematen du asko egiten dela baina ez da ia ia notatzen”,  

• “Pues, adibidez, plantazio handi handi bat egoten bada eta tokiko 

ekosistema edo ez baldin bada plantatu duten gauza hori edo ez baldin 

badago akostrunbatua, edo, orduan alteratzen da/ agertzen da  (?) 

sistema guztia eta  oso handia denez pues, aldatzen da lurzorua”.  

Eta bigarren elkarrizketan aipatzen du “landareak jateko” ideia, non 

erabiltzen duen jan aditza landareen nutrizio funtzioa aipatzeko. Orokorrean 

hortaz esan daiteke instrukzioaren ondoren akats kopuru totala jaitsi egiten 

dela, eredu sinplista eta katastrofista kopuru garrantzitsuan mantendu egiten 

dela, eta bereziki lurzoruaren eraketari buruzko akatsak mantendu egin 

direla, baita ere. 

 

Lehenengo galderaren inguruan ikasleak ez du desberdintasun aipagarririk 

eskaintzen bi elkarrizketen artean, instrukzioak aldaketa esanguratsurik 

eragin ez dituelarik. Bi elkarrizketetan aipatzen ditu kontaminazioa eta 

desertifikazioa arazoak, eta lehenengoan aipatzen zuen deforestazioa 

ondoren ez du aipatzen. Arazoei aurre egitearen garrantzia erantzun 

emozionalekin justifikatzen dira, bestela planetarekin bukatu edo planeta 

zapaldu, egingo delarik ikaslearen ustez. 
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Lehenengo elkarrizketan ikasleak uste du gizakiak ez zuela lurzoruaren 

emankortasuna arriskuan jarriko "zeren eta ematen du asko egiten dela baina 

ez da ia ia notatzen" (e). Desertizazioaren ondorioak basamortu bat izatearen 

ondorioekin identifikatzen ditu, eta bertan eredu katastrofista nabarmenki 

agertzen da: 

• Ba dena basamortu bat zenez ez dago begetaziorik, (e) 

• eta begetazioa gabe  oxigeno kantitatea murrizten da (e) 

• eta baita ere ur gutxiago dago. (e) 

• Beraz ezin da bizi (e), bueno bizi ahal da bainan... 

Giza ekintza gehiegizkoak basamortutzearekin elkarturik gertatzen direnean 

ikasleak erantzuna bideratzen du ulertuz gizakiaren ekintzak basamortu 

bihurtzetik babestu egingo balute bezala, ondorioz adierazten duelarik: 

• Pues azkenean basamortutze prozesu hori  geldituko dela(e). 

• Pues landare gehiago daude (e),  

• eta orduan ea ez dago basamorturik edo(e). 

Desertifikazioa zerekin erlazionatzen duen argitzen duenean lehenengo 

elkarrizketan, ikaslea agertzen du esplizituki basamortuarekin erlazionatzen 

duela eta hedapen horren eragilea gizakiaren deforestazioa  delarik: 

• uste dut, pues dena ari dela (e) konbertitzen basamortu batean gutxinaka,  

• pues arbola kentzen dituztelako eta abar. 

Lehenengo elkarrizketan, desertifikazioa eta basamortutzea elkar 

identifikatuak agertzeaz gain,  garrantzi berezia hartu du gizakiaren 

deforestazioa eta horrek sortzen duen basamortuak, eta azkenean ikasleari 

Nafarroan arriskua ukatzera eramaten duela esanez: 

• euri asko egiten du normalean eta da klima nahiko hezea. (e) 
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• landare asko daude eta horrela (e) 

 

Bigarren elkarrizketan lurzoruaren emankortasuna galtzearen arriskua 

agertzen da beste era honetan arrazoitua: 

• lurrak bere propietateak galtzen dituelako, gatz mineralak eta ... 

Nola galtzen dituen azaltzerakoan bere adierazpenak dira: 

• Pues landareak jateko (e), elikatzeko behar dituzte mineralak eta orduan 

elikatzen badira landare asko pues azkenean gatz mineral horiek galtzen 

dira. 

Baina era berean ikasleak deforestazioa bera erlazionatzen du 

emankortasuna galtzearekin beste modu honetara: 

• Zuhaitzak baldin badaude, egongo da klima hezeagoa, eta oxigeno 

kantitate gehiago (e).  

• Zuhaitzekin euri gehiago egiten du eta abar.  

• Eta mozten badituzu, pues geratzen dira zonalde horiek bilutsik edo ... 

eta orduan euri gutxiago egiten du eta emankortasuna urriagoa da.  

Erantzun honekin jadanik sumatzen da zein garrantzia hartzen duen bigarren 

elkarrizketan berriro ere euri gutxiago egiteak. Zentzu honetan 

basamortutzearen ondorio bat bezala agertzen da "klima lehortzea" eta 

eransten du horrek "ez du balio nekazaritzarako". Basamortutzea eta 

gizakiaren gehiegizko ekintzak elkarrekin gertatzeak oraingoan hobe ulertu 

du eta erantzunean desertifikazioa eta basamortutzea identifikatzen dituela 

agertzen da: 

• Pues azkenean desertizazioa edo desertifikazioa parte hartzen dute. (e) 

• izango da azkarragoa eta gogorragoa. 
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Eta desertifikazioa agertzen da berriro deforestazioarekin inplizituki 

erlazionatua: 

• Ba desertifikazioa da gizonak sortutako toki batetako landaretzaren 

desagerpena, edo. (e) 

Eta horren ondorioz adierazten du sortuko dela: 

• Bai klima aldaketa bat adibidez,  

• “edo toki hori geratzea guztiz zanpatua”.  (e) 

Instrukzioaren ondoren basamortua ez du aipatzen baina bai klima aldaketa. 

Azalpen honetan, kausa-ondorio harremanak eratuz agertzen dira 

deforestazioa eta klima aldaketa, eta hauek desertifikazioa eta 

basamortutzearekin erlazionatuak agertzen dira, atentzioa deitzen du 

ikasleak ez duela barneratu nekazaritza intentsiboaren haria, deforestazioa 

hutsean gelditu delarik eta nekazaritza biktima bezala soilik agertzen 

delarik: 

• klima hori lehortzen da eta ea ez du balio nekazaritzarako. (e) 

Eta ondorioz:  

• Janarien edo ekoizpen batzuen galtzea edo 

13. galderan, berriro ere basamortutzea eta desertifikazioaren arteko 

nahasketa agertzeaz gain, orain arte esandakoaren aldetik zintzilik gertatzen 

den "lurzoruaren erabiliera edo usoa" ezagutu beharko litzatekeela dio, 

Bardeako testuinguruan, desertifikazioa arriskua ziurtatzerakoan. Hasieratik 

Nafarroako arriskuari buruz esan duelarik: 

• Ez dut uste. Igual pixka bat Bardenetan, Bardenetan bai baina igual da 

desertizazioa. 

Zer aztertu beharko zenuke halako galdera erantzuteko? 
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• Ba nola geroz eta gehiago, pues, lurzorua emankortasun gutxiago 

daukala. Lurzoruaren usoa edo erabilera.  

Ondorioz esan daiteke lehenengo elkarrizketatik bigarren elkarrizketara 

ikaslearen diskurtso orokorrak koherentzia maila bat behintzat galdu egin 

duela edo eta berdinean mantendu dela. Lehenengo eta bigarren 

elkarrizketetan deforestazioa eta klima aldaketaren edo basamortuaren 

diskurtsoa mantentzen da eta bigarren elkarrizketan berriz lurzoruaren 

erabilera zintzilik gelditu da. 

 

Aritzek lehenengo elkarrizketan esan bazuen batzutan ohartzen zela erosten 

zituen produktuen jatorriaz, bigarren elkarrizketan dio ezetz. Ez bakarrik ez 

dela ohartzen jatorri horri buruz, baizik eta oraingoan dio baita ere ez dela 

erosketak egitera joaten. Ondorioz esan daiteke ikasle hau, orokorrean, 

ezjakina dela kontsumitzen dituen produktuen jatorriari buruz. Bi 

elkarrizketetan, baita ere, Desertifikazioaren aurkako plangintza ofizialik ez 

dituela ezagutzen azaltzen du, baita ere. 

Bere burua desertifikazioarekin ez du ezertan erlazionatua ikusten. 

Instrukzioa baino lehen zioen “oraingoz ez” eta ondoren zuzenean dio “ez, 

ez dut uste”. Gertakizun honek, hau da, ikasleak bere burua 

desertifikazioaren aurrean hain urruti ikustearekin adierazten du 

desertifikazioaren aurrean esandako “landaretza kentzea” edo “lurzoruaren 

erabilera” edo esandako beste ideiaren bat, bere bizitzaren hurbilak ez 

dituela ikusten, emaitza hau oso adierazgarria delarik.  

Baina hala ere ikasleak arazo honen aurrean ematen ditu alternatibak. 

Lehenengo elkarrizketan zioen “gehiago landatzea edo” bereziki zuhaitzak, 

orduko diskurtsoaren aldetik koherentzia mantenduz. Ondoren antzeko 
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irtenbidea ematen du: zuhaitz tala kontrolatu. Baina eransten du nekazaritza 

teknika berriak erabili eta gutxiago kontaminatu, desertifikazioari buruz 

esandakoaren aldetik logika gutxi duten proposizioak direlarik. Agertzen da, 

baita  ere, nekazaritzari buruz ikasleak ikusten dituen arazoen (ikusten 

baditu) soluzio benetan sinplea: teknikak konponduko du esango balu 

bezala. 

Lurzoruaren eraketak esan behar da lehenengo elkarrizketan higaduraren 

aldetik nahasketa aipagarria agertzen duela: 

• izan daiteke higaduragatik edo horrelako zerbait, (e) 

• gutxinaka joaten da desgastatzen arroka eta horregatik dago harea. (e) 

Eta beste aukerarik ez zuen eskaini. 

Bigarren elkarrizketan berriz esan behar da higadurarekin oraindik agertzen 

dela, adibidez esaten duenean: 

• Alde garaiak beheratzea eta betetzea zuloak, behekaldeak. (e) 

• Pues beheratzeko gertatzen den guztia. (e) 

• euri jasak, mendian (?). (e) 

Eta eskaintzen duen informazio berria da: 

• Sedimentazioa eta bestea, nola esaten da?  

• Pues eragile geologikoak eta meteorologikoak... (hartzen dute parte hor) 

Adibideren bat esango zenuke? 

• Haizea adibidez. 

Azalpen honen aurrean lurzoruaren eraketa prozesuak ezin esan aberastasun 

aipagarririk jaso duenik, gehiago higadurarekin halako nahasketa agertu 

duenean. 
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Ikasleak lehenengo elkarrizketan ekoizpen altuei buruz hiru baldintza edo 

eskaintzen ditu: berotegiak, produktuak bota, eta kamaretan sartzen (e). Eta 

bigarren elkarrizketan berriz “klima desberdinak daudelako, eta nekazal 

teknikak daudelako oso aurreratuak, ...adibidez inbernaderoak eta ...” Ikasle 

honek azalpen honekin errepikatzen  du nekazal teknika berriak onura 

besteri ekartzen ote dutenaren ustea.  

 

Lehenengo elkarrizketan higadura zer den adierazteko ikasleak “alde 

garaiak beheratzea” dio eta lurzoru emankorraren higaduraz galdetzen 

zaionean berriz “zerbait hori desgastatzen da” eta “joan daiteke” adierazten 

du. Bigarren elkarrizketan antzeko erantzuna eskaintzen du adieraziz: 

• higadurak egiten duena da hor beheratze lana edo ...  

• eta pues esan dudana lehen haizearekin edo ibaiek baita ere, pues joaten 

dira lurzorua desgastatzen. 

Higaduraren baldintzak azaltzen direnean lehenengo elkarrizketan lehenik 

eta behin haizea, uharra, ura pasatzea eta itsasoa aipatuz eragileen adibide 

zehatzak eskaintzen ditu. Eta bestalde aipatzen ditu baita ere  altura duten 

tontorrak. Higadurak uzten dituen seinaleak identifikatzerakoan ikasle 

honek bereziki paisai lauak aipatzen ditu, nahiz eta ondoren adierazi: 

(higadura) “funtzionatzen ari den tokia ez da izan behar planoa, 

alderantziz”. Hala eta guztiz ere paisaia lauaren ideia akatsez josita agertzen 

da, ikasleak jalkierak sortutako paisai lauak higadurak sortu duen 

desgastearekin nahastu dituelako: 

• Higadurak modelatzen duen paisaia da “ pues planoa” (e) 

•  “Pues igual hemen tontorrean (tontor launa)”. (e) 

•  “pues dagoela dena planoa (planiko?) edo” (e) 
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Bigarren elkarrizketan berriz ikasleak higaduraren baldintzei buruz 

lehenengo aipatzen ditu eragile geologiko zehatzak honako proposamenean 

agertzen den bezala:  

• “Pues egon behar da toki bat eh, higatu gabe edo higatze prozesuan eta 

pues pasatu behar da pues ur-bil... ibai bat edo itsasoa egotea, edo haize 

handia edo horrelako baldintzak”.  

Atentzioa deitzen du ikasleak nola sartzen duen hemen “ur-bilbarrutia” hitza 

bukatu gabea. Azkenean eransten du elkarrizketaren eskutik:  

• “urak higatua ahal izateko izan behar du, lurzoru iragazgaitza, eta harria 

izan behar da biguna, bestela eske ez dakit”. 

Higadurak uzten dituen modelatze formak direla eta hasiera batean karkabak 

seinalatzen ditu, baina jarraian eskaintzen duen azalpenean azaltzen da 

karkaba eta trokarteen arteko nahasketa duela: 

• Pues eske orain ez nahiz gogoratzen izenaz. 

Karkabaren antzekoak izango dira? 

• Bai, bai. 

Elkarrizketatzaileak proposatzen dio karkabaren bat seinalatzea eta duda 

egin ondoren azkenean ikasleak malda gogorreko egiturak aukeratzen ditu: 

• Itxoin aber karkabak baldin badira hauek, hoiek dira... pues karkabak 

egiten du horrela... 

• Karkabak daukan higadura txikia edo ubidetxo horiek... 

• Hauek handiak. (malda gogorragoa duen egitura bat) 

Hortaz higadurari buruz berriz esan behar da akats gutxiago agertu direla 

bigarren elkarrizketan, eta nahiz eta lurzoruaren eraketarekin duen 

nahasketa oso aipagarria izan, bigarren elkarrizketan eskaini duen 
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azalpenean agertzen da higadurari buruz ezagutza berri garrantzitsurik, non 

agertzen den esplizituki iragazgaiztasuna eta izaera biguneko materialak 

direla higadura gertatzeko egokiak eta malda aipatua agertzen den, baita ere, 

higadurari buruzko beste galderen azalpenetan. 

Ikasle honek instrukzioaren ondoren desertifikazioa eta basamortutzea ez 

ditu bereizten, eta biak erlazionatuak agertzen dira instrukzioaren ondoren 

gizakiak sortzen duen deforestazioarekin eta ondorioz sortzen diren 

lehorteekin, halako egoeraren ondorioak nekazaritzak  jasango dituela 

agertzen delarik, baita ere. Ikasle honek ez du desertifikazioa giza ekintza 

batzuen emaitza espezifikoekin erlazionatzen eta ezta ere giza ekintzak eta 

desertizazioaren arteko interakzioa bezala ulertzen. Bestalde, desertifikazioa 

ikasle honek bizitzen du urrutiko arazo bat bezala, bere bizitzarekin zerikusi 

handirik ez duena eta irtenbideak bere esku ez dituena. Horrela esan behar 

da ez duela  inondik ere azaldu desertifikazioak bere kontsumoarekin duen 

lotura. Esan behar da higadurak lurzoruaren eraketak baina ezagutza 

aipagarriagoa jaso duela instrukzioan zehar, nahiz eta higadura bera agertu 

lurzoruaren eraketa prozesua nahastuz. 
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6. 13. TXOMIN ABADIA  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Hamahirugarren ikasle honek batzuetan azalpen eskasak egiten ditu, 

halakoetan “gauza horiek” erabiltzen duelarik. Lehenengo elkarrizketan 5., 

13. galderetan ez da galdetzen zaionari lotzen eta 12. galderaren erantzunik 

ez du aurkezten. Bigarren elkarrizketan higaduraren inguruan azalpen 

nahasiegiak eskaini ditu, baita ere. 

 

Akatsak direla eta esan behar da hamahirugarren ikasle honek 17 akats egin 

dituela lehenengo elkarrizketan eta 19 berriz  bigarrenean. Orokorrean 

ikusten denez instrukzioaren ondoren akatsak ezer gutxi bada ere gehitu 

egin ditu. Akats hauetatik kopuru aipagarri batek ikasleak gertakariak 

interpretatzerakoan edo azaltzerakoan erabiltzen duen eredu emozional edo 

katastrofistarekin zerikusia du. Esan behar da hauen kopuru totala ez dela bi 

elkarrizketetan aldatzen, osotara 13 direlarik. 1 galderan instrukzioa baino 

lehen ingurugiroko arazoa ez den petrolioa aipatzen zuen, eta ondoren 

plakak mugitzen eta lurrikarak hartzen ditu ingurugiroko arazo bezala. 

Gainera ben ozono geruza hautsita dagoela esaten du, baita ere, eta geruzari 

zentzu mekanikoegia ematen dio. Lehenengo elkarrizketan eta bigarren 

elkarrizketan ikasleak desertifikazioa eta desertizazioa ez ditu bereizten, 

hala ere ben ikasleak aurkezten du desertizazioa dela klimak egiten duen 

desertifikazioa. Bi elkarrizketetan era esplizituan eta inplizituan agertzen da 

muturreko basamortua dela arazo hauen atzetik dagoen irudia, azken finean 

halako fenomenoa, basamortua eratzearena deforestazioaren ondorioz 
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gertatzen delarik. Lurzoruaren eraketaren aldetik eta higaduraren aldetik 

akatsen kopurua gehitu da eta besteetan kantitate antzekoak agertu dira. 

Lehenengo elkarrizketan lurzorua lurra planetarekin nahasten du, eta ben 

berriz akatsak meteorizazio mekaniko eta kimikoaren eskutik datoz. 

Bigarren elkarrizketan baita ere agertzen da "eguraldi ona" ekoizpen altuak 

lortzeko faktore bat bezala. Higaduraren inguruan bi elkarrizketetan 

agertzen da akatsak egiteko joera, bietan agertzen dira arazoak modelatu 

formekin. Ikasle honek agertzen ditu, baita ere, oinarrizko akats bereziak, 

landareen taldeko izakiei buruzkoak edo ingurugiro arazoei buruzkoak. 

Hauen artean aipatzekoa da zuhaitzek landareen taldean zein kokapen berezi 

hartzen duten, eta  batzuetan talde berezi eta apartekoa izango balitz bezala 

agertzen dira, edo eta “landare gogorrak” bezala agertzen dira, baita ere. 

Atentzioa deitzen du bigarren elkarrizketan ikaslearentzat petrolioa edo 

plaken mugimenduak eta lurrikarak  berez arazo bezala antzematea. 

Azpimarratzekoa da baita ere bigarren elkarrizketan ozono geruzaren 

desagertzeari “hautsi” egiten dela esateak, eredu mekaniko hutsa azalerazten 

baitu. 

 

Lehenengo galdera dela eta instrukzioa baino lehen ikasle honek hiru arazo 

agertzen zituen, ozono zuloa, petrolioaren isurpenak eta zakar gehiegi 

dagoela. Hauen artean  akats bat agertzen du, petrolioa  arazo bezala 

aurkeztea hain zuzen ere. Ingurugiroko arazoei aurre egitearen garrantzia 

ikasle honek instrukzioa baino lehen azaltzen zuen maila sinplea zuten 

argudioekin, hala nola, : “Bestela gero ba, hurrengo urteetan ez da egongo... 

(e)”, “jende guztia ezin du eguzkia hartu eta erreko da (e)”, “itsasoko 

animaliak hilko dira, petroleoren erruz(e)”, “eta zakarrak jango gaitu, 
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(e)gutxi gora behera”. Bigarren elkarrizketan berriz, ikaslea desertifikazioan 

zentratzen da, aipatzen du ozono geruza hautsita dagoela (e) eta azkenik 

lurrikarak  (e) ingurugiroko arazo bezala hartzen du, baita ere. 

Desertifikazioari buruz berriz adierazten du “ba, desertifikazioa adibidez, 

hor ezin gara ia ia bizi, hor lurra ez da emankorra (e) eta orduan ezin dugu 

landatu (e)...”. Aipagarria da ikasleak desertifikazioari buruz egin duen 

erabilpena galdera honetan, baina eredu katastrofistarekin lotu behar dira 

ikasleak eskainitako argudio hauek. 

 Ikasleak bi elkarrizketetan agertzen du gizakiak emankortasuna arriskuan 

jar dezakeenaren ustea, baina lehenengoan argumentatzen ez duena (galdera 

honetan behintzat), instrukzioaren ondoren azaltzen du elaborazio maila 

minimo bat adieraziz: “Zeren eta gehiegi erabiltzen dugu lurzorua egiten 

dugu, o sea, landatzerakoan hainbeste, ba, landatzen ditugun landareak, ba, 

lurzoruaren bitaminak (e) eta mineralak, ba, hartzen ditu, orduan gastatzen 

doaz”. Bestalde basamortutzearen ondorioak direla eta, akats tartean, 

lehenengo agertzen dena bai instrukzioa baino lehen eta bai ondoren ikasle 

honek desertifikazioa eta basamortutzea identifikatu egiten dituela da, eta bi 

kontzeptu hauek azkenean basamortuarekin lotzen dituela baita ere. Era 

berean esan behar da bi elkarrizketetan agertzen direla lurzoru emankorra 

eta landatzearekin lotutako ondorio larriak, erantsi daitekeelarik apenas 

aldatzen direla bi elkarrizketetan erabiltzen dituen kontzeptuak.  

Azpimarratzen da bi elkarrizketetan akatsak diren erantzun emozionalak 

eskaintzen dituela ere ikasle honek. 11. galderan berriz, ikasleak erantzun 

zuzenagoak eskaintzen ditu bigarren elkarrizketan. Bereziki esan behar da 

instrukzioaren ondoren basamortutzea eta giza ekintza gehiegizkoak 

biltzean “desertifikazioa prozesua handiago izango litzakeela” dio, baina 



 450

kontutan hartu behar da aurretik akatsa den “hemen klimak bakarrik egiten 

du desertifikazioa ez? (e)” esan duela. Instrukzioaren eragina apenas 

nabaritzen da desertifikazioa bi elkarrizketetan ikasleak desertuarekin 

erlazionatzen baitu, eta bigarrenean akats garbiak suposatzen duten azalpen 

gehiago ematen baititu: “guk mozten baldin baditugu zuhaitzak ba gero eta 

leku haretsuagoa izango da (e), eta ba ez dagola lur emankorra(e)”. 

Azpimarratu daiteke azken proposizioetan agertzen dela higadurarekin 

lotura potentzial aipagarri bat, baina ikasleak erabiltzen esplizitutzen ez 

duena. Nafarroan desertifikatzea arriskua dagoen ala ez azaltzerakoan 

iraunkorki azaltzen da Bardeako ingurunea, lehenengo elkarrizketan aipatu 

zituen “Eta lur emankorretan gehiegi erabiltzen baditugu, ba baita. Eta 

deforestazioa gertatzen(e) baldin bada”. Bigarren elkarrizketan berriz ez ditu 

halako daturik planteatzen, ikaslea mugatzen delarik Bardeako inguruaren 

perimetroaren aldaketa eta klimaren datuak planteatzera. Azken emaitzatik 

esan daiteke ikasle honek instrukzioaren ondoren desertifikazioa 

identifikatzeko datuak ez dituela planteatu aurretik giza ekintza eta 

basamortutzeak sortzen duten egoera berezia aintzakotzat hartzen, baizik eta 

desertuaren akastun eredu estu eta ezezkor batean oinarritutako usteak 

bakarrik aurkeztu dituela, ikaslearen azalpen orokorrek lehenengo 

elkarrizketatik koherentziaren aldetik galdu egiten dutelarik. 

 

Lehenengo elkarrizketan ikasleak ez du bere burua desertifikazioarekin 

erlazionatua ikusten, ala eta guztiz ere bigarren elkarrizketan bere burua 

desertifikazioaren eragile gisa ikusten du papera kontsumitzen duelako, 

azkenean lotura linealak eta sinpleak eginez: “Nik egiten du ba papera 

gehiegi agian erabiltzen dut eta ez dut birziklatzen. Orduan horrek eragina 
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egiten du zuhaitzak moztea eta zuhaitzak moztea eragiten du ba 

desertifikazioa. (e)”. Irtenbideetan  berriz ikasleak bere esku dagoen paper 

birziklatua kontsumitzea planteatzen du, eta aurretik erakundeei buruz 

esaten duen “ikusi nuelakoz telebistan behin, programa batean, eta zeuden 

desertuen aurrealdean ertzetan lantzen zituzten zuhaitzak ... eta zen desertua 

gelditzeko”, gogoratuz, ikusten da deforestazoarekin lotura berezia jaso 

duela ikasle honek desertifikazioa azaltzerakoan, halakotan adibidez esan 

duelako: "Orduan horrek (papera lortzea) eragina egiten du zuhaitzak 

moztea eta zuhaitzak moztea eragiten du ba desertifikazioa. (e)". Hala eta 

guztiz ere ikasleak mantentzen du koherentzian sartzen ez den 

proposamenik, bai lehenengo elkarrizketan eta bai bigarren elkarrizketan. 

Adibidez, lehenengo elkarrizketan izendatzen du irtenbide gisa 

"nekazaritzak ez erabiltzeko (lurzorua) hainbeste, eta bigarren elkarrizketan 

berriz agertzen du atentzioa deitu dion sobrepastoreoari buruz "artzaiei 

kontuz ibiltzeko esan (e)". Bi erantzunak mantentzen dira maila anekdotiko 

aipagarri batean, baina oraindik ere bigarrena eskasagoa da. Ondorioz esan 

behar da instrukzioak ez diola ezagutza eta koherentzia hobekuntzarik ikasle 

honi eskaini. Erantsi dateke ikasle honek ez duela kontsumitzen dituen 

produktuen jatorriari buruzko interesik azaltzen ezta ere lurzoruaren eratze 

prozesuarengan pentsatzeari buruz. 

Lurzoruaren eraketa prozesuari buruz ikasle honek instrukzioa dela medio 

aldaketa aipagarriak agertzen ditu. Hasiera batetan klima izan da ikasleak 

aipatu duen eraketa faktorea, ondoren lurzorua lurrazalarekin nahastu du eta 

mendien eraketari buruzko azalpenak egin ditu. Instrukzioaren ondoren 

berriz ikasle honek eragile meteorologiko mekanikoak eta kimikoak 

aipatzen ditu, eta harri amaren apurketarekin erlazionatu ditu. Lurzoruaren 
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eraketan ikasle honek aipatzen duen bigarren faktorea izaki bizidunena da, 

baina kasu honetan izakiak hilik eta usteltzen aurkezten ditu. Ikasleak dio 

“gero bizidunak baita daukate parte handia eta bere gorputzen 

usteltzerakoan, ba sortzen da azido organikoak”, eta ondorioz “horrek 

laguntzen du garauak egitera(e) eta haziak ernaltzeko(e)”. Azpimarratzekoa 

da ikasleak ez dituela izaki biziak aipatu ere, adibidez landareak eta baita 

ere usteltzeari ez diola deskonposatzaileen taldeko izakiekin loturarik eratu. 

Nekazaritza intentsiboaren baldintza batzuk aipatzerakoan lehenengo 

elkarrizketan aipatzen zituen lurzoru oso emankorra eta ongarriak edo 

produktu kimikoak. Bigarren elkarrizketan berriz bakarrik klima 

desberdinarena aipatzen du, gaineratzen duelarik akatsa den “eguraldi ona” 

kontzeptua produktu zehatzen ekoizpenarekin lotua, isla antropozentriko eta 

oso sinplea nabarmena duelarik. 

 

Higaduraren fenomenoa ikasleak azaltzerakoan instrukzioaren ondoren 

aldaketa aipagarriak azaleratu dituen bezala, badira baita ere iraunkorki 

berdin gelditu direnak. Higadura definitzerakoan ikasleak orain dio “da 

lurzoruaren desagastea” eta sakontze proposizioak aurkezten ditu esanez 

“lurzorua hausten dela, mendiak jeixten direla, eta Ibaiak egiten direla (e)”. 

Ikusten denez berriro ere ikasle honek instrukzioaren ondoren 

sakontzerakoan agertzen du akatsa den  proposizioren bat, higadura “ibaiak 

egin” proposizioekin erlazionatzerakoan. Higaduraren baldintzak 

azaltzerakoan ikasleak erraztasunez aurkezten ditu eragile geologiko 

zehatzak, nahiz eta ez aipatu eragile geologiko kontzeptua bera. Instrukzioa 

ondoren bereziki ura eta haizea aipatzen ditu, glaziarrak eta gizakia alde 

batera uzten duelarik, eta  urradurarekiko azalpena berriro ere adierazten 
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duelarik. Oraingoan ikasleak dio adibidez urak “indarra” behar duela eta 

azkenean ikasleak azaltzen du indarraren jatorria ur kantitatean eta maldan 

egongo dela. Gaineratzen du higadura errazteko materialak hauskorrak 

izatea komeni dela. Higaduraren modelatze formak aipatzerakoan ikasleak 

lehenengo elkarrizketatik alde aipagarriak agertzen ditu. Oraingoan 

Aralarko sakon guneak,  lurrezko piramideak, ur-basatien ur-bide lehorrak 

aipatzen ditu. Eta horien artean karkabak eta trokartean izendatzerakoan dio 

akatsa den biak malda gogorrekoak direla. 

Ikasle honek bigarren elkarrizketan galdera guztiak erantzun ditu, eta 

lehenengo elkarrizketan 12. soilik utzi zuen erantzun gabe. Hamahirugarren 

ikasle honek instrukzioaren ondoren akatsak igo egin ditu, bi elkarrizketetan 

akats ugarienak eredu katastrofista eta sinplistan oinarritzen direnak 

direlarik. Bi elkarrizketetan agertzen dira ingurugiroko arazo gisa halakoak 

ez direnak, adibidez plaken mugimendua eta lurrikarak. Bestalde, bi 

elkarrizketetan bereziki izendatu daitezke basamortutzea basamortuarekin 

identifikatu ondoren eratzen dituen akatsak. Ikasle honek bi elkarrizketetan 

desertifikazioa eta basamortutzea identifikatu egiten ditu baita ere, eta hauek 

deforestazioak eta lantze gehiegizkoek sortzen duten muturreko 

basamortuarekin. Bi elkarrizketetan agertzen dira lurzoru emankorrari buruz 

eta higadurari buruz akatsak, azken finean instrukzioaren ondoren baita ere 

meteorizazio kimikoak, higadura ekintzak eta eragileak, eta modelatu 

formak arazoak aurkeztu dituztelarik. Era berean esan behar da ikasle honek 

identifikatu duela bigarren elkarrizketan desertifikazioa arazo gisa. Eta 

basamortua, eta giza ekintza den deforestazioa direla ikaslearen diskurtsoari 

koherentzia eskaintzen diotena bi elkarrizketetan, baina bereziki bigarren 

elkarrizketan. Hortaz aipatzen diren lehenengo elkarrizketan nekazaritza eta 
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artzaintza bigarren elkarrizketan agerraldi anekdotikoa mantentzen dute, 

diskurtso orokorrarekiko lotura logikorik gabe. Ikasleak ez du bere jarrera 

aldatzen instrukzioaren ondoren, bi elkarrizketetan desertifikaziotik bere 

burua aldendua ikusten duelako, baina beti hala ere deforestazioarekin lotuz, 

adibidez, paper kontsumitzaile gisa. 

Lurzoruaren eraketaren inguruan eta higaduraren inguruan, berriz, aldaketak 

agertzen dira instrukzioaren ondoren aurrerakadak identifikatu 

daitezkeelarik. Batzutan diskurtso sakona eskaintzen du, baina hala ere 

akatsekin batera. 
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6. 14. YON GOÑI  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ AZKEN KOMENTARIOA 

Yonek 12. galdera ez du erantzun ez lehenengo elkarrizketan eta ezta ere 

bigarren elkarrizketan, eta baita ere esan behar da 6. galdera bi 

elkarrizketetan oso era eskasean egin duela erantzun. Hamalaugarren ikasle 

honek elkarrizketetan zehar maiz egiten ditu era desegokian egituratutako 

esaldiak, batzuetan bukatu gabe utziz, besteetan oker egituratutako esaldiak 

eginez, azkenean ongi ulertzen ez diren esaldiak egiten dituelarik. Horrela 

gertatzen da lehenengo elkarrizketan, 1., 7., 8., 10., 13. galderetan, eta 2., 3., 

13. eta 14. galderetan bigarren elkarrizketan. Badira galdetzen zaionarekin 

lotura gutxi duten erantzunak ere, adibidez, 4., 5., eta 13. galderetan  eta 

instrukzioaren ondoren 5. eta 13. galderatan. Ikasle honi buruz esan behar da 

baita ere  elkarrizketak grabatzerakoan, eta bereziki bigarrenean, oso baxu 

hitz egiteko joera izan zuela, azkenean elkarrizketatzaileak altuago hitz 

egitea eskatu behar izan ziolarik. 

Jarraian egingo den azalpenean adieraziko den bezala ikasle honek eskaini 

duen erantzunen osagai diren proposizioen eraketa maila benetan eskasa 

eskaini du, bigarren elkarrizketan oraindik ere eskasago agertzen delarik. 

Akatsak berdin mantentzen dira lehenengo elkarrizketatik bigarrenera, 

batean 20 baziren bestean  20 agertzen dira ere. Erantzun emozional eta 

katastrofistarekin lotu daitezke lehenengo elkarrizketan 14 eta bigarrenean 

15, berdintasunean mugitzen direlarik instrukzioaren ondoren. Hauetatik 

gehienak agertzen dira desertifikazioaren, giza ekintzen eta 

basamortutzearen inguruan eta ikasleak ingurugiroko arazo orokorrak 
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aipatzen dituenean. Hauen adibide adierazgarri bezala proposizio hauek 

aurkeztu daitezke: 

Lehenengo elkarrizketa 

• Ezingo genuke bizi desertifikazioa baldin badago. (e) 

• kentzen dezu landareak eta horrela (e), eta azkenean geldituko da dena 

desert...(Desertizatua...) 

• pues ura gabe gelditzearena, eta dena pues zuhaitzik gabe, landarerik 

gabe eta bizitzarik gabe. (e) 

• kontuz izateko eta ... bestela desertifikatuko dela. (e) 

 
Bigarren elkarrizketa 

• zeren landareak eta horrela kentzean gertatzen da, pues desertifikazioa 
(e) 

• Pues azkenean ez da egongo ezta urik, ezta landarerik, pues oxigenoa 
egoteko eta ezin izango dugu bizi. (e) 

• pues leku lehen zirenak basoak eta horrela joaten direla agertzen 
desiertoa bezala (e). 

• Eta gero pues  nola doan dena gertatzen naturan, nola doan joaten 
handiago desertifikazioa. (e) 

 

Bi elkarrizketetan zuhaitzak eta landaretza bereizten dituzten aurreiritzi 

iraunkorrak agertzen dira, zein adierazten duten landaretza eta zuhaitzak 

kontzeptuen arteko harreman nahasia. Bigarren elkarrizketan ikasleak 

hainbat  aldiz errepikatzen du “landaretza kendu” ingurugiroko arazo bat 

izango balitz bezala. Berezia da, baita ere, ikasle honek 4. galderan nola 

adierazten duen lurzoruaren eraketari buruz hitz egin behar duenean, 

“gizonak egiten duen suntsipena” eta “bakarrik” egiten dena. Jarraian 

azaltzen du gainera bakarrik horrekin zuhaitzak egiten dutena adierazi nahi 

duela, azalpen maila oso eskasa agertuz. Atentzioa deitzen du ikasle honek 
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meteorizazioa, desgastea, hartzen dituela ingurugiroko arazoa bezala, eta 

gehiago kontutan hartzen bada ez duela, adibidez, higadura inoiz aipatzen 

arazo bezala eta meteorizazioa ez duela izendatzen lurzoruaren eraketan. 

Bigarren elkarrizketan tenperatura kontzeptuaren inguruan ikasleak duen 

aurreiritzi sinplea agertzen da, non tenperaturak hartzen duen beroaren 

esanahia. Lurzoruaren eraketari buruz ikasleak ez du ezertan aldatu, bi 

elkarrizketetan higadurarekin osotara identifikatua agertzen baita. 

Higaduraren inguruan agertzen diren akatsak gutxi dira, baina kontutan 

hartu behar da ikasle honek ez duela apenas adierazpenik egiten. Hauetan 

haizearen higadura agertzen da inguru heze eta atlantiko batean. 

 

Lehenengo galderan Yonek ez du instrukzioaren ondoren aldaketa 

aipagarririk agertu, lehenengoan agertu baldin badira arazoak ez diren 

gertakariak arazo bezala izendatuak, bigarrenean joera hau areagotu egin da 

gorago esan den bezala. Azpimarratzekoa da Yonek meteorizazioa eta 

desgastea arazo bezala izendatzen dituela. Hala eta guztiz ere bigarren 

elkarrizketan lehenengo elkarrizketan bezala kutsadura aipatzen du. 

 

Giza ekintza gehiegizkoen, basamortutzearen eta desertifikazioaren 

inguruan ikasle honek ez du aldaketa berezirik azaltzen, hauei buruz bi 

elkarrizketetan esan duena eredu emozionala jarraitzen dute. Bereziki 

kokapen aipagarria hartzen du basamortuak, eta era inplizituan bada 

desertifikazioan eta basamortutzean ere garrantzi handia hartu du 

deforestazioak, adibidez bigarren elkarrizketan “landaretza kendu”  edo 

“basoa desertuan bihurtzearekin”  proposamenak  desertifikazioarekin 

zuzen-zuzen lotuak agertzen dira. zehaztasunik gabeko balorapenak egiten 
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ditu, baita ere, adibidez "pues naturak egiten badu eta gero jartzen badira 

gizona eta horrela elkar  pues txarrago (e) izango da" dioenean bezala. 

Bigarren elkarrizketan ikasle honek ez ditu berriro erabiltzen lurra gehiegi 

erabiltzea edo antzeko proposizioak, desertifikazioa ukitu daitekeen 

fenomeno zehatz baten moduan tratatzen du eta desertifikazioa 

identifikatzerakoan osotara proposizio anekdotikoak egiten ditu. Guztira 

galdera multzo honetan atzerakada bat ageri dela esan daiteke, nahiz eta 

jadanik abiapuntua osotara sinplea izan, baita ere. 

 

Ikasleak desertifikazioaren inguruan emandako erantzun emozionalak 

jarraituz bere inplikazioak eta irtenbideak planteatzerakoan ikaslea erantzun 

emozionaletan mugitzen da eskaintzen dien lotura eta irtenbideak oso 

sinpleak eta aurreko diskurtsoarekin koherentzia gutxikoak  direlarik. 

Azpimarratzekoa da desertifikazioari buruz ikasleak eskaintzen dituen 

irtenbide anekdotikoekin egiten duen diskurtsoan era inplizituan agertzen 

dela desertifikazioa zuzenean eratu daitekeen arazo bat bezala, bere 

konplexutasun guztia kontutan hartzen ez delarik. Bestalde ikasleak 

kontsumitzen dituen produktuei buruz ezjakina agertzen da, eta ez da 

erosketak egiten dituenean informazio horretan ohartzen 

 

Akatsetan adierazi den bezala ikasle honek ez du lurzoruaren eraketaren 

inguruan eta higaduraren inguruan ezer aipagarririk adierazten 

instrukzioaren ondoren. Bi elkarrizketetan erantzunak ezagutza eskasak eta 

gainazalekoak azaleratzen ditu. Lurzoruaren eraketa bigarren elkarrizketan, 

akats gehiago agertuz, berriro higadurarekin lotua agertzen da, eta oraingoan 

lotura inplizitua da. Nekazari ekoizpen altuak lortzeko klimaren aldagaia 
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errepikatu besterik ez du egiten, eta honi buruz zuen aurretiazko iritzi 

anekdotikoa ere bai. Aurretiko ideia honetan klima berezia duten beste 

lurraldeetatik produktuak ekartzen dituzte, han limiterik gabeko produkzioa 

dutelako. 

Higadura ekintzei buruz ikasleak bi elkarrizketetan eskaintzen du azalpen 

sinplea baina logikoa, lehenengo elkarrizketan mendiaren goialdean eta 

lurzoruan zentratuz eta bigarren elkarrizketan harriak modelatu eta 

txikiagoak egitean zentratuz. Baldintzak eragile zehatzetatik kanpo ez du bat 

ere aipatzen, eta modelatu formak identifikatzerakoan ur-bideak dira bi 

elkarrizketetan seinalatutakoak, eta gainera higaduraren emaitzak 

identifikatzerakoan akatsak agertzen dira. Guztira esan daiteke ikasle hau 

bigarren elkarrizketan bereziki erantzun anekdotikoetan mugitu dela apenas 

ezagutza logiko konplexuagorik eskaini ez duelarik, ondorioz instrukzioaren 

eragin hutsa salatzen delarik. 

Hamalaugarren ikasle honek bi elkarrizketetan informazio gutxi eta 

gehienetan anekdotikoa eskaintzen du, hala eta guztiz ere instrukzioaren 

ondoren akatsak mantendu dira. Iraunkortasun  aipagarriak agertzen dira, 

adibidez desertifikazioa eta basamortutzea tratamendu berdina jasotzen 

dutenean, basamortutzearen ondorio katastrofistak izendatzen direnean, eta 

basamortua eta deforestazioa askotan era inplizituan eta akatsetan 

inplikatuak  agertzen direnean. Ikasle honek errepikatu egiten du, baita ere,  

ingurugiroko arazoa ez dena hala identifikatzea eta lurzoruaren eraketa 

higadura ekintzarekin nahastea. 

Ikasle honek ez du bi elkarrizketetan desertifikazioa identifikatu 

ingurugiroko arazo gisa, eta instrukzioaren ondoren desertifikazioaren 

inguruan ikasleak duen diskurtsoak koherentzia galdu du, oso maiz azalpen 
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anekdotiko hutsak sartzen dituelarik edozein galderetan. Adibidez, ikasleak 

desertifikazioarekin bere  inplikazioak azaltzen dituenean bi elkarrizketetan 

azaltzen du: "denek egiten dugu zerbait" edo "denak daukagu ikustekorik", 

baina ez du azalpen gehiago eskaintzen. Ikaslea oso ezjakina agertzen da 

kontsumitzen dituen produktuen jatorriari buruz eta nekazaritza intentsiboari 

buruz. Eta azkenik lurzoruaren eraketaren inguruan ez du ezer aipagarria 

esaten eta bestalde higadurari nahiz eta instrukzioaren ondoren ez ezer 

berezia erantsi, ikusten da higadurari buruz ikasle honek ezagutza gehiago 

duela. 
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6. 15. ITZIAR  IRAZABAL  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Hamabosgarren ikasle honek orokorrean elkarrizketetan azalpen garbiak 

egiten ditu, erantsi daitekeelarik baita ere laburrak eta sinpleak direla 

hauetan azaleratzen duen informazioa. Hala eta guztiz ere ikasleak 

eskaintzen dituen erantzunak galdetzen zaionarekin lotura egokiak ezartzen 

du. Ikasle honek lehenengo elkarrizketan 1., 2. eta 12. galderak erantzun 

gabe utzi zituen, eta bigarrenean berriro ere 1. eta 12. Galderak erantzun 

gabe utzi ditu. Ikasle hau da, ikasle guztien artean, lehenengo galdera 

erantzun gabe utzi duen bakarra. Orokorrean esan daiteke ikasle honek 

lehenengo elkarrizketan egitura oso sinplea duten proposizioak eskaintzen 

dituela, instrukzioaren ondoren galdera batzuetan bakarrik maila helduagora 

iristen delarik.  

 

Hamabosgarren ikasleak lehenengo elkarrizketan 9 akats egin ditu eta 

bigarrenean berriz 10 egiten ditu. Erantsi behar da bederatzitik zazpi eta 

ondoren hamarretik zazpi, baita ere, eredu emozional bati erantzuten dioten 

akatsak direla.  Akats hauen artetik adibide hauek aurkeztu daitezke: 

Lehenengo elkarrizketa 

• eta hiltzen dituzte zuhaitzak eta ...(e) 

• Paisaia apurtzea. (e), Itsasoak eta desagertu... (e) 

• Eta txarra, zuhaitzen hilketa... (e) 

• Ez da inoiz, surik emango dion, bueno nik ez dakit. Mendietan sua... (e) 

Bigarren elkarrizketa 
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• Elikagaien desagerpena, (e) 

• Desertifikazioa da naturaren eraginez sortzen diren ondorio kaltegarriak. 

(e) 

• Mendiak, eta gizakiak egiten duena. (e) 

• Eta naturak egiten duena. (e) 

• “Orain behar bada ez baina denborarekin deforestazio asko baldin 

badago, desagertuko dira pues ez dakit, meloiak adibidez” (e). 

Gutxiago  dira higadura eta lurzoruaren eraketaren inguruan ikasleak egiten 

dituen akatsen kopurua. Hala eta guztiz ere esan behar da benetan 

informazio gutxi ematen duela ikasle honek instrukzioaren ondoren eta 

ematen duena, nahiz eta egitura sinplea eta anekdotikoa izan nagusiki, akats 

gutxikoa dela, baita ere. Lehenengo elkarrizketan ikasle honek azaltzen ditu 

oinarrizkoak diren bi akats. Akats batean ikasleak “eguraldia” aipatzen du 

lurzoruaren eraketaren faktore bezala, beste akats batean berriz agertzen du 

“pozoinak” erabiltzen direla “frutak garbiak egoteko”. Bigarren 

elkarrizketan ez dira horrelako akats aipagarririk agertzen. 

Sintesiaren hasieran esan den bezala ikasle honek ez du lehenengo galdera 

erantzun ez lehenengo elkarrizketan eta ez bigarrenean. Bietan adierazten du 

ez duela ingurugiroko arazorik ezagutzen eta ondorioz ez ditu adibiderik 

ematen. Hala eta guztiz ere arazo hauei aurre egitearen garrantzia dela eta  

lehenengo elkarrizketan dio baietz, eta arrazoi bezala dio proposizio huts eta 

anekdotikoa den “ba ez dakit zerbait egongo dela pentsatzen dut”. Ikusten 

den bezala ikasleak ez du bere hitzekin ezer esaten ziur ez badago.  

Bosgarren galderan giza ekintza eta lurzoruaren emankortasunaren arteko 

lotura ezartzen duenean, bietan dio emankortasuna arriskuan jar zezakeela, 

eta proposizio hau arrazoitzerakoan lehenengo elkarrizketan arrazoiketarik 
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gabeko erantzuna eskaintzen du, eta bigarrenean berriz elaboratuagoa den 

erantzuna eskaintzen du: “pues asko erabili ondoren lurzoruak ezin du 

gehiago eman” eta "Behar bada egin behar dute(lako) zerbait ez dutela egin 

behar  (e)".  Basamortutzeari buruz lehenengo elkarrizketan gehiago 

luzatzen zen, hala ere bi elkarrizketetan akatsak dira galdera honetan 

adierazten dituenak: “paisaia apurtu” eta “itsasoa desagertu” dio lehenengo 

elkarrizketan. Eta bigarrenean berriz “elikagaien desagerpena” lotzen du 

basamortutzearen ondorioekin.  Giza ekintza eta basamortutzea lotzea 

eskatzen zaionean berriro erantzun oso sinple batetik landuago batetara 

pasatzen da, non ikasleak hasieran dioen “batzutan ona eta besteetan txarra” 

(e) eta instrukzioaren ondoren “basamortua sortu” (e) eta “lurrak 

emankortasuna galtzea”. Desertifikazioari buruz ez du lehenengo 

elkarrizketan ezer esaten, eta bigarrenean berriz proposizio bakarra eta duen 

maila anekdotikoarengatik akastuna gainera planteatzen du, non ikasleak 

desertifikazioaren definizio bat egiten duen: “desertifikazioa da naturaren 

eraginez sortu diren ondorio kaltegarriak”. Azpimarratu behar da proposizio 

honetan ikasleak ez duela ezertan giza eragina sartu. Desertifikazioa 

identifikatzeko, konkretuki Nafarroan dagoen ala ez adierazteko, ikasleak bi 

elkarrizketetan erantzun sinpleetan gelditzen da,  hasiera batetan diolarik 

Nafarroan ez dagoela arrisku asko hemen ez dagoelako zeinek sua eman 

mendiari, eta bigarrenean dioen “mendiak eta gizakiak egiten duena aztertu 

beharko litzakeela” (e), eta baita ere “naturak egiten duena” (e), adibidez 

“lurraren emankortasuna kendu naturaren eraginagatik” (e). Esan daiteke 

ikasle honen desertifikazioaren galdera multzoan instrukzioaren ondoren 

jaso duela, behintzat, lurzoruaren emankortasuna galtzea arazo bat dela, 

baina gertakari hau baldintza naturalekin lotzen duela, zehazki muturreko 
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basamortuaren sortzearekin lotzen duela eta gizakiaren eraginak ez duela 

nabarmentzerik  lortu, ez bada noski 5. galderan. Azkenean kasu honetan 

baita ere esan daiteke ikasleak basamortutzea eta desertifikazioa era 

berdintsuan erabiltzen dituela. 

Ikasle hau kontsumitzen dituen produktuen jatorriari buruz ezjakina izan 

arren beste ikasleek baina informazio gehiago eskaintzen duela esan behar 

da, gainera bi elkarrizketetan erosten dituen produktuen jatorrian ohartzen 

dela dio. Hasiera batean zioen ez zuela desertifikazioa bere buruarekin 

erlazionatzen, eta bigarren elkarrizketan berriz biktima bezala ikusten du, 

baina bere maila sinplearengatik akatsa dena esanez: “orain behar bada ez 

baina denborarekin deforestazio asko baldin badago, desagertuko dira pues 

ez dakit, meloiak adibidez” (e). Bukatzeko esan behar da desertifikazioaren 

aurrean bi elkarrizketetan irtenbideak eskaintzen dituela, baina 

instrukzioaren ondoren irtenbide gehiago eskaintzen ditu. Hasieran zioen 

anekdotikoa zen “zerbait egiten norbait ikusten badut (adibidez, sua ematen) 

esan, multa jarri”. Instrukzioaren ondoren berriz alternatiba aukera zabal bat 

eskaintzen du, baina lehenengoan bezalaxe aurretik esandakoarekin lotura 

espliziturik agertzen ez duelarik: “mendian deforestazioa kendu”, 

“populazioa konzienziatu ez botatzeko gauzak menditik” (e), “gure 

lurraldeetako produktuak saldu, erosi”, eta  ura kontsumitu kontrolarekin. 

Esan daiteke ikasleak irtenbide hauetan bere burua sartzen arazorik ez duela, 

baina irtenbide hauek aurretik eskainitako gertakariei buruzko ezagutzean ez 

dela oinarritzen, seguraski lotura gehiago duelarik maila emozionalarekin 

ezagutza logikoarekin baino. 
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Lurzoruaren eraketa dela ikasleak bi elkarrizketetan onartzen du bere 

jatorrian pentsatu duela. Eta lehenengo elkarrizketan ezagutza eskasa eta 

akats batekin eskaintzen bazuen, non eguraldia aipatzen zuen eraketa faktore 

gisa, bigarrenean azalpen esplizituagorik gabeko “harri amaren 

meteorizazioa” adierazten du jarraian gainera higadura, baita  ere, maila 

berean aipatzen  duelarik. Ekoizpen altuak lortzerakoan ikasleak aipatzen 

zuen pozoinak eta lur emankorra eta bigarren elkarrizketan klima eta “lurra 

desberdina” emankorra bakarrik izatea adierazi nahi ez duelarik (e).  

 

Higadurari buruz definizio egokiak eskaintzen ditu bi elkarrizketetan. 

Baldintzak azaltzerakoan ikasleak enfasi berezia egiten du harri edo 

materialekin, eta bi elkarrizketetan dio higadura egon dadin halakorik egotea 

beharrezkoa dela. Bigarrenean urradurari buruzko azalpen batekin luzatzen 

da baina ez du eragilerik edo beste baldintzarik  aipatzen. Instrukzioaren 

ondoren eta higaduraren seinaleak identifikatu behar duenean aipatzen du 

“uraren ondorioz” eragile zehatz bat aipatuz. Azkenik, higaduraren seinale 

gisa instrukzioaren ondoren erantzun landuenean meandroaren atal 

konkaboa aipatzen du. Orokorrean esan daiteke bai lurzoruaren eraketari 

buruz eta bai higadurari buruz ikasle honek ez duela ezagutza zabal eta 

sakonik adierazi, azkenean lortutako emaitza eskasa gertatu delarik.  

Aurretik azaldu diren emaitzengatik esan daiteke ezagutza maila eskasa 

agertu duela ikasle honek instrukzioaren ondoren, behintzat instrukzioan 

zehar azaldu zaizkion ingurugiro arazoei buruz eta beste eduki kontzeptualei 

buruz. Ikasle honek akats bat gehiago atera du bigarren elkarrizketan 

lehenengo elkarrizketan baino. Eta egin dituen akats gehienak ingurugiroko 

arazoei buruz duen erantzun emozional, anekdotiko eta katastrofikoak 
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adierazten dute era aipagarri batean, eta ondorioz esan behar da ez duela 

arazo hauen inguruan ezagutza maila nabarmenik agertu, arazo horiei 

egokitzen dien aurretiko iritzi emozionalak funtsean aldatu ez direlarik. 

Desertifikazioari buruz azpimarratu dezakegu bigarren elkarrizketan 

desertuarekin eta naturaren eragin “kaltegarriekin” erlazionatu duela, baina 

beste aldetik baita ere agertzen du basamortutzea eta gehiegizko giza 

ekintzen eraginez lurzoruaren emankortasunaren galtzea. Eta ondorioz esan 

daiteke ikasle honek, beste askok bezala, basamortutzea eta 

desertifikazioaren arteko bereizketarik ez duela egiten eta hauek muturreko 

basamortuarekin erlazio estua dutela, baita ere. Desertifikazioarekin 

inplikazio pertsonalak eta eraginkorrak ez ditu onartzen, baina hala ere 

irtenbide estereotipatutik aparte, azaltzen du kontsumo ohiturak aldatu behar 

direla. Ingurugiroko arazoei buruz bere jarrera funtsean ez da aldatu, baina 

ohitura aldaketa bat behitzat antzematen da instrukzioaren ondoren 15. 

galderari eman dion erantzunean. Orain egia da halako ohitura aldaketak ez 

daudela aurreko diskurtsoan oinarrituak, nolabait irtenbide berriak bat 

batean agertzen direlarik. Higadura eta lurzoruaren eraketari buruzko 

ezagutza ez da, baita ere, nabarmenki aldatu instrukzioaren ondoren. 

Higadura definitzerakoan eta higadura identifikatzerakoan hobekuntza 

minimo bat adierazi ondoren, ikasleak ez du eragileekin edo baldintzekin 

aurrerapauso nabarmenik eman. Lurzoruaren eraketaren inguruan lehenengo 

elkarrizketan “eguraldia” aipatu ondoren, eta bigarrenean meteorizazioa 

harri amarengan gertatuko dela esan ondoren adierazten da ikasleak maila 

batean, behintzat,  informazioa jaso duela baina ez duela era esanguratsu 

batean barneratu. 
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Guztira, antzeman daiteke hitzez garbia den ikasle honek instrukzioaren 

ondoren ez duela ezagutza zabal, sakon eta konplexuago bat eskaini. 
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6. 16. JOANA REMATXA  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Hamaseigarren ikasle honek bi elkarrizketetan maiz erabiltzen du “ez dakit” 

esatea. Gehienetan azalpen garbiak egiten ditu, galdetzen zaionarekin lotura 

logikoa dutenak, baina hala ere bigarren elkarrizketako 11. eta  7. galderetan 

aldrebesak diren azalpenak egin ditu. Lehenengo elkarrizketan 2, 4., 8., 12., 

14., eta 15. galderei ez die erantzunik eman, bigarren elkarrizketan berriz 

iraunkorki 2. eta 12. galderak gelditzen dira erantzunik gabe.  

 

Orokorrean azalpen laburrak eskaintzen dituen ikasle bat da hamaseigarren 

hau, eta erantsi behar da akats gutxikoa izan dela, baita ere. Lehenengo 

elkarrizketan 7 akats egin zituen hauetatik 6 zirelarik erantzun 

emozionalekin zerikusia zutenak. Bigarren elkarrizketan 10 dira agertutako 

akatsak eta hauetatik 9 dira erantzun emozionalekin zerikusia zutenak. Esan 

behar da orduan akats gehienak desertifikazioa eta basamortutzearen 

inguruan  hitz egiterakoan agertzen direla, lurzorua eta higadura 

fenomenoak azaltzen dituenean berriz akats gutxi agertzen direlarik. Orain, 

egia da baita ere azken kontzeptu hauei buruz ikasle honek ezagutza eskasa 

adierazten duela. Akats tartean ez ditu ikasle honek adierazten sakoneko 

aurretiko iritzi akastunak, bakarrik azpimarratu daiteke bigarren 

elkarrizketan  lurrikarak hartu dituela ingurugiroko arazo bezala. Jarraian 

aurkezten dira Joanak azaleratu dituen akatsak: 

Lehenengo galdera dela eta esan behar da ikasleak hasiera batean 

kontaminazioa, lehortea eta akatsa den euri gehiegi egitea hartzen zituela 
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ingurugiro arazo gisa. Bigarren elkarrizketan berriz desertifikazioa aipatzeaz 

gain berriro ere akatsa den lurrikarak azaltzen ditu ingurugiroko arazo 

bezala. Bigarren elkarrizketan ez du arazoei aurre egitearen garrantzia 

azaltzen, instrukzioaren aurretik berriz zioen “kontaminazio asko bada 

bizitzeko gaizki ibiliko gara”. Ondorioztatu daiteke hamaseigarren ikasle 

honek katastrofe naturalak direnak, ingurugiro arazoetatik ez dituela 

bereizten. 

 

Bi elkarrizketetan ikasleak aditzera ematen du gizakiak bai jar zezakeela 

lurzoruaren emankortasuna arriskuan, eta hasiera batean azalpena sinplea 

eta akastuna zen bitartean “Ba landareak zerbait egin diotelako lurzoruari, 

ez dakit zer baino...” (e)”, bigarrenean logikoagoa den azalpena egiten du 

“Ez daudenez zuhaitzak hauen sustraiak eta ez dute lurra ongi lotzen eta 

euriakin eta guzti horrekin eramaten du goiko aldea eta hori da 

emankorrena”.  

Basamortutzea bi elkarrizketetan akatsez inguratua agertzen da, bietan 

arrazoiketa luzea aurkezten du, baina planteatzen diren proposizioak 

akastunak dira eredu katastrofista agertzen baitute. Lehenengoan zioen 

“Lehortea badago pues landareak eta guzti hori ez dira jaioko (e), eta  

animaliak ez dute jango (e) eta guk jateko ez dugu ezer edukiko. (e)”. Eta 

bigarrenean “Ba, ezin izango dira landareak eta guzti hori landatu, (e), 

orduan janari gutxiago, (e), edateko ere gaizki, eta ... (e)”. 

11. galderan ikasleak giza ekintza eta basamortutzea erlazionatu behar 

dituenean, hasiera batean ikasleak jo du basamortutzearen antzeko aipamena 

egitera, eta bigarren elkarrizketan zuzena den basamortutzea “azkartuko 

dela” esaten du. Baina azalpen horretan bertan agertzen da ikasleak duen 
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iritzi katastrofista suposatuz "emankortasuna ez duenez", "orduan has(z)ten 

da", eta ulertzen ez den proposizioa azalduz. 

 Orain arte, 5. galderan ezik, esandakoaren egitura eskasa baieztatua 

gelditzen da ikasleak ez duenean desertifikazioari buruz ezer esaten, hala eta 

guztiz ere galdetzen zaionean Nafarroako arriskuari buruz errepikatzen da 

esaten duenean “leku batzutan bai” egongo dela eta honen datuak lortzeko 

“lurran eta ingurua” aztertu beharko lukeela. Elkarrizketatzaileak lurrari 

buruz zer ezagutu nahiko luken galdetzen dionean ikasleak “emankorra den 

edo” erantzuten du, eta azkenik eransten du klima ezagutu nahiko lukeela, 

azkenean lehenengo elkarrizketan esan zuena zerbaitetan bada ere gaindituz. 

Orokorrean esan daiteke erantzun hauen arabera eta bereziki  instrukzioaren 

ondoren, desertifikazioari ez diola esplizituki esanahirik eman ez bada, 11. 

galderan,  basamortuaren eskutik eskaini diona eta hau azken finean izan da 

basamortutzearekin identifikatu duena. Esan daiteke hortaz ikasle honentzat 

desertifikazioa basamortutzearekin inplizituki identifikatu duela eta azken 

hau muturreko basamortuak duen  lurzoru emankorraren faltarekin 

erlazionatu duela, gizakiaren eragina ezkutuan gelditu delarik. Hala ere 

lehenengo elkarrizketan baina koherentzia gehiago agertzen du, baina beti 

basamortuaren baldintza ezezkorren aldetik. 

 

Bi elkarrizketetan agertzen da ikasle hau desertifikazioaren aurkako 

plangintzarik ezagutzen ez duena bezala. Azaltzen da ikasleak ez dakiela 

nondik nora erlazionatu bere burua desertifikazioarekin, bigarren 

elkarrizketan bereziki diolarik: “Luzaroan zerbait ikusiko du, baina gaur 

egun asko asko ez. (e)”. Hala eta guztiz ere ikasle honek planteatzen du 

irtenbide bat, zeinek adierazten duen ikasleak ez duela gizakia eragile gisa 
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ikusten ere: “Ba aurkitu edo asmatu, bueno asmatu, landareak edo horrela 

leku horietan bizitzeko, bueno baldintza horietan bizi daitezkenak eta ... 

(e)”. Proposamen honetan agertzen da ikasleak ez dituela giza eragin 

problematikoak kontutan hartzen arazoarekin inplikazioak aipatzerakoan, 

eta ezta ere irtenbideak planteatzerakoan. Orduan, seinalatzekoa da ikasleak 

gizakiari buruz duen uste sinple eta antropozentrikoa: biktima da eta 

irtenbide mirarizkoak aurkitu ditzake, baina era berean ez du arazoetan 

ardurarik. Azkenik esan behar da bigarren elkarrizketan ikasle hau agertzen 

dela kontsumitzen dituen produktuen jatorriaren aurrean jakin min 

gehiagorekin, baina hala eta guztiz ere ez duela ezagutza aipagarririk 

adierazten. 

 

Lurzoruaren eraketari buruz ikasleak instrukzioaren ondoren meteorizazioa 

aipatu egiten du, gaineratzen duelarik lurzoruaren meteorizazioa dela hain 

zuzen ere gertatzen dena, jatorrizko harri ama edo aipatzen ez dituelarik. 

Nekazari ekoizpen altuak lortzeko bidea inbernaderoekin erlazionatzen du bi 

elkarrizketetan, eta bietan agertzen da "leku berezi batzu prestatuak hori 

egiteko" edo  “leku espezialak”. Ondorioz, esan daiteke ikasle honek, 

akatsik gabe baina apenas agertzen duela aurrerapenik lurzoruaren eraketari 

buruz eta ekoizpen altuen lorpenari buruz instrukzioaren ondoren. 

  

Higadura fenomenoaren inguruan ikasleak instrukzioaren ondoren 

aipagarriagoak diren ezagutzak adierazten ditu, adibidez, definitzen duenean 

“lurzoruaren degradazioa” bezala eta higaduraren baldintzak planteatzen 

dituenean “harri biguñak”, “harri iragazgaitza” eta “aldapa” bezala. Ez ditu 

aipatzen bestalde garrantzi handiko baldintzak, adibidez landaretza, nahiz 
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eta 5. galderan halakoaren susmoa agertzen den. Aspektu honi buruz 

gaineratu behar da, elkarrizketatzaileak egiten duela ikasleak higadura 5. 

galderan esan zuenarekin erlazionatzeko saiorik, baina ikaslearentzat 

elkarrizketak bide ulergaitza bezala hartzen duela garbi eta argi azaltzen du. 

Esan behar da ikasle honek lehenengo elkarrizketan higadurari buruz ez 

zuela ezer aipagarririk esaten, orain egia da orduan behintzat ibaia aipatzen 

zuela eragile gisa instrukzioaren ondoren egiten ez duena. Bestalde 

azpimarratzekoa da instrukzioaren ondoren modelatu formak direla eta 

ikasle honek ez duela ezer nabarmenik identifikatu, trokarteak aipatzen ditu 

baina forma zehatz bat seinalatu gabe. Hala eta guztiz ere esan behar da 

ikasle honek Bardeako argazkia aukeratzeko joera garbi bat agertu duela, 

baina gero ez duela higaduraren modelatu forma zehatz bat ere ez 

identifikatu, ez instrukzioa baino lehen eta ezta ere instrukzioaren ondoren. 

Azkenik esan behar da ikasle honek iraunkorki erabiltzen dituela egitura 

sinpledun proposizioak higaduraz hitz egiterakoan, adibidez, lehenengo 

elkarrizketan dioenean “zuloak dauden lekutik” edo bigarren elkarrizketan 

“mendietan...”. 

Azterketa guzti honen ondorioz esan daiteke ikasle honek elkarren artean 

isolatuak gelditu diren ezagutza gune interesanteak azaleratu dituela 

instrukzioaren ondoren, adibidez gizakiak emankortasuna arriskua jar 

dezakeenaren azalpenean, edo lurzoruaren emankortasunak hartzen duen 

garrantzian, edo higadurari eskaintzen dion definizioan, garrantzitsua 

delarik, baita ere, akats kopurua handia ez izatea. Baina hala eta guztiz ere, 

akatsak gehitu egin dira instrukzioaren ondoren, eta  agertu diren ideia 

aipagarrien arteko loturarik ez da agertzen. Orduan,  orokorrean 

instrukzioaren ondoren hamaseigarren ikasle honek itzulitako ezagutza, 
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kantitatez eta sakontasunean, eskasa izateak eta bereziki desertifikazioari 

buruz eta basamortutzeari buruz, basamortuaren erreferentzia kenduz,  ezer 

adierazgarririk eta logikorik ez esateak, adierazten digu ikasle honek ez 

duela desertifikazioari buruz ezagutza garrantzitsurik jaso. 
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6. 17. ELISA ROS  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ  AZKEN 

KOMENTARIOA 

Ikasleak orokorrean bi elkarrizketetan zehar azalpen garbiak egiten ditu, 

hala eta guztiz ere “ez dakit” maiz erabiltzen du eta bigarren elkarrizketako 

10. galderan "anka" sartuko duen susmoa azaltzen du. Bereziki esan behar 

da lehenengo elkarrizketan 14 eta 15 galderetan ez dela galdetzen zaionari 

zuzen-zuzen lotzen. Ikasle honek galdera guztiak erantzuten ditu lehenengo 

elkarrizketan, eta bigarren elkarrizketan berriz 14. galdera erantzunik gabe 

gelditzen da, ikasleak bere burua desertifikazioarekin erlaziorik duen hala ez 

argitu gabe utzi eta zuzenean irtenbide bat planteatzen duelarik.  

 

Instrukzioa baino lehen ikasle honek 18 akats egiten zituen eta bigarren 

elkarrizketan berriz 17. Konkretuki kopuru hauetatik akats gehienak (14 eta 

12 elkarrizketa bakoitzean) erantzun emozional, katastrofista eta sinpleekin 

zerikusia dute, hauek bereziki pilatzen direlarik desertifikazioa, giza ekintza 

eta basamortutzearen inguruan. Ikasleak bi elkarrizketetan aurkezten duen 

diskurtsoan gainera errez ikusten da berarentzat denborarekin iritsiko den 

muturreko basamortua dela azken finean desertifikazioaren eta 

basamortutzearen atzetik dagoena, honekin batera landaretzaren 

desagerpena eta halako gertakariak aipatzen dituelarik.  Instrukzioaren 

ondoren bereziki hiru akats agertzen dira lurzoruaren eraketari buruz egiten 

zaion galderan, non ikasleak eraikitze prozesu hori higadurarekin nahasten 

duen. Instrukzioaren ondoren higadurari buruzko akatsak agertzen dira, eta 

hala ere instrukzioa baino lehen egiten zuena baina bat gutxiago egin ditu. 
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Hala eta guztiz ere esan behar da ikasle honek orokorrean lurzoruari buruz 

eta higadurari buruz ezagutza eskasekoa agertu dela, nahiz eta 

instrukzioaren eragina bigarren elkarrizketan antzeman. Ikasle honek 

landaretza eta zuhaitzak batzuetan berdintsu eta besteetan bereiztuz 

aurkezten ditu, azalpenen atzetik aurreiritzi oker aipagarri bat dagoela 

susmatzen delarik.  
 

Lehenengo galdera dela eta ikasle honek iraunkorki aipatzen du 

kontaminazioa edo kutsaduraren arazoa, eta ez du aipatzen desertifikazioa. 

Ingurugiroko arazoei aurre egitearen garrantzia azaltzen du bigarren 

elkarrizketan esanez “Bestela, osea azkenean planeta osoa kutsaduraz 

beterik egongo delako (e), (eta ondorioz:) pues, zuhaitzik gabe gelditu (e)”, 

erantzun katastrofista hutsean gelditzen delarik. 

 

Ikasleak gizakiak lurzoruaren emankortasuna galtzeko arriskuaren aurrean 

maila anekdotiko berberarekin erantzuten du bi elkarrizketetan, non 

agertzen den alde batetik bere ustez “lehen edo" “hasieran” ez zutela 

arriskuan jartzen “erabiltzen zutelako lurzorua janaria hartzeko” (e) edo 

“egiten zutelako bakarrik egin behar zutena” (e). Bestetik bigarren 

elkarrizketan ikasleak uste du “orain baietz”, arriskuan jar dezakeela “orain 

gehiegi apurtzen delakoz eta beharrezkoa ez dena egiten dutelako”, eta 

“kontrolik gabe egiten dutelako”. Ikusten denez ikasle honek ez du 

emankortasuna galtzearen gertakari prozesu logiko eta esplizituekin 

azaltzen. 

Basamortutzearen aldetik ikasleak antzeko erantzunak eskaini ditu bi 

elkarrizketetan. Bietan agertzen da desertuaren hedapena baina akatsez 
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eratzen dituen proposizioetan. Hasieran zen planeta osoa basamortuan 

geldituko zena, bigarrenean berriz Europa da, eta agertzen dira 

basamortuaren esanahi negatiboak, “elikagaiak ez dugu izango” eta “ez 

direla geldituko lurzoru emankorra” esaldietan agertzen den bezala.  

Bi gertakari hauek elkartuz ikasleak lehenengo elkarrizketan akats 

emozionalak egiten bazituen bigarren elkarrizketan zentzu gehiagorekin 

azaltzen ditu egoera berezi horren ondorioak, non ikasleak dioen “Osea 

lurzorua emankorra baldin bada gero, asko esplotatzen bada, ba azkenean 

ezingo da berriro landu”, baina interakzioaren emaitzari ez diolarik 

erantzuten, baizik eta gizakiaren eraginari.  

Desertifikazioari buruz ikasleak lehenengo elkarrizketan ozono geruzarekin 

erlazionatzen du (e) eta “lurrazalean dauden landareak desagertzea” (e) 

bezala definitzen du. Bigarrenean berriz bi ideia planteatzen ditu, alde 

batetik iraunkorra den “zuhaitzen  desagerpena, landaretzaren desagerpena”, 

eta ondorioz animaliak ez direla egongo esanez erantzuten du, eta bestetik 

dio desertifikazioa erlazionatzen duela “pixkanaka lurralde gehiago hartzen 

joango dela desertuak”. Berriro agertzen da muturreko basamortua dagoela 

ikaslearen diskurtsoaren azpian, eta desertifikazioa eta basamortutzearen 

arteko bereizketarik ez duela egiten baita ere. Bestalde, azpimarratzekoa da 

zein espresio sinpleak erabiltzen dituen deforestazioa aipatzerakoan. 

 Nafarroan desertifikazioaren arriskua dagoen ala ez galdetzen zaionean, bi 

elkarrizketetan ikasleak dio “denbora pasatzean baietz” (e). Gaineratzen du 

bi elkarrizketan desertifikazioa “ba ondoko lurraldeetan gertatzen hasten 

bada, ba denbora pasatzen den heinean Nafarrora iritxiko dela” edo “Ba, ea 

non dagoen desertifikazioa gertatzen ari den lekuren bat eta ikusteko ea 

denborarekin iritx daiteken edo ez. (e)”, non agertzen den  desertifikazioa 
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nonbaiten zuzenean aurkitu daitekeen zerbait (basamortua) izango balitz 

bezala hartzen duela. Baina, azalpen berria bezala eta elkarrizketatzaileak 

bideratua agertzen da, instrukzioaren ondoren  ikasleak dioela ezagutu 

beharko litzatekeela lurzorua ea “oso esplotatua dagoen”. Azken 

proposamen hau delarik 11. galdera esandakoarekin lotura logikoa agertzen 

duena. Guztira esan behar da ideia iraunkorrak oso agertzen dituela 

hamazazpigarren ikasle honek: 

• Desertifikazioa eta basamortutzea identifikatu 

• Biak basamortuarekin eta landaretza/ zuhaitzak desagertzearekin 

erlazionatu 

• Giza ekintzari buruzko azalpenak 5 eta 11 galderetan agertzea, hau da 

galderaren formulazioan esplizituki agertzen denean. 

 

 

Ikasle honek lehenengo elkarrizketan desertifikazioarekin harremanak 

eratzerakoan "autoa eta kalefazioa" erabiltzen duela gogoratzen da, 

azkenean erabilpen hauek ozono geruzarekin  eta klima aldaketarekin 

erlazionatzen ditu eta ondorioz akatsak diren eta aurreko diskurtsoarekin 

koherentea ez den  proposizioa egiten ditu. Lehenengo elkarrizketan 

aipatzen dituen irtenbideak aurretik eratu duen diskurtsoaren bide 

eskasarekin bat dator eta lan orduen murrizketarekin, autoak gutxiago 

erabiltzearekin eta zuhaitzak landatzearekin erlazionatzen du. Bigarren 

elkarrizketan berriz ez du harremanik duen hala ez adierazten, hutsean "egin 

dezaket zuhaitzak landatu" esaten baitu. Aipatzen duen irtenbide honek 

bigarren elkarrizketan aurretik desertifikazioari buruz aipatu dituen 

“zuhaitzen desagerpena” akats dun proposizioarekin lotua dago. Baina 
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ikasle honek agertzen du 12. galderan lurzoruaren aldetik “ez abusatzearen” 

proposamena edo eta “segituan ez egotea denbora guztian hor esplotatzen”, 

nondik ez duen atera  bere burua inplikatzen duen gertakaririk. 

 

Ikasle honentzat  aipagarria izan den lurzoruaren eraketari buruz galdetzen 

zaionean berriz, ikasleak lehenengo elkarrizketan oso maila sinpleko 

erantzuna eskaini badu, esanaz eguzkia eta euria, bigarren elkarrizketan 

berriz ikasle berak ez daki ezer logikoa esaten, dioena  higadurarekin 

erlazionatu behar diren proposamenak baitira: “harri amaren desgastea” eta 

“ura eta haizeak desgastatzen dute”. Ondorioz esan behar da ikasle honek ez 

duela lurzoruaren eraketaren aldetik aurrerapenik jasan. Bestalde, ikaslea 

ezjakina agertzen da bai ekoizpen intentsiboen prozeduretaz, klimaren 

aldagaia bakarrik aipatzen baitu, eta baita ere ezjakina agertzen da 

kontsumitzen dituen produktuen jatorriaz. Datu hauek azpimarratzen dute 

ikasleak desertifikazioa ez duela bere kontsumoarekin ezertan erlazionatu.  

 

Higaduraren aldetik ikasle honek bai definizioan eta baita ere baldintzetan 

lehenengo elkarrizketan baina ezagutza gehiago agertu du, hala eta guztiz 

ere lortutakoa eskasa dela azpimarratu behar da. Ikasleak oraingoan dio 

higadura “lurzoruaren desgastea dela” eta aldapak behar direla urak indar 

handia izateko eta ondorioz gehiago desgastatzeko. Eransten du akatsa den 

harria iragazkorra izan beharko litzatekeela. Ikasleak ez du baldintza 

gehiago aipatzen ere, eta azkenean karkabak identifikatzen ditu, baina era 

berean trokarteak bezala identifikatzen dituelarik, baita ere.  

Ikasle honek lehenengo elkarrizketatik akats kopuru totala akats batean 

behintzat jaitsi egin du, eta eredu katastrofistari erantzuten dioten akatsak 
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izan dira nagusiak. Hauen artean aipatzekoak dira planetaren etorkizun 

katastrofistak, eta katastrofe hauetako aipagarriena basamortuarekin 

erlazionatzen du, non basamortuaren eredu ezezkorrena agertzen den bai 

desertifikazioarekin lotua eta baita ere basamortutzearekin lotua. Gizakiaren 

eragina ez da basamortutzearekin eta desertifikazioarekin oso argi 

erlazionatzen, nahiz eta ikasleak 5. eta 11. galderetan lurzoru emankorraren 

esplotazioaz hitz egin. Hala ere deforestazioaren kutsua duten azalpenak, eta 

bereziki bigarren elkarrizketan, ez dute giza ekintzen esanahia oso garbi 

jasotzen. 

Nabarmendu behar dena da ikasleak ez duela lurzoruaren emankortasunaren 

arazoa bere buruarekin lotu, eta inplikatua ikusten da soilik “zuhaitzak 

landatu” bezalako irtenbidea planteatuz. Lurzoruaren eta higaduraren 

fenomenoak nahiz eta lehenengo elkarrizketarekin alde aipagarriak agertu, 

ezin da esan  instrukzioaren ondoren jaso dena benetan aipagarria denik. 

Ikasle honek bi aspektu hauetan azaleratu duen ezagutza eskasa da benetan 

eta oinarrizko akatsak agertu ditu. 
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6. 18. IMANOL SAN MARTIN  

AZTERKETA PROPOSIZIONALARI BURUZ AZKEN  

KOMENTARIOA 

Ikasle honek bere taldeko beste edozein ikasle baina gehiago hitz egin du bi 

elkarrizketetan zehar. Gehienetan azalpen garbiak egiten ditu, baina badira 

bai lehenengo elkarrizketan (9) eta bai bigarrenean (11, 7) azalpen 

aldrebesak egiten dituen erantzunak. Orokorrean esan behar da ikasle honek 

eskaintzen dituen azalpenak galdetzen zaionarekin ongi lotuak izaten direla, 

baina hala ere salbuespen gisa aipatu ditzakegu lehenengo elkarrizketan 11. 

eta 10. galderak eta bigarrenean 6. eta 7. galderetan esandakoa. 

Instrukzioaren ondoren ikasle honek azaltzen ditu erantzun landuagoak, 

nahiz eta bidean utzi lehenengo elkarrizketan aipatzen zituen zenbait ideia 

aipagarriak. 

 

23 izan dira hemezortzigarren ikasle honek lehenengo elkarrizketan egin 

dituen akatsak, hauetatik 13 izan dira erantzun emozionaletan oinarritutako 

erantzunak, eta hauek denak desertifikazioa, giza ekintza, basamortutzearen 

inguruan agertu dira. Hauen artean aipatu daitezke, adibidez, 

• Ba gero ur gutxiago eta horrela, ez? (e) 

• Ba ateratzen badira basamortuak ba ur (e) 

• gutxiago eta bero gehiago eta horrela ez? (e)  

Lurzoruaren eraketak eta higadurak hartzen zituen beste zazpi akats, hauen 

artean aipagarrienak lurzoruaren eraketan parte hartzen duela “tximistarena” 

esatea eta haizea higatzaile Nafarroako iparraldean nagusitzat jotzea dira. 
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Bigarren elkarrizketan berriz akatsak 10era gutxitzen dira. Ikusgarria da 

desertifikazioaren inguruan lau akats besterik ez dituela egin, eta lauak dira 

erantzun emozional hutsak, adibidez, 

• ekosistemak eta desagertu (e) eta horrela. 

• eta landareak ez egotea (e) 

• ba gero zerbait (?) aldatzeko edo geratzeko desertua bezala. 

• basoak (e) edo zuhaitzak landatu 

 

 Lurzoruaren eraketari buruz ikasleak pentsatzen du lurzoruaren eraketan 

izaki bizidun guztiak egiten dutela eragin berdina, eta ekoizpen altuak 

lortzeko bidea “konjelatzea” dela uste du. Higaduraren inguruan ikasleak bi 

akats besterik ez du egin, eta hauen artean  daude trokarteak ageri ez diren 

paisai batean trokarteak izendatzea eta higadura izaki bizidun guztientzat 

kaltegarria dela esatea. 

Ikasle honek agertzen duen ezagutzaren artean atentzioa deitzen du ikasleak 

oso maiz erabiltzea, eta bereziki bigarren elkarrizketan,  “landaretza”, 

“zuhaitzak” eta baita ere “basoak”  kontzeptuak ustez berdinak diren 

zentzuarekin, adibidez: “basoak desagertu” eta “landareak ez egotea”, 

“dagoen landaretza”, “landarean landatu” eta “zuhaitzak landatu”, “basoak 

eta zuhaitzak landatu”. 

 

Instrukzioaren eragina agertzen da lehenengo galderak ikasleak aipatzen 

dituenean “basamortutzea” eta “basoak desagertzea” ingurugiroko arazo 

bezala. Ez da agertzen berriro poluzioaren gertakaria, eta ozono kapa 

agertzen da berriz arazo bezala. Bestalde arazoei aurre egitearen garrantzia 
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azaltzen duenean ikasle honek antzeko argudio anekdotikoa eskaintzen du bi 

elkarrizketetan: 

• Lehenengo elkarrizketa: (poluzioak ozono kapan eragina, eta ozono 

kapak berriz) Esaten dutenez  bestela ba gertatzen dira ez dakit zer 

kliman eta horrela. (e) 

• Bigarren elkarrizketa: “Bestela kaltegarria (izaki bizidunentzat)  bada 

bai, egin behar da aurre” (e).  

 

Lehenengo elkarrizketan ikasle honek dio gizakiak ez zuela lurzoruaren 

emankortasuna arriskuan jartzen eta hori azaltzeko bi proposizio akastun eta 

sinpleak aurkeztu ditu. Instrukzioaren eraginaz edo, ikasleak bigarren 

elkarrizketan pentsatzen du berriz baietz jar zezakeela arriskuan “landatzen 

bazuten gehiegi”, baina era berean “honen kontra beti egin dira 

asmakizunak” esaten jarraitzen du, eta asmakizun horien adibide zehatz bat 

(landare) errotazioa da bere ustez.  

Basamortutzearen ondorioak instrukzioa baino lehen erantzun emozionalez 

eratzen ditu, esanez “basamortuak ateratzen badira (e), ur gutxiago(e), bero 

gehiago” (e), egongo dela. Instrukzioaren ondoren berriz ikasleak 

basamortutzearen ezaugarri batekin bere hitzak lotuz dio “lehortzen bada 

uzta gutxiago eta janari gutxiago eta ez dakit, ba lehen esan dudan bezala (¿) 

ekosistemak eta desagertu (e) eta horrela”. Ikusten da ikasleak lehortearekin 

lotu daitezkeen uzta arazo naturalak aurkezten dituela era egokian, baina 

hemen baita ere azaleratu du erantzun katastrofista eta sinple garbi bat. 

Bi gertakari hauek elkartzean ikasleak gainditu egiten ditu berriro ere 

lehengo elkarrizketan agertu ziren erantzun emozionalak. Instrukzioaren 

ondoren ikasleak dio alde batetik  “lurzorua galdu daitekeela”, eta “gehiegi 
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hondatzen badute  lurzoruak ez duela balioko gero landatzeko”, eta azkenik 

“ezin da urte asko iraun asko asko lantzen eta lantzen”. 

Elkarrizketatzailearen eskutik ikasleak erantzun honetan azaltzen du 

emankortasunaren galtzearen azken zergatia, ikasleak diolarik: “nik uste dut 

ba horrela falta zaiolako zerbait edo lurzorua aldatzen dela edo”, esan 

ondoren ez dakiela. Beko 11 galderak jaso duen erantzunak adierazten du 

ikasleak ez duela giza ekintza gehiegizkoak basamortutzearekin elkartzen, 

baizik eta soilik giza ekintza gehiegizkoen ondorioetaz ari dela hitz egiten. 

Desertifikazioa ikasleak zuzenean erlazionatzen du lehenengo elkarrizketan 

“zuhaitza guztiak kentzearekin (e)” eta iraunkortasun bat agertuz 

bigarrenean “basoak desagertzearekin” eta akatsa den “landareak ez 

egotearekin” (e). Proposizio hauetan ez da agertzen lurzoruaren 

emankortasunari buruzko proposamen bat ere ez. Eskatzen zaionean berriz 

Nafarroara egokitzea desertifikazioaren arriskua, ikasleak lehenengo 

elkarrizketan Bardeako ingurunea aipatuz aipagarriak diren azalpenak 

eskaintzen ditu, non alde batetik sumatzen den desertifikazioa eta 

basamortutzea basamortuaren hedapenarekin identifikatzen dituela, baina 

era berean hauek lotzen dituela nekazaritzak egiten duen gehiegikeriarekin: 

• Ba igual ba Bardenak dauden tokia ba, igual ez badute ongi erabiltzen 

nekazaritzarako eta ustiatzen badute gehiegi, ba zabaldu daiteke 

basamortua.  

• hor dagoelako ba lurra gutxien  ematen duen tokia, ura, osea ez du euri 

askorik egiten eta lurra ba ez dago oso ongi egiteko, osea ez da lurra 

emankorra (e) 
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• (?) eta orduan hori ba ez badute plantatzen ongi edo gaizki erabiltzen 

badute lurra ba hori zabaldu daiteke eta desertifikazioa izan azkarragoa 

eta hartu leku gehiago. 

Bigarren elkarrizketan berriz dio ezetz ez dagoela Nafarroan arriskurik, 

honako testuinguruan: “Bueno lehengo egunean jarri ziguten bideoan, ba 

esaten zuen zegoela arriskua asko baino, bueno neri ez zait iruditzen hori 

gertatzen ari dela”. Hala ere ikasleak zehazten ditu desertifikazioa 

identifikatzeko baliagarriak izan daitezkeen ezaugarri batzuk: “Ba dagoen 

landaretza, edo lurzoruaren izaera nolakoa den, ba, jakiteko ea lurzorua 

izango den emankorra edo ez”, eta ulertzen ez den esaldi batekin jarraitzen 

du.  

Aipamen guzti hauen ondorioz esan daiteke Imanolek desertifikazioa eta 

basamortutzea elkarrengandik bereiztu gabe dituela eta deforestazio 

inplizituaren ondorioa den muturreko basamortuarekin identifikatzen 

dituela, baita ere, instrukzioaren ondoren. Ikasleak era egokian aipatzen ditu 

lurzoruaren emankortasunaren aldetik giza ekintza gehiegizkoen ondorio 

problematikoak, baina ekintza hauek  ez ditu desertifikazioarekin edo 

basamortutzearekin erlazionatu. 

 

Ikasle honek ez du ezagutzen zein jatorrikoak diren kontsumitzen dituen 

produktuak, eta iraunkorki azaltzen du dagoela jatorri hoberena den baten 

bat, azken honi buruz bigarren elkarrizketan dio: 

• Hemengoak dira gehienetan hoberenak. 

Hala eta guztiz ere ez da argi gelditzen ikasleak "hemengoak" horrekin zer 

esan nahi duen eta ezta ere zergatik halakoa esaten duen. 
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Bestalde ikasleak, lehenengo elkarrizketan egiten zuenaren antzera, 

bigarrenean aditzera ematen du  nola nahiz eta ez ezagutu zer egiten den 

planteatzen du “egin dezakete(la) landareak landatu  (e) edo zuhaitzak 

landatu behar den tokietan”.  

Bere burua ez du bi elkarrizketetan desertifikazioarekin erlazionatua 

ikusten. Orduan bere aukera azaltzen zuen “nekazaritzan ez nagoelako” 

esanez, eta bigarrenean berriz ezezko borobila botatzen du azalpen gehiago 

eskaini gabe. 

Hala eta guztiz ere bi elkarrizketetan azaltzen ditu irtenbide posibleak, eta 

errepikatzen da “zuhaitzak plantatu” edo “basoak (e) eta zuhaitzak landatu” 

esaterakoan. Bigarren elkarrizketan irtenbide gisa balio gutxiko proposamen 

bat egin du, baita ere: “lurzorua eta landareak ba ez dakit, ba gaizki badaude 

zerbait egin eta horrela galdu baino lehen”. 

 

Lehenengo elkarrizketan hamazortzigarren ikasle honek lurzoruaren 

eraketari buruz eragile geologiko zehatz batzuk aipatzen ditu, ibaia eta 

haizea hain zuzen ere, baina ez du adierazten zein eragin izan dezakete 

eragile horiek lurzoruaren eraketan. Bestalde, meteorizazioren eragile 

zehatzak aipatu ditu, izotza, tenperatura aldaketak aipatuz. Bigarren 

elkarrizketan berriz lurzoruaren eraketari buruz ikasleak aurrera pauso 

nabarmen bat agertzen du aipatzen dituelarik, era esplizituan, bai 

meteorizazio kimikoa eta mekanikoa, eta hauen artean lehenengoa da 

garrantzi berezia jasotzen duena. Hala eta guztiz ere ez du meteorizatzen 

hasten den harri ama aipatzen, ezta ere meteorizazio gertakariaren azalpenik 

eskaintzen. Bigarren elkarrizketan izaki bizidunak era aipagarri batean 

izendatzen ditu lurzoruaren eraketan, baina ez du ondoren hauetako talderen 
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bat bereziki aipatzen. Azkenik ere esan behar da ikasle honek ez duela 

lurzoruaren eraketan garrantzitsuak diren beste faktorean aipatzen. Nekazari 

ekoizpen altuak lortzeko prozeduretaz galdetzean berriz ikasleak ez du 

lehenengo elkarrizketatik aldaketa gehiegirik adierazten, berotegiaren ideia 

errepikatzen du eta akatsa den “konjelatzea” aipatzen du. Baina era berean 

esan behar da lehenengo elkarrizketan elkarrizketatzailearen eskutik 

Almeriako esplotazioak aipatzen bazituen ere, bigarren elkarrizketan ez 

duela halakorik berriro aipatzen. Ikasle honengan sumatzen da nolabait 

iraunkorki baduela uste bat zeinek dioen  "hemengoak (produktuak) direla 

hoberenak", baina ez du aipatzen zergatik den horrela. 

 

Higaduraren fenomenoak azalpen zuzenago eta sakonagoak biltzen ditu 

instrukzioaren ondoren. Ikaslea ibaietan asko zentratzen da, eta hauen 

dinamika eta higadurari buruz azalpen aipagarriak egiten ditu. Hala ere ur-

basatien eraginari buruz azalpenak apenas agertzen dira, eta agertzen denean 

akats bat behintzat modelatze formetan agertzen da. 

Laburbilduz  esan daiteke ikasleak proposizio logikoagoak antolatu dituela 

instrukzioaren ondoren, izan ere, desertifikazioa arazoak jasotzen duen 

esanahia deforestazioa kontzeptua aipatu gabe gertakari honekin lotua 

agertzen da, batzuetan akatsak azalerazten duen “landareak” eta “basoa” 

kontzeptuak erabiltzen dituelarik eta desagertze eta ez egote horien jatorri 

antropikoa garbi ez dagoelarik. Azken finean jatorri antropiko ez duen 

deforestazioa eta ondoren sortzen den muturreko basamortua da ikasleak 

bere diskurtsoan duen buru-eskema arruntena. Hala ere instrukzioak erraztu 

egin du bereziki lurzoru emankorraren garrantzia giza ekintza 

gehiegizkoekin erlazionatuz, baina ikasleak ez du halako kontzeptuak 
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erlazionatu ez desertifikazioarekin eta ezta ere bere egunoroko bizitzarekin, 

ezta ere planteatzen dituen irtenbideekin. Desertifikazioa kontzeptuaren 

inguruan agertzen diren garapenean bi bide hauek, deforestazioarena eta 

lurzoru emankorrarena,  bat etorri  gabe agertzen dira, eta gainera esna den 

bezala  funtsean ikaslea ez da inplikatua sentitzen, gertakari hauek 

adierazten dutelarik zein puntutaraino ez den arazoaren dimentsioetaz 

jabetu. Esan behar da baita ere instrukzioak eragin nabarmena sortu duela 

lurzoruaren eraketa eta higadura fenomenoei buruzko ezagutzan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 488

7. KONTZEPTU MAPEN AZTERKETEN SINTESIAK ETA 
EZAGUTZA JUDIZIOAK 
 
SARRERA 
 
Ikerketa honetan talde esperimentaleko sei ikasleak eta kontrol bi taldeetako 

hamabi ikasleek hartu dute parte. Ikasle bakoitzak egin dituen bi kontzeptu 

mapen azterketak eta azken komentarioak egin ondoren, emaitzen sintesiak 

bideratu dira. Sintesi hauek bi mailatakoak izan dira, lehenengoan talde 

esperimentalaren eta kontrol bi taldeen sintesiak eratu dira, eta hauetan 

ezaugarri orokorrak, akatsak, antolaketa hierarkikoa, desberdintzapenak, eta 

errekontziliazioak bereiztu dira. Emaitzen sintesiak bigarren mailako 

azalpen batean antolatu dira, non hiru taldeen emaitzak bildu diren jada 

aipatu diren atal berdinetan. Azkenean kontzeptu mapen azterketari 

egokitutako ezagutza judizioak eratu dira. Ikerketa honen azalpena arintzeko 

asmoz bigarren mailako sintesia eta azken ezagutza judizioak aurkeztea 

erabaki da, talde bakoitzari egokitutako sintesiak azaltzen ez direlarik. 

 

 
7.1. TALDE ESPERIMENTALAREN ETA KONTROL TALDEEN 
EMAITZAK BILTZEN DITUEN SINTESIA 
 

7. 1.1 TALDE ESPERIMENTALAREN ETA KONTROL   TALDEEN 

EZAUGARRI OROKORRAK 

 

Kontzeptu mapen arauak betetzearen inguruan: 

Lehenenik eta behin esan behar da  kontrol taldeetako ikasleek, bai 

lehenengo eta bai bigarren mapetan talde esperimentalekoekin bat datozela 

kontzeptuen arteko lotura hitzak sinpleegiak erabiltzerakoan, lotura hitzetan 
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kontzeptu aipagarriren bat sartzerakoan eta baita ere kontzeptuak arrazoi 

desberdinengatik beste era batetara idazterakoan. Sinpleegiak diren lotura 

hitzak dira "sortu", baldintzatu" eta halakoak, seguruenik halako lotura 

hitzen erabilpenaren gehiegikeriak ikasleek kausa-ondorio sinpleegiak diren 

proposizioekin zerikusi  zuzena duela. Bestalde, lotura hitzetan aipagarriak 

diren kontzeptuak sartzeak bi kontzeptuen arteko harreman zehatza 

gehienetan ilundu egiten du. Eta kontzeptuak desberdin idazteak suposa 

dezake adibidez ikasleen izaera despitatua, baina baita ere kontzeptuak oso 

maiz desberdin idatzi dira ikasleek proposizioak eratzeko beharrezkoak 

ikusi dituzten atzizkiengatik. Azkenik, bai kontrol taldean eta bai talde 

esperimentalean bada geziak puntarik gabe, edo punta gehiegirekin 

marrazten dituen ikasleren bat. 

Bestalde, badira beste joerak bereziki kontrol taldean azaldu direnak, baina 

ikasle gutxik agertu dituztenez ezin esango da bi taldeen arteko 

desberdintasun aipagarriak direla. Kontzeptu mapen formaren aldetik, 

adibidez, kontrol taldeetako ikasleen artean agertzen da kontzeptuak 

laukietan ez sartzeko joera, eta kontzeptu mapen adierazgarritasunaren 

aldetik berriz, agertzen dira bigarren mapetan baita ere, kontzeptu askoren 

artean konpartitzen diren lotura bakarrak eta kontzeptuak bat-batean mapan 

sartzea, nolabait kontzeptu gune bereziak eratzen dituztenak. Kontzeptu 

gune hauek bereziak dira kontzeptuen arteak eratzen diren proposizioak 

zehatzak ez direlako, proposizio nahasketa aipagarriak adierazten dutelako 

eta kontzeptu maparen garapenarekin zerikusia ez duen kontzeptuak 

agertzen direlako. 

Aipatzeko gelditzen dira baita ere bai kontrol taldeko ikasle bakar batek eta 

talde esperimentaleko beste batek agertzen duten berezitasun espezifikoa 
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maparen eraikitzeari buruz: kontrol taldeko hamaikagarren ikasleak eta talde 

esperimentaleko bigarren ikasleak bi kontzeptuen artean bi lotura ezarri ditu, 

edo kontzeptu bat bere buruarekin erlazionatzen du. Hamabosgarren 

ikasleak berriz, eta kontzeptuak errepikatzen ditu. Talde esperimentalean 

atentzioa deitzen du bosgarren ikasleak, zeinek eransten dituen bi mapetan 

adierazi nahi dituen zenbait ohar. 

 

Mapen antolaketa simetrikoaren aldetik berriz emaitzek diote bigarren 

mapetan eta talde esperimentalean antolaketa simetrikoa eratzeko joera 

nabarmendu egin dela, baina  gertatze probabilitatea %16'9 denez ezingo 

dugu gertakari hau bereziki aipatu. Zentzu honetan aipagarria da D taldeko 

hamalaugarren ikasleak bi azpi-mapa egin dituela bigarren mapa 

antolatzerakoan. 

 

 Kontrol 

taldeak 

KT 

Talde 

esperimentala 

TE 

Gertatze 

probabilitatea 

Kontzeptu mapak 

simetrikoagoak 

egitea 

7,  10, 11, 18

 

1, 2, 3, 6 %16'9 

 

 

 

 Kontzeptu mapak 

simetrikoagoak 

Ez dira simetrikoagoak 
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egitea 

KT 4 8 

TE 4 2 

 

P=% 16'9 

 

7. 1.2. KONTZEPTUEN ERABILPENA 

 

Kontzeptuen erabilpenarekiko esan behar da lehenenik eta behin kontrol 

taldeetan 8 ikasle direla kontzepturen bat edo gehiago bigarren mapetan 

erabili gabe utzi dituztenak, talde esperimentalean berriz ikasle bakar batek 

bigarren mapan kontzeptu bat utzi du erabili gabe (p=%6'1). 

ikaslea Erabiltzen ez dituen 

kontzeptuak LM 

Erabiltzen ez dituen 

kontzeptuak BM 

1 0 0 

2 1 0 

3 1 1 

4 1 0 

5 3 0 

6 5 0 

7 1 0 

8 2 0 

9 6 2 

10 3 2 

11 2 1 
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12 2 0 

13 2 1 

14 5 5 

15 9 1 

16 2 1 

17 4 2 

18 3 0 

 

 Kontrol taldeak Talde esperimentala 

Kontzepturen bat ez 

dute erabili 

Bigarren mapan  

9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17 

 

3 

 

 

 Kontzeptu guztiak 

erabili dituzte 

Ez dituzte erabili 

KT 4 8 

TE 5 1 

 

P=% 6'1 

 

Zein kontzeptu diren erabili ez direnak aztertzen denean, ikusten da kontrol 

taldeetan bai lehenengo mapetan eta bai bigarren mapetan  interakzioa eta 

gazipena direla gutxien erabili diren kontzeptuak. Lehenengo mapetan 

kontrol taldeetako partaideak kontzeptu gehiago utzi zituzten erabili gabe 

talde esperimentalekoek baino, hala ere bat egin zuten interakzioa, eragile 
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meteorologikoa, kanpo-eragile  geologikoak, ur-basatiak, karkabak, 

elikagaiak eta gazipena gutxiago erabiltzen. Bigarren mapetan berriz kontrol 

taldeko ikasle bakan batzuek desertifikazioa, giza ekintzak, deforestazioa, 

lehortea, lurzoruaren degradazioa, eta elikagaiak kontzeptuak ez dituzte 

erabili. Talde esperimentalean berriz ikasle bakar batek utzi du basamortutze 

prozesua erabili gabe bigarren mapan. 

 

 kontrol taldeak Talde 

esperimentala 

 LM BM LM BM 

DESERTIFIKAZIOA 15 

 

9 

 

  

INTERAKZIOA 9, 11, 13, 

14, 15, 

16, 17, 18

 

13, 14, 15, 

16, 17 

 

2, 3, 6  

GIZA EKINTZAK - 14 

 

  

NEKAZARITZA 10 

 

-   

DEFORESTAZIOA - 10 

 

  

BASAMORTUTZE 

PROZESUA 

15 

 

-  1, 3 

KLIMA     
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ERAGILE 

METEOROLOGIKO

A 

15, 17, 18

 

- 1, 6,  

KANPO-ERAGILE  

GEOLOGIKOA 

8, 14, 17 

 

- 1, 5,  

KLIMA 

MEDITERRANEOA 

14 

 

- 1, 6  

HIGADURA - -   

UR-BASATIAK 9, 15 

 

- 1, 6  

KARKABAK 7, 8, 9, 

11, 12, 15

 

- 3, 2, 5, 6  

LEHORTEA - 11 

 

1, 6  

AKUIFEROAK 9, 15 

 

- 1, 6  

AKUIFEROEN 

DESAGERPENA 

9 

 

-   

LURZORU 

EMANKORRA 

14 

 

-   

LURZORUAREN 

DEGRADAZIOA 

- 14 

 

  

ELIKAGAIAK 9, 10 

 

14 
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GAZIPENA 10, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18 

 

9, 10, 14, 

17 

 

 

2, 4, 5  

 

Orokorrean ikus daiteke instrukzio esperimentala burutu duten ikasleek 

lehenengo mapetan erabili ez diren kontzeptuak, instrukzioa ondoren 

errazago barneratu dituztela kontrol taldeetakoak baino (p=%6'1). Gaineratu 

daiteke instrukzio esperimentala burutu duten ikasleen artean lehenengo 

mapan erabili ez diren kontzeptuak hierarkia maila  egokiagoan barneratu 

dituztela, baina oraingoan gertatze probabilitatea  altuegia da (p=%17'7). 

 Kontrol taldeak Talde 

esperimentala 

BAI 7, 12, 16 

 

 

BAI 2, 4, 5 

 

  

LMn erabili ez diren 

kontzeptuak BMn 

barneratuak izan direnean 

dagokion maila hierarkikoan 

izan dira barneratuak 

EZ 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 17, 18

EZ  6, 3 

 

 
 Ongi barneratuak Ez da hala gertatu 

KT 3 9 

TE 3 2 

 

P=% 17'7 
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Hala eta guztiz ere esan behar da bi taldeetan zailtasunak agertu direla izaera 

inklusiboa duen interakzioa kontzeptua instrukzioaren ondoren barneratua 

izan denean dagokion mailan  barneratzeko, halako aukera egokirik inork 

egin ez duelarik. Hala ere bereziki seinalatzekoa da, talde esperimentaleko 

bigarren eta hirugarren ikasleek interakzioa kontzeptuari eskaini dioten 

kokapena. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

7. 1.3. ESPERIMENTAL ETA KONTROL TALDEETAKO AKATSEN 

SINTESIA. MAPAK. 

 

• IKASLE BAKOITZAREN  PROPOSIZIO ZUZEN ETA 

AKASTUNEN ARTEKO ARRAZOIA 

Lehenik eta behin esan behar da talde esperimentaleko ikasle guztien 

proposizio zuzen eta akastunen arteko harremana hobetu egin dela 

proposizio zuzenen alde.  

A eta D taldeetako ikasleek, berriz, ez dute proportzio berdinean hobetu. A 

taldeko ikasleen artean hamabigarren ikaslea da proposizio zuzen eta 

akastunen arteko harremana instrukzioaren ondoren  hobetu duena. D 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1 4 7 10 13 16

LM erabiltzen
ez diren
konzeptuak
BM erabiltzen
ez diren
konzeptuak
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taldean berriz hamabosgarren ikaslea da hobekuntza benetan aipagarria 

agertzen duena, ondoren eta hobekuntza txikiago batekin hamaseigarren eta 

hemezortzigarren  ikasleak agertzen dira. 

Halako banaketa zehatza gertatzeko probabilitatea oso baxua da (%0'323), 

eta ondorioz instrukzio esperimentalaren eragina positiboa onartzen da talde 

esperimentaleko emaitza hobeak esplikatzeko. 
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 Proposizio zuzen eta 

akastunen arteko 

arrazoia igo egin da 

Proposizio zuzen eta 

akastunen arteko 

arrazoia jaitsi egin da 

KT 4 8 

TE 6 0 

 

P= %0'323 

 

• IKASLE BAKOITZAK EGINDAKO AKATS KOPURUA.  

 

Emaitzek diote kontrol taldeetako ikasle erdiak lehenengo mapan egindako 

akats kopurua jaitsi egin dutela instrukzioaren ondoren. Beste ikasleek 

berriz, akatsak igo egin dituzte. Instrukzio esperimentala burutu duten 

ikasleek berriz, guztiak egin dituzte akatsak jaitsi (p=%4'9). Fenomeno 

honek, baita ere, sendotu egiten du instrukzio esperimentalaren eragin 

positiboa ikasleen akats kopuruak gutxitzerakoan. 
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 1go mapa 2garren mapa 

1. 12 11 

2. 33 8 

3. 9 4 

4. 12 8 

5. 11 4 

6. 12 6 

   

7.  9 15 

8. 15 17 

9. 19 12 

10. 70 22 

11. 12 9 

12. 12 9 

13. 5 11 

14. 12 9 

15. 7 3 

16. 9 10 

17. 6 10 

18. 7 9 
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 Kontrol taldeak Talde 

esperimentala 

 A taldea D taldea B taldea 

Instrukzioak akats 

kopurua ikasle 

bakoitzarengan 

jaitsi egin du 

4 (9, 10, 

11, 12) 

 

 

2 (14, 15) GUZTIAK 

Instrukzioaren 

ondoren akatsak 

igo egin dituztela 

2  

(7, 8) 

 

4  

(13, 16, 17, 

18) 

 

 

 Kontrol taldeak Talde 

esperimentala 

Instrukzioak akats 

kopurua ikasle 

bakoitzarengan 

jaitsi egin du 

6  

(9, 10, 11, 12) (14, 15) 

 

 

6 

 

 

 

Instrukzioaren 

ondoren akatsak 

igo egin dituztela 

6 (7, 8, 13, 16, 17, 18) 

 

 

 

 Akatsak jaitsi Akatsak igo 

KT 6 6 

TE 6 0 
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duela basamortutze prozesua” (8 

• “lehorteak eragiten duela 

akuiferoen desagerpena” (9, 12, 

13, 14, 15 

• “lehorteak dakar desertifikazioa”. 

(12, 

• “lehorteak dakarrela basamortutze 

prozesua” (12 

• giza ekintza(k) sortzen duela 

desertifikazioa “ (13 

• “giza ekintzaren ondorioz gertatu 

basamortutze prozesua” (17 

• “giza ekintzaren ondorioz gertatu  

lurzoruaren degradazioa” (17 

• "deforestazioa(k) sortzen duela 

desertifikazioa" (13 

•  “nekazaritzaren ondorioz gertatu 

basamortutze prozesua” (17 

• nekazaritzak egiten duela 

lurzoruaren degradazioa (9, 17 

• klimaren ondorioz (sortzen direla) 

akuiferoak “ (14 

• “eragile meteorologikoak eragiten 

dute higadura” (9 

• ur-basatiak sortzen dituztela 

akuiferoak (hau iraunkorra da) (8, 

9 

• higadura geratzeko behar da 

gertatzea interakzioa (18 

Deforestazioari esker gerta daitekeela 

elikagairik gabe gelditzea (7 

“Deforestazioa gertatzean sortu 

akuiferoen desagerpena ” (16, 17 

“nekazaritza(k) sortzen duela 

desertifikazioa “ (13 

“nekazaritzak egiten duela lurzoruaren 

degradazioa” (9, 17 

“lurzoru emankorra honen ondorioz 

(gertatzen da) lurzoruaren degradazioa” 

(8 

“lurzoru emankorra sortu lurpeko urak 

” (17 

“lurzoru emankorra behar du zerbait 

hazitzeko lurpeko urak” (18 

“lurzoruaren degradazioaren ondorioz 

(sortzen dela) basamortutze prozesua” 

(9, 18 

“lurzoruaren degradazioaren ondorioz 

etortzen dela lehortea” (12 

 

antolaketa hierarkiko egokiagoa azaltzen du bigarren mapan, baina ahaztu 

gabe bere baitan subsumituak izan direla, eta hortaz hierarkia maila 

baxuegian kokatuak izan direla kontzeptu inklusiboenak. Era berean esan 

behar da bigarren mapetan  lehortea eta nekazaritza bezalako kontzeptuak 

maila hierarkikoegian izan direla kokatuak. 

Bestalde, erreferentzia maparen abiapuntua den desertifikazioa kontzeptuak 

kontrol taldeko ikasleen artean maila hierarkikoena jaso ez duenez 

desberdindu gabe agertzen da, kontrol instrukzioak desertifikazioa 

orokorrean ez duelarik ezertan nabarmendu. Kontrol taldeetako partaideek 

orokorrean klima kontzeptuaren desberdintzapena bideratu dute, non 

gehienetan eragile geologikoetan  subsumituak, eta nolanahi subsumituak 

gainera, agertzen diren, giza ekintzak, desertifikazioa eta ingurugiroarekin 

zerikusia duten kontzeptuak. Orokorrean multzo honetako ikasleek 

ingurugiroko gertakarien aldetik proposizio askatuak eta isolatuak egin 

dituzte. Hala ere badira hiru ikasle, hamabigarrena, hamahirugarrena eta 

hamazazpigarrena, klimaren baitan, baita ere, baina zuzenago eta eragileak 

bitartekaritzat erabili gabe, nolabait giza ekintzak, desertifikazioa eta 

ingurugiroarekin zerikusia duten kontzeptuak gune desberdindu berezietan 

bildu dituztenak. Halako desberdintze gune aipagarriak bildu dira, lehortea, 

nekazaritza eta desertifikazioaren desberdintzapenak bideratuz. Hala ere ez 

dira oso desberdintzapen helduak, akatsak eta antolaketa nahasiak agertzen 

dituztelako.  

P=%28 

 

 

 Errekontziliazioak 
bikoiztu baina gehiago 
egiten dira 

Errekontziliazioak 
gutxiago gehitzen 
dira edo eta ez dira 
gehitzen 

basamortutzea eta klimaren arteko harreman berriak. Klima kontzeptuari 

dagokion ezagutza eremuaren aldetik kontrol taldekoek akats gehiago 

azaltzen dituzte, hala ere funtsean agertzen dira klima, eragileak, ekintzak 

eta modelatu formen arteko arazodun harremanak. 

 

7.  LABURBILDUZ 

Aztertuak izan diren kontzeptu mapa guztietan ia agertu dira kontzeptu 

 

 

 

 
 
 
 
 

g g p g g

 Ingurugiro arazoak ez 
direnak aipatzen ditu 
edo ez du arazorik 
aipatzen 

Ingurugiro arazoak 
bakarrik aipatzen ditu  

• “dena basamortua bihurtuko da” (8

• desertifikatzen bada, kultiboak eta hori ezin daitezke jarri. (9 

• (desertifikatzen bada) orduan ezin gaitezke elikatu (9 

 te pe atu a go o de a . (e) (8

• Orduan horrek (papera konsumitu, eta ez reziklatu) eragina egiten du 

zuhaitzak moztea eta zuhaitzak moztea eragiten du ba desertifikazioa. 

g (

• "beste aldetikan lurra oso emankorra delako”(e). (5,  

• Eta inbernadero hoien kokapenaz galdetzen zaionean dio: “Ba izan 

azaleratu dituzte ikasle talde hauetan. Komunean agertzen da, adibidez, 

landare erreinuarekiko zenbait izendatze arazodunak. Hauen artean 

aipagarriena da landareak eta  zuhaitzak elkarrekiko desberdintasunik gabe 

agertzea eta landare edo zuhaitzak kentzea edo moztea deforestazioaren 

kutsua duen proposamen gisa erabiltzea. 

A taldea 3 (9, 11, 12) 
(11garrenak 
desertizazioa ere) 

3 (7, 8, 10)
basamortutzea basamortuarekin erlazionatzen du inplizituki) 

• Basamortutzea eta gizakiak lurzorua gehiegi esplotatu, ondorioak: Ba 

azkenean, geldituko garela lur emankorrik gabe. (11 

erabilpen desberdina: 

 

 

zuzen ere. Erantzun aberasgarri hauek %17 probabilitatearekin agertzen dira 

bereziki talde esperimentaleko ikasleengan. 

 

Jarraian aurkezten dira ikasleek desertifikazioarekin eratu dituzten lotura 

zehatzak: 

BIKTIMA GISA: 

ikaslea  

Hamaseigarren  

ikaslea 

Luzaroan zerbait ikusiko du, baina gaur egun 
asko asko ez. (e) 
 

Ikaslearen eskuetan: 
• Ba, gutxi ez dakit zer egin, ba lehenago esan 

dizudan haragi horiek jan behar ditut... 
• orduan nik gutxi egin dezaket... 
 

nekazaria), ondoren onartzen duen eragile izan daitekeenik adibidez haragi 

kontsumitzaile gisa, baina azkenean irtenbideetan esplizituki esaten duen 

"Ba, gutxi ez dakit zer egin, ba lehenago esan dizudan haragi horiek jan 

behar ditut... orduan nik gutxi egin dezaket...". Talde esperimentalekoen 

artean bada, baita ere, "protesta egitea" eta halako lanetan ari diren 

erakundeei "laguntzea" planteatzen duten ikaslerik (1, 4). 

j

zuzen ere. 

 

 

Bestalde esan behar da 12. galderan instituzioek zer egiten duten 

azaltzerakoan hiru taldeetako ikasleek  nagusiki baso berritzearen ideia 

ikasle bakar bat izan da penintsulako hego-ekialdea aipatu duena. Talde 

honetako hirugarren ikasleak azaltzen du, baita ere, nola dendetan 

(hiperretan) ez dutela kontsumo produktuei buruzko informazio gehiegirik 

eskaintzen. Ezjakintasunaren adierazle da pentsatzea kontsumo produktuak 

bertakoak direla beti, adibidez neguan ere, edo urrutikoak direla beti, 

adibidez "tropikokoak" han denbora guztian egon daitezkeelako ekoizten 

oso toki berezia delako. Bada zortzigarren ikaslea kontsumo produktuak 

"edozein tokitik" ekarriko direla dioena, eta D taldekoek berriz ez dute 

urrutikoak izan daitezkeela aipatzen ere. Talde esperimentalean, adibidez, 

lehenengo ikasleak neguko tomate eta kalabazinak hemengoak direla 

pentsatzen du, eta era berean ukatu egiten du Almeriako tomateak jaten 

dituenik, laugarren ikasleak berriz klima tropikala duten tokietatik  

ekarritako kalabazinak kontsumitzen dituela dio eta bosgarren eta seigarren 

ikasleak neguan hemengo tomateak jaten dituela dio eta bestela 

Ameriketatik ekarritakoak. Bestalde hauek dira talde esperimentalekoek 

eskaintzen dituzten adibide aipagarrienak: Valentziko naranjak, Espainiako 

hegoaldetik eta kiwiak Nueva Zelandatik. 

Kontrol taldeetako ikasleek maizago aipatu dute  klima desberdina izatearen 

ezaugarria. Hala ere kontutan izan behar da, akatsen azterketan agertzen den 

bezala, talde esperimentaleko ikasleek azalpen gehiago ematerakoan "klima 

TE 1 (6 eta akatsa arrastratzen) 5 (1, 2, 3, 4, 5) 

 

dela halakorik gertatu eragile meteorologiko desberdinak erabiltzearekin. 

Eta  erantsi behar da instrukzio esperimentalak ez duela era aipagarrian 

nabarmendu, harri ama, bizidunak eta denbora erabiltzea lurzoruaren 

eraketarekiko azalpenetan. Orokorrean datu hauek talde esperimentaleko 

ikasleek agertu duten aurrerapena islatzen dutelarik. Bukatzeko esan daiteke 

lurzoruaren eraketa faktoreak aipatzearekiko talde esperimentaleko ikasleek 

aurrerapen aipagarriak azaltzeko joera garbiago agertu dutela kontrol 

taldeetakoek baino. 

TE 6 0

 

P= %0'15  

 

 Arranblak aipatzen dituzte  

AT 0  

deforestazioaren kutsua duten "landareak ez egotea" edo antzeko 

proposizioak agertzen dira lehortearen ondorio zuzen bezala. Erantsi 

behar da desertifikazioa, basamortutzea, basamortua eta deforestazioa 

maiz agertzen direla  kausa-ondorio harreman sinpleen bidez gertakari 

katastrofikoekin estuki elkarturik. Gertakari katastrofikoak bezala agertu 

dira berez denbora epe oso luzeak behar dituzten prozesu edo 

fenomenoak: oxigenorik gabe, urik gabe, elikagairik gabe, landaretzarik 

gabe gelditzea, eta ezin landatu izatea lur emankorrik ez delako egongo, 

e.a. 

ere ez dira aspektu klimatiko eta antropikoen arteko interakziotara 

hurbiltzen. 

• Gizakiaren eta lurzoru emankortasunaren arteko harremanak bigarren 

ikasleak ezjakintasun aipagarria agertzen dutela ekoizpen intentsiboen 

prozedurei buruz eta tresneriei buruz.  Hala eta guztiz ere bai berotegiak, 

ureztatzea, lurzoruaren beharra eta ongarrien erabilpena  aipatzerakoan 

talde esperimentalekoek joera aipagarriagoa agertu dute. 

p p ,

esperimentaleko ikasleek kontzeptu gehiago erabiltzeko joera apala azaldu 

dutela (p=%6'1) eta kontrol taldeetako ikasleek talde esperimentalekoek 

baino antolaketa lineal gehiago egin dituztela (p=%2'6).  Bigarren kontzeptu 

mapetan baita ere kontzeptuak bat-batean sartzea, eta kontzeptu askoren 

artean lotura bakarra eta konpartitua erabiltzea kontrol taldeetako ikasleen 

artean bakarrik  agertzen dira. Laburbilduz,  esan behar da talde 

esperimentaleko ikasleek, bai bigarren elkarrizketan eta bai bigarren 

kontzeptu mapan ere, maila batean behintzat azalpen aberatsagoak eta 

egituratuagoak egin dituztela kontrol taldeetako ikasleek baino. 

g p p g p

akatsetan esan den bezala, desertifikazioa eta basamortutzea elkarrekin 

nahastu eta identifikatu diren, eta deforestazioarekin eta muturreko 

basamortuaren baldintzen agerpenarekin erlazionatu edo identifikatu diren. 

Badira baita ere desertifikazioa eta basamortutzea berdinak bezala 

identifikatzen dituzten ikasleak  baina, era berean badira desertifikazioa 

gizakiaren eraginez sortua dela eta bestea berriz naturaren eraginez sortua 

dela adierazten dutenak.  

kontzeptua, maila hierarkiko desberdinetan noski, desberdindu dutela 

gertakari honen gertatze probabilitatea %23 baita, ondorioz esan 

daitekeelarik klima kontzeptuaren desberdintzapenaren aldetik bi 

instrukzioek izan dutela eragin aipagarria. Gainera,  akatsen azalpenean 

aipatu den bezala, bai talde esperimentalean eta bai kontrol taldeetan ere, 

ikasleek desberdintzapen gune horretan arazoak agertu dituzte. Bigarren 

kontzeptu mapei buruz erantsi behar da, baita ere, kontrol taldeetako 

ikasleen artean kontzeptuen arteko antolaketa linealak gehitu egin direla 

(p=%2'6), talde esperimentalekoen artean ez bezala. Eta talde 

esperimentaleko ikasleen bigarren kontzeptu mapetan  berriz kalitatezko 

errekontziliazioak ugaritu egin direla, kontrol taldeetako ikasleen artean 

baina gehiago (p=%2'9). Guzti honen ondorioz esan behar da, talde 

esperimentaleko ikasle bakoitzak hartu duen antolaketa bide egokiagoa edo 

kaxkarragoaz gain, bereziki seinalatu behar den beste gertakari bat 

azaleratzen dela: talde esperimentaleko ikasleek aukeratu duten abiapuntu 

kontzeptualaren baitan subsumituak, giza ekintzen eta klimaren kontzeptu 

multzoak agertzen direla, beraz mugatuagoak agertzen direla, gertakari 

honek zerikusia duelarik bakoitzaren desberdintzapen eta elkarren arteko  

errekontziliazioak  erraztearekin. Azken finean, halako bi multzoak dira 

desertifikazioaren erreferentzia diren desberdintzapen mailakatuaren 

benetako gune aipagarriak. Ikusten denez, talde esperimentalekoen artean 

egindako bigarren kontzeptu mapek, dagokien antolaketa hierarkikoa 

kontzeptuen inklusibitatearekin bateratuago  doalako, kontzeptu 

inklusiboenak desberdintzapen jarrai aberatsagoak agertu dituztelako eta 

kalitatezko errekontziliazioak ugariago izan direlako, garbi islatzen  dituzte 

instrukzio esperimentalak erraztu dituen ikaskuntza esanguratsuagoaren 

emaitza diren egitura kognitibo aberatsagoak eta esanguratsuagoak.  

eta ezjakintasun hau estaltzen dute ideia anekdotikoak eskainiaz. 

• Talde esperimentalekoek, instrukzioa ondoren, erantzun gehiago 

eskaintzen dituzte kontrol taldekoek baino, eta eman dituzten erantzun 

ematerakoan. Emaitza hauetatik ondorioztatu daiteke talde 

esperimentaleko ikasleek instrukzio esperimentala burutu duten heinean 

ikaskuntza esanguratsuagoa den prozesu batean jardun direla. 

• Ikerketa honetan Ausubel/Novak/Gowin marko teorikoan oinarritutako 

instrukzio berritzailea burutu duten ikasleek azaltzen dituzte halako 

kontzepzio anekdotikoetatik aldentzen diren joerak. Joera hauetan 

Garrantzitsua litzateke, baita ere, ikasleen ikaskuntza esanguratsuaren eta 

beraien jarrera aldaketa positiboen arteko harremanetan sakontzea. Bideratu 

dudan ikerketa honetan ikaskuntza esanguratsuagoarekin batera, ikasleengan 

azaleratu diren jarrera aldaketen joera hutsak antzeman dira, eta ez dira 

erabili gizabanakoen jarreren eta jokaeren neurketei buruzko beste ikerketa 

sakonagoetan erabiltzen diren ezagutzak. Ondorioz, iruditzen zait Novaken 

marko teorikoaren eta jarrera eta jokaera aldaketen antzematearen inguruan 

gaur egun egiten diren beste ikerketa bideen artean uztarketa lanei ekitea 

garrantzitsua dela. Ikasleen jarrera aldaketei buruzko ikerketaz gain, baita 

ere, aipatu daitezke nire ustez uztarketa horretan aipagarriak izango 

liratekeen beste ikerketa guneak, hala nola,  aniztasunaren trataerarekin 

zerikusia dutenak edo heziketa emozionalarekin zerikusia dutenak. 

 

 

 

teoriko honek sortzen duen hezkuntzaren testuinguru berri honetan 

irakasleon lana beti ere norberaren bizitzaren inplikazio sakonak eskatzen 

ditu, nire kasuan hala izan da behintzat, azkenean norberaren bizipen eta 

irakasle izatearen esperientziaren esanahia aldatzen eta aberasten delarik. 

Noski, irakasleok hezkuntzaren sakoneko eraldatze lanetan sartu nahi izan 

behar dugu, eta ikusten denez nahi izate hori lortzea luze joango da. Hala eta 

guztiz ere espero dut ikerketa honetan adierazitakoak irakasle askoren 

interesa piztuko edo berpiztuko duela, eta ea benetan berritzailea eta hobea  

den hezkuntza sistema baten eraikuntzan elkarlanean aurkitzen garen. 
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gizarte arloan berriz bikain. 

DBH  4. kurtsoan dena gainditzen du. 

Kalifikazioak nahiko eta bikain artean daude, 

gizarte arloan berriro ere bikain ateratzen duelarik. 

Kalifikazioetan agertzen den nahiko bakarra 

matematika arlokoa da. Guztira hiru bikain eta bost 

oso ongi ditu. Biologia-geologia arloa ez du 

aukeratzen. 

Batxilergoko 1. kurtsoan humanitate aukeran 

sartzen da eta dena gainditzen du, oraingoan ongi 

eta bikain arteko kalifikazioak dituelarik. 

Kalifikazioetan agertzen dira bi bikain eta lau oso 

ongi. Biologia-geologia arloa ez du aukeratzen. 

Maiderrek 7'56 puntuazioa ateratzen du 

batxilergoko batezbesteko notan, selektibitateko 

froga egitera pasatzen delarik. 

nahiko du.

DBH 4. kurtsoan gaztelera, euskara, fisika eta 

kimika eta plastika gainditu gabe uzten ditu. Eta 

beste arloetan nahiko nota du. 

Batxilergoko 1. kurtsoa ez dago ikastetxe honetan. 
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SARRERA FASEA 
 
 
jarduerak 
A1. Ikasleek desertifikazioari buruz bururatzen zaiena aurkezteko aukera izango dute. 
A2. Bideo baten emanaldia. Bideo honetan desertifikazio arazoa planteatzen da. Bideoak eskaintzen duen informazioa 

lantzeko (ulertzen ez direnak identifikatu, ikasleei informazio harrigarriak direnak bildu, planteatzen den egoera eta 
ondorioak eztabaidatu), lan proposamen zehatza. 

A3. Landutako informazio orokorrena kontzeptu mapa baten bidez landu. 
A4. arazoa ezagutzearen garrantzia balioztatu. 
 
 
denbora antolaketa baliabideak 
Denbora antolaketa: Hiru klase. 
 

Behar den baliabide: Bideoa. 
 

 
 
instrukzioaren 
atala 

intentzioa kontzeptuak prozedurak jarrerak 

SARRERA ikasleek ingurugiroko 
arazo konkretuaren 
aurrean bere jakintza, 
bere usteak, arazoaren 
garrantzia eta 
balioztatze orokorrak 
aurkezteko aukera 
izango du. Era berean 
klaseetan zehar 

desertifikazioa 
basamortutzea 
lurzoru emankorra 
giza ekintza 
klima 
lehortea 
lurzoru emankorra 
lurzoruaren degradazioa 
nekazaritza 

Bideo baten bidez edo 
testu idatzi baten bidez 
eskaintzen den 
informazio baten idei 
nagusiak identifikatzea. 
Informazio desberdinen 
balioztatzeak egitea. 
Kontzeptu mapa bat 
antolatu 

ingurugiroko arazoen 
aurrean inplikazioa 
Ingurua babestearen 
aurrean jarrera positiboa
Talde lanaren aurrean 
positiboa eta lankideak 
errespetatzea 
Norberak bere lanari 
dagokion inplikazioa eta 
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sakonduko diren 
kontzeptu 
garrantzitsuenak 
ikasleei aurkeztuko 
zaizkie. 
 

(interakzioa) talde lanari dagokion 
prozedurak. 
Eztabaida talde 
handietan bideratzeko 

jarrera iraunkorra. 

 
 
 
metodologia ebaluaketa adierazleak 
Ikasleak taldeka antolatuak daude, atal 
honetan erabili behar dituzten informazio 
desberdinak jasotzerakoan, baita ere 
sintesi kontzeptu mapa antolatzen denan. 
Talde handiaren barnean eztabaidak eta 
hauen konklusio lanak ere bideratuko 
dira. 

0- Etxeko lanen ardurari erantzuten du. 
1- Koadernoaren eraketarekin jarrera positiboa du. 
2- Taldeko lanetan partaidetza elkarlanekoa eta positiboa du eta errespetuz 
jokatzen du beste partaideekin. 
3- Eraikitzen dituen kontzeptu mapen egokitasuna hobetzeko jarrera 
positiboa du. 
4- Era desberdinetan jasotzen duen informazioa erabiltzen du sintesi lanak 
bideratzeko, adibidez kontzeptu mapa baten bidez edo planteatzen zaizkion 
galderen erantzunaren bidez. 
5- Jasotzen duen informazioari buruz balioztatze kritikoak egiten badaki. 
- Talde handiaren aurrean azalpena eta eztabaidetan parte hartzea. 
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                                                      Sarrera atalari dagokion UVE diagrama 
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ATAL KONTZEPTUALA 
 
MUNDU-IKUSKERA 
Gizakia bere ingurua transformatzen ari da, naturan 
aldaketa gogorrak,  maiz askotan itzulezinak direnak, 
ezarriz. 
 
FILOSOFIA: 
Gizakiaren bizimoduak ingurugiroa aldatzea 
probokatzen du derrigorrez. Aldaketa horiek  bere 
kontra eta biosferan ezarriak dauden ekosistemen 
kontserbazioaren kontra jo dezakete. 
Naturak bere legeak ditu, gizakia lege horien pean bizi 
da. 
 
OINARRI TEORIKOAK: 
Naturan eragile geologikoak, meteorologikoak eta 
izaki bizidunak dira lurrazalean  ekintza 
deuseztatzaileak  eta eraikitzaileak sortzen dituzten 
faktoreak abiotikoak eta biotikoak dira. Ekintza 
eraikitzaileen bat da lurzoruaren eraketa. Eta  
Lurzorua emankorra izan daiteke. 
Gizakiak lurzoru emankorra erabiltzen du, adibidez 
nekazaritza lanetarako. 
 Lurzoru emankorra duen erabilerarekiko arriskuan jar 
daiteke, adibidez, babesik gabe geldituz higatua gerta 
daitekeelako. Ondorioz, lurzorua degradatu egiten da, 
emankortasuna galtzen baitu. 
 
KONTZEPTUAK: 
 
desertifikazioa 
desertizazioa 
giza ekintza 
lurzorua 
higadura 
lurzoruaren degradazioa 
(faktore naturalak) 
(interakzioa) 
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GALDERA NAGUSIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERTAKARIAK eta OBJEKTUAK: 
A1-A2-A3-A4 
-Ikasleek arazoaren aurrean beraien 
iritzia ematen dute. Laguntza eran 
egunkarietako titularrak erabiltzen 
dituzte. Arazoa definitu egiten dute. 
Bideoa bat ikusi eta aztertu egiten da. 
Arazoarekin zerikusia duten ideia 
garrantzitsuenak ateratzen dira. 
 

 
 
 
 
 
 

Zer da eta zein  
garrantzia du 
Desertifikazioa? 
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ATAL METODOLOGIKOA 
 
BALIO-JUDIZIOAK 
balioztatu arazo hauen garrantzia: garrantzi handia 
duen arazoa da, lurzoru emankorra galtzen delako 
eta honekin ere elikagaien murriztea edo gerta 
daitekeelako. Arazoaren aurrean kontsumo mota, 
nekazaritza mota eta abeltzaintza aldatu beharko 
genituzke. 
 
EZAGUTZA JUDIZIOAK: 
Desertifikazioa da: giza ekintza eta 
desertizazioaren arteko interakzioaren  
ondorioz lurzoru emankorra antzu bihurtzea 
Desertizazioa da: Prozesu naturalengatik 
sortutako basamortu baldintzen  hedapena. 
desertifikazioaren kausak dira: alde batetik 
gaur egun bultzatzen den nekazaritza eta 
deforestazioa desegokiak eta bestetik denbora 
epe oso luzeetan gertatzen den klima aldaketa 
bat. 
 
 
 
TRANSFORMAZIOA: 
Desertifikazio arazoa definitu, non gertatzen den, 
kausak eta ondorioak ere zehazten direlarik. 
Garrantzia ote du? Zein? 
 
 
ERREGISTROA: 
Ikasleek sentitzen dutena, ulertzen dutena 
(estrukturatzen dutena) balioztatzen dutena, lan 
koadernoan idatzi behar dute, eztabaidak talde txiki 
jakinetan eta talde handian bideratu ondoren. 
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DESERTIZAZIOAREN 
ARRISKUA 
MUNDUAN ETA GURE 
INGURUAN 
 
Ariketa segida honetan (A6 - A10) desertizazio arriskua planeta 
mailan non dagoen ezagutu behar dugu, eta baita ere gure inguruan 
dagoen arrisku maila zehaztuko dugu. Horretarako Gizarte arloan 
erabiltzen duzun atlas liburua erabiliko duzu  eskainiko zaizkizun  
beste informazio iturrien artean. 
 
 

A6 
Arretaz M1 behatu  ondoren esan ezazu: 
 
Planetako zein zonaldeetan ote dago basamortutze prozesua burutzeko 
arrisku gogorra edo oso gogorra? 
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DESERTIZAZIOAREN 
ARRISKUA 
MUNDUAN ETA GURE 
INGURUAN 
 
 
A8 
Esan dugu lehorte gogorrak eta 
iraunkor samarrak direla 
BASAMORTUTZEAREN 
ezaugarririk nabarmenenak. 
Ohar zaitez ondorengo 
grafikoak eskaintzen digun 
informazioan. 
Iberiar penintsulak  jasaten ote 
ditu lehorte-aldiak? Zein epetan 
gertatu dira lehor aldi 
gogorrenak? 
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DESERTIZAZIOAREN 
ARRISKUA 
MUNDUAN ETA GURE 
INGURUAN 
 

A9 
 
Oraingoan eta ariketa segida hau bukatzeko,  Nafarroan 
basamortutzeko arriskua zein zonaldeetan dagoen identifikatu behar 
duzu. Horretarako jarraian duzun informazio mapa hau erabiliko duzu. 
Lehenengo mapa ulertu behar duzu eta ondoren arrazonatuz  planteatu 
zaizun kuestioaren erantzuna erabaki. 
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LANTZE FASEA  F1 
 
Jarduerak denbora antolaketa baliabideak 
A5. Zein ondorio dakar basamortutze  prozesuak 
gizakiarentzat?  
       Ikasleek landutako bideoaren zati egoki baten 

itzulpena esku artean izanik denbora 
geologikoaren      zehar gertatzen den gertakizun 
natural hau sakonago ezagutzeko aukera izango 
dute. 

A6. Non dago munduan arrisku hori? 
      Ikasleek gau egun arrisku honen kokapena mapa 

baten bidez ezagutuko du. 
Ondorengo hiru aktibitateak mapa klimatikoak 
erabiliaz eta klimari buruzko grafiko edo diagrametan 
agertzen den  zenbait informazio erabiliaz lantzen dira. 
A7. Zein zonalde klimatikoari dagokio arrisku handia? 
A8.Iberiar penintsulan ba ahal dago arriskurik? 
A9. Nafarroan ba ahal dago basamortutzeko arriskurik?
 
A10. Sintesi ariketa: Zein da basamortutze arriskua 

munduan eta gure inguruan? 
        Ikasleek pertsonalki erantzuten dute eta irakasleari 
entregatzen diote. 

Denbora antolaketa: hiru 
klase. 

 

Behar den baliabidea:   
Bideoaren itzulpena idatzitako 
testu batean. Basamortutzearen 
munduko mapa. 
Munduko zonalde klimatikoen 
mapa. 
Iberiar penintsulako lehorteei 
buruzko grafikoa. 
Nafarroako zonalde 
klimatikoen mapa. 
 

 
 
 
 
 



 514

instrukzioaren 
atala 

intentzioa kontzeptuak prozedurak jarrerak 

F1 
Basamortutze 
arriskua 

Atal honetan hasiera batean 
basamortutzearen fenomeno 
naturalari buruzko lanak 
bideratuko dira. Arrisku hau  
munduko zein zonaldetan 
gauzatzen ari den, zein 
zonalde klimatikoetan eta 
hortaz gure inguruan zein 
agerpen duen ezagutzeko 
aukera izango dute. 
 

basamortutzea 
klima 
klimaren aldaketa 
klima mediterraneoa 
denbora geologikoa 
higadura 
lehortea 
lurzoruaren 
degradazioa 
 
 

Testua irakurri eta ideia 
nagusiak atera. 
Mapa , grafikoa eta 
diagramak erabili eta 
interpretatu. 
Jasotako informazioaren 
sintesia lortzea idatzi baten 
bidez. 
Talde lanari eta eztabaida 
orokorrari dagokiona. 

Prozesu naturalen 
aurrean 
menpekotasuna 
onartzea. 
Prozesu naturalak 
gizakiaren mesedearen 
aurkakoak direnean, 
ingurua zaintzeko 
ardura bereziaren 
beharra onartzea. 

 
metodologia ebaluaketa 
taldeka lanean ariko dira. 
Taldean egiten denaren azalpena 
eta eztabaida talde handian 
bideratuko dira. 

0- Etxeko lanen ardurari erantzuten du. 
1- Koadernoaren eraketarekin jarrera positiboa du. 
2- Taldeko lanetan partaidetza elkarlanekoa eta positiboa du,  eta errespetuz 
jokatzen du beste partaideekin. 
3- Eraikitzen dituen kontzeptu mapen egokitasuna hobetzeko jarrera positiboa du. 
4- informazio iturri desberdinak erabiltzeko ahalmena du, adibidez, mapa 
klimatikoak, lehorteei buruzko grafikoak,edo eta bideoaren transkripzioa. 
5- Sintesi lanak egiten badaki. 
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ATAL KONTZEPTUALA 
 
FILOSOFIA: 
Gizakiaren bizimodua zuzenean naturaren baldintzekin 
menpekotasuna du. 
 
TEORIA 
Teoria sistemikoa 
 
OINARRI TEORIKOAK 
Lurrazalean kanpo-eragile en menpe garatua izan 
den lurzorua aldaketa klimatikoekiko bere 
emankortasuna galdu dezake. 
Ekosistema baten baldintza abiotikoak sakonki 
aldatzen baldin badira, lehorteen garrantzia 
handituz, bertan dagoen atal boitikoa edo 
bozenosia osotara aldatzen joango da denbora 
geologikoaren zehar. 
Basamortutzea ulertzen da arrazoi naturalengatik 
gertatzen den aldaketa klimatiko bat bezala, non 
lehorte aldiak izango diren aldaketa 
nabarienetako bat. Prozesu honek denbora epe 
luzeak iraun dezake, osotara ekosistema baten 
izaera aldatu arte. Aldaketa hauek gizakiaren 
bizimodua arriskuan jar dezakete. 
 
 
KONTZEPTUAK: 
desertizazioa edo basamortutzea 
zonalde klimatikoak 
lehorte-aldiak 
Nafarroa 
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                                 GALDERA NAGUSIA: 

Zein da desertizazioaren arriskua 
munduan eta gure inguruan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERTAKARIAK: 
A6 - A10 
Ikasleei munduko zein zonaldeetan 
dagoen arriskua, informazioa 
eskaintzen zaie. 
Zonalde horietako klimaren 
ezaugarriak identifikatu ondoren,  
informazio hori gure inguruko 
zonalde klimatikoetara aplika arazten 
diegu, ondorioz basamortutze 
arriskuarekiko gure inguruko egoera 
ondoriozta daitekeelarik. 

 
 



 517

 
ATAL METODOLOGIKOA 
 
BALIO-JUDIZIOAK 
 
Gure inguruan ere basamortutze arriskuak badu 
eraginik, eta ondorioz basamortutzea areagotu 
dezaken giza ekintzak saihestu behar lirateke. 
 
 
TRANSFORMAZIO ETA EZAGUTZA 
JUDIZIOAK  
 
Basamortutzea gertatzen ari da munduan 
zonalde idor eta erdi idorretan. Adibidez, 
klima mediterraneoaren zonaldeetan. 
• Ipar eta Hego Amerikan,  ekialdeko kostan 
• Afrika ipar eta hegoaldea, eta ekialdetik 

mendebaldera, Madagaskar ere sartzen 
delarik. 

• Mendebaldeko kosta ezik Australia 
guztian. 

• Asia Ekialde Hurbiletik India bitartean. 
• Europan, Iberiar penintsulako ekialdeko 

erdialdea, Nafarroa justu, gutxi gora 
behera, erditik hartzen duelarik. 

• Nafarroan bereziki erdialde eta hegoaldean 
dago basamortutze prozesuaren arrisku 
nabarmenena. 
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LURZORUA EZAGUTZEN 
A12 
IKASTOLA INGURUKO  LURZORUAREN    
OBSERBAZIO  SISTEMATIKOA: 
 
Lurzorua ezagutzeko egin dezakegun ekintzarik hoberena, ingurune 
hurbil batetara joan eta lurrazalaren gainazala behatzea da. 
Normalean, inguru naturalean gabiltzanean lurzoruaren gainean 
mugitzen gara, hortaz, lurzorua gainetik bakarrik ikusten dugu. 
Lurzoru erreal bat behatzeko lurrazalaren  ebakidura zehatz bat 
dagoen tokira joatea izango da  egokiena. Ebakidurak aurkitzeko toki 
egokiak berriz, errepide, bidexka edo mendiko pisten alboetan egoten 
diren ezpondak izaten dira. Hala ere lurzoruak oso sakonak izan 
daitezke eta behar bada zaila izaten da bere sakontasun guztian 
aztertzea. 
 
Behaketa zuzen hau egiteko honako material hauek beharko 
dira: 
Bidea lokaztua egon daitekeenez  oinetako egokiak eramango dira. 
Zinta metrikoa, marrazkiak egiteko eta datuak biltzeko koaderno 
egoki bat, arkatza, goma... taldeko partaideek eramango dituzte. 
 
Behaketa tokia: 
Ikastolako eremura sartzerakoan ezkerretan pinudi bat aurkitzen da, 
zein bidexka baten bidez gari zelai batekiko bereiztua dagoen. 
Bidexka honetako ezponda izango da  saio honetan behatu eta 
deskribatu behar dena. Deskribapena egiteko hitzak eta marrazkiak 
erabiliko dira. 
Baita ere, lurzoruan sakonago zer dagoen sumatzeko, autopistaren 
gainetik dagoen zubian Zizurrera begira kokatuz, bertatik autopistaren 
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ezker aldeko  horman agertzen dena deskribatu egin beharko da 
izango da. 
Lan prozedura eta egin beharra: 
Irakurri itzazu ondoren jarraian agertzen zaizkizun egin beharrak, 
aktibitate hau ordubeteko lana izan behar denez gero, taldeko beste 
partaideekin lan guzti hau banatzea komeni zaizu. Lan hau bideratu 
ondoren klasean talde lana amankomunean jartzeko denbora izango 
duzu, non aterako duzun zure fitxa betetzeko falta zaizun informazioa. 
 
1º Lurzoruaren ebakidura dagoen tokira joan eta aurrean izango dugun 
ezpondaren idatzitako deskripzio orokor bat egin behar da. 
Deskripzio honetan idatziz eta marrazkiz honako datu hauek erabiliko 
dira: 
 

- Lurzoruaren lodiera. 
 

- Kolore desberdineko atalak sumatzen ote dira? Zatiren bat 
ilunagoa sumatzen baldin bada, non dago kokatua? 
 
- Harriak ba ote daude? 
  Denak berdinak ote dira?  
  Harri zatiak eta lurra nahastuak agertzen ote dira? 
  Harri gogorrezko geruza sendo bat agertzen ote da 
lurzoruaren azpiko        aldean? 
Harriak aurkitu baldin badituzu, lurrak eta harriak zehozer 
komuna ote duten erabaki ezazu. Kolorea, harrien  edo 
lurraren osagai diren partikulen edo zati txikien itxura,... 
 

- Landaretzarik ba ote dago lurraren gainean?  
Zer motatakoa? (Zuhaitzak, zuhaixkak, belarra....). Ikus 
irakasleak eskainitako informazio orria. 
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Neurtu ezazu sustrai sakonenak iristen diren punturainoko, 
gainazaletik dagoen distantzia. 
Sumatzen ote duzu landareen sustraiak, harriengan edo eta 
zoruarengan eraginen bat egiten ote duen? 
Behatu ezazu lurraren gainazala. Ze kolore du? Landare 
hondakinak sumatzen ote dituzu (hosto zatiak, zurtoin zatiak, 
sustraiak...)?. 
Aurkitu baldin badituzu, lurzoruaren gainazalak duen 
kolorearekin zerikusirik duela pentsatzen duzu? 
 

- Ikusten ote dituzu beste bizidunen seinalerik? Zein seinale? 
Zein bizidun? 
 
- Behaketa hau egiten den bitartean lurzoruaren marrazki-
eskema bat egin beharko da, baita ere. 
 
Marrazkian azaldu behar dira “perfilak” agertzen dituen atal 
desberdinak, errespetatu behar dira, ahal den neurrian, atalen 
lodiera erreala. Apuntatu behar da baita ere eta marrazkian 
adierazi, neurtzen dutena, nolako materialak agertzen diren, 
nolako koloreak agertzen diren atal bakoitzean. Harriak 
aurkitu ziren tokia...landareak, animaliak... 

 
 
2º Autopistaren gainetik dagoen zubira joan eta Zizur aldera begira 
jarri eta autopistaren ezker aldeko ezpondaren deskripzioa idatziz eta 
marrazkiz egin behar da. Deskripzio honetan bereziki ezpondak 
sakonean agertzen duen arroka behatu behar da bereziki. Kontutan 
izan behar da arrokaren gainetik dagoena, beste behatokian 
deskribatutako lurzoruaren jarraipena izango dela. 
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A12 IKASTOLA INGURUKO LURZORUA  EZAGUTZEN 
 
Ikaslearen izena:........................................................ 
Gela:.................... 
Eguna:................. 
 

1ºAztertutako lurzoruaren  deskripzioa idatzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Lurzoruaren perfilaren  marrazkia egin ezazu. Gogora ezazu 
behaketan hartu zenituen datu gehienak erabili behar dituzula. 
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A12 IKASTOLA INGURUKO LURZORUA  EZAGUTZEN 
 
Ikaslearen izena:........................................................ 
Gela:.................... 
Eguna:................. 
 

3ºAutopistaren  ezpondaren   deskripzioa idatzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Autopistaren  ezpondaren perfilaren  marrazkia egin ezazu. 
Gogora ezazu behaketan hartu zenituen datu gehienak erabili behar 
dituzula. 
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LURZORUA DESKRIBATZEN 
A13 
Lurzoruaren deskripzio orokor bat eratzeko kontzeptu hauek erabiliaz 
kontzeptu mapa bat antolatuko duzu: 
 
ANHIDRIDO KARBONIKOA 
ANIMALIAK 
 ARRAK 
ATAL ABIOTIKOA 
ATAL BIOTIKOA 
ATAL MINERALA 
BIZIDUNAK 
DESKONPOSATZAILEAK 
GARAUAK 
GAS ATALA 
HAREAK, BUZTIÑAK 
 

HARRI AMA 
HARRI KOSKORRAK 
LANDARE SUSTRAIAK 
LANDAREAK 
 LURZORUA 
MATERIA ORGANIKOA 
 OTEA 
 OXIGENOA 
URA 
 ZIZAREAK 
 

 
 
 
Ondoren   aurkitu behar  duzu mapak islatzen duen lurzoruaren 
deskripzio orokor hori adierazteko hitz bakar bat: 
 
 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 524

LANTZE FASEA F2 
 
Jarduerak    
A11. lurzoruaren inguruan erabiltzen den hiztegia 
ezagutu. 
A12. Lurzoru erreal baten behaketa sistematikoa 
bideratu. 
A13. Behaketaren sintesia lortu kontzeptu mapa bat 
eraikiz. 
Ondoren laborategiko lanak hasten dira. 
A14. Lurzoruaren testura aztertzen 
A15. Lurzoruaren iragazkortasuna ezagutzen. 
A16. Lurzoruaren emankortasuna zertan datza? 
 
A17. Zer dakigu lurzoruaren jatorriari buruz? 
A18. Lurzoruaren eraketan parte hartzen duten eragileak 
eta hauek burutzen dituzten prozesuak        aurkeztuak 
izango dira. Testu irakurketa bideratuko da. 
A19. Lurzoruaren jatorria diapositiba emanaldia eta testu 
irakurketa. 
A20. Lurzoruaren jatorriari buruz, kontzeptu mapa 
pertsonala eraikitzea. 
 

Denbora 
antolaketa:  
7 klase. + 5 klase 
                                
Osotara: 12 klase 
 

Behar den baliabidea:  
Laborategiko tresnak 
 Azalpen teorikoen lagungarriak diren 

testuak 
Diapositiba sorta. 
 

 
instrukzioa atala intentzioa kontzeptuak prozedurak jarrerak 
LANTZE FASEA 
F2 
LURZORUA 

Desertifikazio eta 
basamortutzearen arazoa, adibidez,  
LURZORUAREN emankortasuna 
galtzean gauzatzen da, adibidez. 

lurzorua 
atal minerala 
izaki bizidunak 
hareak 

Lurzoruaren behaketa 
eta deskripzio 
sistematikoak 
bideratu, adibidez, 

Talde lanaren 
antolaketaren 
aurrean eta lana 
banatzearen 
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LURZORUA ezagutzea izango da 
hain zuzen ere fase honen zentzua. 
Lurzoruaren ezagupenari ekiteko 
ikasleek lurzorua identifikatu 
behar dute, horretarako ikastola 
inguruko kokapen egoki bat 
aukeratu eta ikasleek bertako 
lurzoru perfil bat  aztertuko dute. 
Azterketa bideratu  ondoren 
ikasleek laborategian lurzoruaren 
testura, iragazkortasuna eta 
emankortasuna ezagutzeko aukera 
izango dute. 
Fase honetan ere lurzoruaren 
jatorriari buruzko informazioa 
landuko da. Lehenengo ikasleari 
galdetuko zaie ea zer esango 
luketen lurzoruaren jatorriari 
buruz, ondoren azalpen teorikoak 
eskainiko litzaieke, irakurketak eta  
diapositibak erabiliaz eta 
bukaerako sintesiak lortzeko 
kontzeptu mapak pertsonalki  
eraikiko dira. 
 

buztinak 
zizareak 
landareak 
intsektuak 
bakteriak 
kolorea 
materia organikoa 
harri ama 
testura 
iragazkortasuna 
lurzoru emankorra 
eragile 
meteorologikoak 
eragile 
geologikoak 
meteorizazioa 
jalkiera 
lurzoru autoktonoa 
lurzoru aloktonoa 
denbora 

lupa binokularra 
erabiliaz. 
Sintesiaren 
prozedurak, adibidez 
kontzeptu mapen 
bidez. 
talde laneko 
prozedurak. 

aurrean ardurak 
hartzea. 
Lurzoruaren 
eraketa 
prozesuaren 
iraupen luzeaz 
jabetzea. 
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metodologia ebaluaketa adierazleak 
Ikasleek kanpoko 
jarduerak 
bideratuko ditu. 
Berdin 
laborategikoak.  
Irakasleak 
azalpenak ere 
egingo ditu. 

0- Etxeko lanen ardurari erantzuten du. 
1- Koadernoaren eraketaren aurrean jarrera positiboa du. 
2- Taldeko lanetan partaidetza elkarlanekoa eta positiboa du, eta errespetuz jokatzen du beste 
partaideekin. 
3- Eraikitzen dituen kontzeptu mapen egokitasuna hobetzeko jarrera positiboa du. 
4- Laborategiko lanak zuzen bideratzen ditu eta txukuntasunez jokatzen du. 
5- Ikasleak lurzoru perfil baten behaketa sistematikoa taldean bideratzen badaki.  
6- Lurzoruaren testura eta iragazkortasuna identifikatzeko laborategiko prozedurak garatzen badaki. 
7- Lurzoruaren jatorriari buruzko kontzeptu mapa bat egiten eta hobetzen badaki. 
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ATAL KONTZEPTUALA 
 
FILOSOFIA 
Natura ezagungarria da. 
Natura ezagutzea komeni da 
errespetatu nahi bada. 
TEORIA 
Materia eta energiaren 
kontserbazio legea. 
Teoria sistemikoa 
 
OINARRI TEORIKOAK 
Lurrazalaren osagai diren material 
mineralak aldaketak jasaten dituzte, 
denboran zehar, osagai  atmosferikoekin 
kontaktuan aurkitzen direnean.  
Kanpo-eragile  geologikoak lurrazalaren 
erliebearengan lan egiten dute, materialen 
higadura, garraioa, eta jalkiera eginez, non 
emaitza  izango den lurrazala berdintzeko 
joera izatea. 
Bai prozesu meteorologiko  eta kanpo 
geologikoei esker,  izaki bizidunen 
eraginarekin batera, lurrazalaren osagai 
diren mineralak eta  arrokak, bizidunen 
materia organikoarekin batera lurzoruan 
eraldatu daitezke. 
Lurzoruaren eta bertako izaki bizidunen 
garapena gertakizun berdinaren bi aspektu 
dira, orokorrean lurzorua ekosistema bat 
bezala ulertzen delarik.  
 
 

Kontzeptuak: 
Animaliak 
Arrak 
Atal abiotikoa 
Atal biotikoa 
Atal minerala 
Deskonposatzaileak 
Ezponda 
Garauak 
Gas atala 
Hareak eta buztinak 
Harri ama 
Harri koskorrak 
Izaki bizidunak 
Kolorea 
Landareak 
Landareen sustraiak 
Lurrazala 
Lurzorua 
Lurzoruaren perfila 
Marga grisa 
Materia organikoa 
Otea 
Oxigenoa 
Ura 
zizareak 
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GALDERA NAGUSIA: 
 
Zer da lurzorua? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERTAKARIAK ETA OBJEKTUAK 
A12 - Ikasleek ikastola ondoan aurkitzen  
 den  lurzoruaren behaketa eta erregistro
 sistematikoa bideratzen dute 
A13 Sintesi lana: kontzeptu mapa bat pertsonalki 
eraikiaz. 
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ATAL METODOLOGIKOA 
 
BALIO-JUDIZIOAK 

Lurzoruaren behaketa zuzena 
bideratzea, ikasleei laguntzen 
die lurzorua errespetatzen  eta 
zaintzen. 

 
EZAGUTZA JUDIZIOAK 
Lurzorua ekosistema bat da. 
 
TRANSFORMAZIOA: 
Deskripzioan atera diren kontzeptuak erabiliaz kontzeptu mapa bat 
antolatzen da 
 
ERREGISTROA: 
 
Ikasleek galdera sorta bat erantzunez bideratzen da eta marrazki batean 
islatzen da 
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A21 LURZORU EMANKORRAREN ERABILERA 
 
1. SARRERA: 
Irakasleak, ikasleekin elkarrizketatuz, bideratuko du sarrera hau honako 
puntuak azalduz: 
 
• Lurzoruaren menpekoak gara:  
Jaten dugun guztia lurzoruarekin zuzen zuzen edo zeharka erlazionatua 
dago. 
Bertako edo urrutiko lurzoruen emaitzak jasotzen ditugu. 
 
• Lurzoruaren erabilpenak badu bere historia:  
Basoak kendu: deforestazioa. (Gure ingurua artadia zen...) 
Erabilpenak gaur egun badu lehenaldietan ez zuen ezaugarri bat: Gaur egun 
era intentsibo batera esplotatzen da. 
 
• Iruñeako kuenkako historioa: 
Zerealaren erabilera intentsiboagoa izan dadin: 
Lurralde bilketa egiten da. 
Pestizida erabilpenak. 
Makina potenteago erabiltzen dira, horretarako pista zabalagoak behar 
direlarik. 
Barazkiak berriz inbernaderotan. 
 
• Ala eta guztiz ere kanpotik, penintsula hegoaldetik edo eta urrutiagoko 
lurraldeetatik, jasotzen ditugu urte sasoi desberdinetan mota guztietako 
barazki eta fruta, gehienetan gainera bertakoak  baina merkeagoak. 
 
2. BIDEOAREN EMANALDIA: 
 
LURZORUAREN USTIAKETA INTENTSIBOAREN ADIBIDE 
PRAKTIKO BAT: 
 
1º Nongo gertakaria da? 
 
2º Zein ezaugarri ditu lurzoruaren erabilpen honek? 
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3º Zein ondorio sortzen ditu erabilpen honek? 
 
4º Zein alternatiba planteatzen dira? 
 
5º Zein da zure opinioa? Balorazioa? Zure bizitzarekin kasu praktiko honek 
ba al du zerikusirik? 
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LANTZE FASEA  F3 
 
Jarduerak   
A21. Ikasleek “Campos de Dalias” Almeriako 
nekazari esplotazio bereziaren informazioa 
eskaintzen duen bideoa ikusiko dute. Taldeetan 
antolatuak ikasleek informazioa bildu eta 
estrukturatzen laguntzen duen galdera sorta bat 
erantzun eta azkenean talde bakoitzak lurzoruaren 
erabilpen estilo hori balioztatu egingo du. 
Bukatzeko talde handian eztabaidatuko dira talde 
txikietan atera diren opinioak. 
 

Denbora antolaketa: bi klase. 
 

Behar den baliabideak: Bideoa 
 

 
instrukzioaren 
atala 

intentzioa kontzeptuak prozedurak jarrerak 

LANTZE  
FASEA  F3 

Segidaren atal honetan ikasleak 
gizakiak lurzorua nola erabiltzen 
duen ezagutzeko gaur egungo 
kasu praktiko bat lantzeko 
aukera izango du. Informazioa 
jaso ondoren, lurzoruaren 
erabilpenaren egokitasuna 
balioztatzeko tartea izango da. 
Instrukzioaren segida honen 
hasieran irakasleak Iruñerriko 
lurzoruaren erabilpenari buruzko 
sarrera bat egiten du, eta bideo 
baten bidez ezagutuko duten 
kasu praktikoa aurkezten du. 
 

lurzoru emankorra 
lurzoru emankorraren 
erabilera 
erabilera intentsiboa 
elikagaien ekoizpena 
ekoizpen intentsiboa 
merkatua 
prezioak 
lana 
langabezia 
ekonomia 

informazioa 
jaso 
informazioa 
antolatu 
eztabaidak 
bideratu 

elkarri entzutea 
kontsumitzen 
dugunaren jatorriaz 
jabetzea 
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metodologia ebaluaketa 
ikasleek bideoa 
antzematen dute, 
informazioa bildu eta 
antolatu egiten dute, eta 
jarraian talde txikian eta 
gero talde handian 
eztabaida bideratzen da. 

0- Etxeko lanen ardurari erantzuten du. 
1- Koadernoaren eraketaren aurrean jarrera positiboa du. 
2- Taldeko lanetan partaidetza elkarlanekoa eta positiboa du, eta errespetuz jokatzen du beste 
partaideekin. 
3- Talde handian planteatzen den eztabaidan parte hartzen du. 
4- Giza jokaerei buruz balioztatze kritikoak egiten ditu. 
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ATAL KONTZEPTUALA 
FILOSOFIA 
Gizakiak bere elikagaiak lortzearren bere 
ingurua aldatzen du. 
Gizakiak gaur egun denbora epe 
laburretan sortzen duen  aldaketa oso 
gogorra da, askotan itzulezina delarik. 
TEORIA: 
Sistemen teoria 
OINARRI TEORIKOAK 
Azken 500 urteetan eta mediterraneo aldean 
gizarteak bere ingurugiroarekin dituen 
harremanetan hiru etapa desberdindu 
daitezke. Hirugarrena 60garren hamarkadan 
hasten dena gutxi gora behera Espainiako 
nekazaritzak mediterranear inguruetan 
izugarrizko eragina suposatzen du. 
Desertifikazioaren bi aurpegiak gauzatzen 
dira etapa honetan: bata akuiferoen 
gehiegizko ustiaketa, nekazaritza aldaketa 
sakonak eta suteak; eta bestea 
mediterranear zonaldea basamortutze 
prozesuaren baitan aurkitzea. 
(Puigdefabregas. 1995). 
Gaur egungo nekazaritza merkatu legeen 
logikarekin funtzionatzen du. 
KONTZEPTUAK: 
lurzoru emankorra 
lurzoru emankorraren erabilpena 
elikagaien ekoizpena 
merkatua 
prezioak 
lana 
langabezia 
ekonomia 
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                              GALDERA NAGUSIA 

Gizakiak, gure inguru zabalean,  nola 
erabiltzen ari da lurzorua? 
Ba ote dugu guk halako erabilerarekin 
zerikusirik? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 GERTAKARIAK eta OBJEKTUAK 

A21 Bideo baten emanaldia: 
"Campos de Dalias" 
 Jasotako informazioaren 
azterketa egin. 
eztabaida orokorra bideratu 
kasu praktikoaren 
balioztapenak egiterakoan. 
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ATAL METODOLOGIKOA 
 
BALIO-JUDIZIOAK 
Ondorioak ezagutuz gero, esan dezakegu  
garatzeko denbora oso luzeak behar duen 
lurzorua era intentsibo batera erabiltzea ez dela 
egokia, epe laburrean degrada arazten delako. 
Ezinbestekoa da esplotazio sistema aldatzea, 
horretarako instituzio desberdinen 
erantzukizuna handia da. Lan  postu berriak 
sortzeko aukera aipagarriak sortuko lirateke. 
 
EZAGUTZA JUDIZIOAK 
Gizakiak, gure inguruan erraztasunez aberasteko, 
lurzorua erabiltzeko modu intentsibo bat garatu du, 
non lurzoruak emankortasuna galtzen duen, 
higadura probokatzen duen eta akuiferoen eta 
lurzoruen gazitasuna handitzen duen. Pestiziden 
erabilpenak baita ere, gizakiaren gaixotasunak ere 
ondorengoei transmititu daitezken deformazioak 
sortzen ditu. Guk hala ekoizten diren produktuak 
kontsumitzen ditugu. 
 
TRANSFORMAZIOA: 
Bideoan agertzen den informazioa aztertu: gertakizunak, ondorioak atera. 
NONGO KASUA DA  
Lurzoruaren erabilpenaren 
datuak 

 

Zein ondorio sortzen dira  
Zein alternatiba daude  
 
Gure bizitzarekin erlazionatu bideoan agertzen den kasua. 
 
ERREGISTROAK: 
Bideoak diona galdera sorta batean erregistratu. 



 540

A24 KONTZEPTU MAPA EGIN: 
 
Klima 
Mediterranear klima 
eragile meteorologikoak 
eragile geologikoa 
lurzorua 
ur-basatiak 
baldintzak 
landaretza 
malda 
iragazkortasuna / iragazkaitztasuna 
eurite gogorrak 
higadura 
lurzoruaren degradazioa 
nekazaritza intentsiboa 
karkabak 
trokarteak 
arranblak 
bad land 
garraioa  
 jalkiera
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A26 NAFARROAKO HIGADURA ERREALA ETA ARRISKUA 
EZAGUTZEN 
Aurrean duzu Nafarroako bi mapa mutu. Nafarroako Gobernuak 
argitaratu dituen higadurari buruzko mapa berezi hauek erabiliaz, 
lehenengoan seinalatu ezazu Nafarroan zein zonaldetan gertatzen ari 
den higadura era gogor batean. Bigarren mapa mutuan berriz, 
seinalatu ezazu zein zonaldetan dagoen higadura gogorra jasateko 
arrisku handiena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ondoren, higadura errealaren eta potentzialaren konparaketa egin 
ezazu. 
 
Nafarroako 
eskualdeak 

Higadura erreala . Baldin 
badago non kokatzen den 
adierazi. 

Higadura 
potentzialaren 
balorapena 

ERRIBERA 
 
 

  



 542

ERDIALDEA 
 
 

  

ATLANTIKOA 
 
 

  

PIRINIARRA 
 
 

  

Bukatzeko Nafarroan dagoen eta egon daiteken higadurari buruzko 
konklusioak atera itzazu: 
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LANTZE FASEA F4 
 
Jarduerak  
A22. Diapositibak behatu, marrazkietan transformatu, non identifikatuak gelditzen diren higadurak uzten dituen 

zenbait forma edo paisai orokor (bad land). Nola sortu ote dira forma horiek? 
A23. Berriro ikasleek landu dituzten diapositibak erabiliaz eta ikasleak esan dutena abiapuntutzat hartuz, irakasleak 

higaduraren gertakizuna eta honen eragileak eta ondorioak azalduko ditu. Azalpen hau osatzeko testu irakurketa 
bat bideratuko da. 

A24. Kontzeptu mapa bat pertsonalki antolatu egin behar dute. 
A25. Nafarroa eta Euskal komunitateko higadura maila Estatuko beste komunitateekin konparaketa egingo da. 
A26. Nafarroako higadura erreala eta potentziala ezagutuko dute honetarako prestatuak dauden mapak erabiliaz. 

Ikasleek erantzungo dute: Nolakoa da Nafarroako higadura? eta Non gertatzen ari da gehien eta gogorrena? 
 
 
  
Denbora antolaketa:  
4 klase 
 

Behar den baliabidea: Diapositibak 
 
Irakurketa testuak 
                                Higadurari buruzko datuak 
                                Nafarroako higaduraren mapak 
 

 
 
segidaren atala intentzioa kontzeptuak prozedurak jarrerak 
LANTZE 
FASEA F4 
Lurzoruak 
duen arazo 
bat: 
HIGADURA.  
 

Atal honetan ikasleak 
Basamortutze 
prozesuarengatik edo 
gizakiaren eraginagatik 
lurzoruak duen arazo bat 
ezagutzeko aukera izango 
dute, hau da, HIGADURA. 

Klima 
Klima mediterraneoa 
eragile 
meteorologikoak 
eragile geologikoa 
lurzorua 
ur-basatiak 

Informazio 
tratamendua: 
Diapositibetako 
paisaiak marrazki edo 
eskemetara itzuli, 
modelatu formak 
identifikatuz. 

Lurzoru emankorrak 
gizakiaren eraginez 
dituen arazoetaz 
jabetzea. 
Higadurak 
paisaiarengan duen 
eraginaz jabetzea. 
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Lehenengo higadura 
Kanpo-eragile  geologikoen 
ekintza denez, hauek uzten 
dituzten erliebe formak 
identifikatuko dituzte 
diapositibak erabiliaz. Era 
berean diapositibetan 
identifikatutako formak 
nola sortzen diren 
pentsatuko dute. Ondoren 
irakaslearen azalpen bat eta 
testu irakurketa batekin 
batera, ikasleek higaduraren 
fenomenoa ezagutzeko 
beharrezkoak den 
informazioa jasoko dute. 
Informazio guzti hori 
ikasleak berrantolatu dezan 
kontzeptu mapa bat 
eraikiko dute pertsonalki. 
Atal honen bukaeran 
Nafarroan zein den 
higaduraren egoera 
ezagutzeko aukera izango 
dute ere. 
 

baldintzak 
landaretza 
malda 
iragazkortasuna/iragaz
gaiztasuna 
eurite gogorrak 
higadura 
lurzoruaren 
degradazioa 
nekazaritza intentsiboa
karkabak 
trokarteak 
arranblak 
bad land 
garraioa  
 jalkiera  
 

Modelatu formen 
jatorriari buruz 
hipotesiak bota. 
Jasotako informazioa 
kontzeptu mapa batean 
transformatu. 
Higaduraren mapatan 
agertzen den 
informazioa tauletara 
pasa. 

Datuen trataera 
zorrotzarekiko 
jarrera positiboa. 
Estatu mailan eta 
bereziki Nafarroan, 
euskal herrian 
dagoen higaduraz  
eta honen 
garrantziaz jabetzea. 
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metodologia ebaluaketa adierazleak 
Diapositiben erabilpena 
irakurketak  
azalpenak 
eztabaidak 
kontzeptu mapak 
Koaderno pertsonaleko erregistroak. 

0- Etxeko lanen ardurari erantzuten du. 
1- Koadernoaren eraketarekiko jarrera positiboa du. 
2- Taldeko lanetan partaidetza elkarlanekoa eta positiboa du, eta 
errespetuz jokatzen du beste partaideekin. 
3- Eraikitzen dituen kontzeptu mapen egokitasuna hobetzeko jarrera 
positiboa du. 
4- Higadurari buruzko kontzeptu mapa bat, hierarkia egokia 
adierazten duena, eraikitzen badaki. 
5- Diapositibetatik ateratako marrazkietan  uraren higadurak uzten 
dituen modelatze formak islatzen ditu eta azaltzen ditu. 
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ATAL KONTZEPTUALA 
FILOSOFIA 
Natura ezagungarria da. 
Natura ezagutzea komeni da errespetatu nahi bada. 
Lurzorua izaki bizidun guztientzat beharrezkoa da. 
 
TEORIA 
Materia eta energiaren kontserbazio legea. 
Teoria sistemikoa 
 
OINARRI TEORIKOAK 
Lurrazalaren osagai diren material mineralak 
aldaketak jasaten dituzte, denboraren zehar, osagai  
atmosferikoekin kontaktuan aurkitzen direnean.  
Kanpo-eragile  geologikoak lurrazalaren 
erliebearengan lan egiten dute, materialen higadura, 
garraioa, eta jalkiera eginez. Higadura ekintzaren 
seinaleak dira karkabak modelatu formak, adibidez. 
Lurzoruaren higadura, ur-basatien bidez, gertatzeko 
baldintza egokiak dira: Landaretza gutxi egotea, Ur-
basatiak lan egiteko egokia den klima, adibidez 
mediterranearra, maldadun erliebea egotea, lurraren 
materialak edo lurzorua iragazgaitzak izatea 
 
KONTZEPTUAK 
Klima 
Klima mediterraneoa 
eragile meteorologikoak 
eragile geologikoa 
lurzorua 
ur-basatiak 
baldintzak 
landaretza 
malda 
iragazkortasuna 
iragazgaiztasuna 

eurite gogorrak  
higadura 
lurzoruaren degradazioa  
nekazaritza intentsiboa 
karkabak 
trokarteak 
arranblak 
bad land 
garraioa  
 jalkiera  
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                                   GALDERA NAGUSIA 

 
 
Zer da higadura eta zein 
baldintzetan gerta daiteke ur-
basatien higadura? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                   GERTAKARIAK eta OBJEKTUAK: 

A22. Diapositiben bidez ur-basatien 
higaduraren seinaleak edo modelatu 
formak identifikatu eta beraien 
jatorriari buruzko hipotesiak bota. 
A23. Irakasleak aurkezpen teorikoa 
egiten du eta irakurketa bat 
bideratzen da. Eztabaida eta galderak 
erantzun. 
A24. Kontzeptu mapa bat bideratzen 
da. 
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ATAL METODOLOGIKOA 
 
 
 
BALIO-JUDIZIOA 
Lurzorua babesteko baldintzarik 
egokienak landaretzari eustea da. 
 
EZAGUTZA JUDIZIOA 
Higadura lurrazalaren materialak eragile 
geologiko batek hartu eta garraiatzen 
dituenean sortzen da. 
Higadurak lurzoru emankorraren degradazioa 
dakar. Klima mediterraneoan lan egiten duten 
ur-basatiak higadura gogorra sortzen dute, 
"bad land" sortzen dituztelarik. Garrantzitsua 
da baita ere landaretzarik ez egotea eta malda 
gogorreko erliebea izatea. 
 
TRANSFORMAZIOA: 
Higaduraren seinaleak identifikatu eta marrazkiak interpretatzen dira. 
Hipotesiak botatzen dira. Testuari egokitutako galderak erantzuten dira. 
Kontzeptu mapa egin. 
 
 
ERREGISTROA 
Ikasleek bideratzen dituzten marrazkiak, koadernoa. 
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ATAL KONTZEPTUALA 
 
FILOSOFIA 
Natura ezagungarria  da. 
Natura ezagutzea komeni da errespetatu nahi bada. 
Lurzorua izaki bizidun guztientzat beharrezkoa da. 
TEORIA 
Materia eta energiaren 
kontserbazio legea. 
Teoria sistemikoa 
 
OINARRI TEORIKOAK 
Lurrazalaren osagai diren material mineralak aldaketak 
jasaten dituzte, denboraren zehar, osagai  atmosferikoekin 
kontaktuan aurkitzen direnean.  
Eragile geologikoak lurrazalaren erliebearengan lan egiten 
dute, materialen higadura, garraioa, eta jalkiera eginez. 
Higadura ekintzaren seinaleak dira karkabak modelatu 
formak, adibidez. 
Lurzoruaren higadura, ur-basatien bidez, gertatzeko baldintza 
egokiak dira: Landaretza gutxi egotea, Ur-basatiak lan 
egiteko egokia den klima, adibidez mediterranearra, 
maldadun erliebea egotea, lurraren materialak edo lurzorua 
iragazgaitzak izatea 
Gizakiaren ekintzak eta baldintza klimatiko egokiak dira gaur 
egun ingurune epeletan  higaduraren nagusitze prozesuen 
arrazoiak. 
KONTZEPTUAK: 
ur-basatiak 
higadura 
lurzorua 
higadura erreala 
higadura potentziala 
arriskua 
Nafarroa 
Erribera 
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 GALDERA NAGUSIA: 
Estatu Espainoleko komunitate 
desberdinen higadurarekin 
erkatuz nolakoa da Nafarroak 
eta Euskal Herriak agertzen 
duten higadura? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   GERTAKARIAK eta OBJEKTUAK 

A25. Estatu Espainoleko 
higadura datuak erabiliaz 
Nafarroako datuak 
aztertzen dira. 
A26. Nafarroako higadura 
erreala eta potentziala 
ezagutzen dira dagokion 
mapa bereziak erabiliaz. 
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ATAL PROZEDIMENTALA 
 
BALIO-JUDIZIOAK 
Gure inguruko higadura ez da beste 
zonalde batzuek duten bezain grabea, ala 
ere ditugun datuen arabera kontuz ibili 
beharko ginateke, higadura handitu ez 
dadin. 
 
EZAGUTZA AUZIAK 
“ Euskal komunitatearen egoera lekuaren arabera 
ezberdina da. Adibidez, iparraldeari begiratuz, 
egoera ona dela esan dezakegu lurralde horretako 
%59n behintzat higadura antzemanezina delakoz. 
Baina hegoaldean nahiko grabea da gutxienez 
higadurak   %26n afektatzen diolako. Nafarroako 
egoera larria da. Higadura gogorra aurkitzen baita 
%34n.” 
“Bukatzeko, Nafarroan dagoen eta egon daiteken 
higadurari buruzko konklusioak atera itzazue: 
Higadura potentzialean oso altua dago, baina 
higadura errealean ez dago hainbeste. Baina ala 
ere lurralde batzuetan arrisku handia daukate. 
Adibidez, piriniar eta erdialdeko zonaldeetan. 
Erriberan higadura erreal handia dago” . 
 
TRANSFORMAZIOA 
Taulak eta grafikoak non agertzen diren higadura 
datuak transformatuak. 
 
ERREGISTROAK 
Testuetan datorren informazioa 
Mapetan dagoen informazioa 
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Natur Zientziak  DBH 3B 
 
INGURUGIRO ARAZO BAT: DESERTIFIKAZIOA 
 
A27  
Pentsa ezazu 
Nafarroako 
gobernuko ingurugiro 
saileko teknikari talde 
baten partaide zarela, 
eta honako galderaren 
erantzuna zorrozki 
landu behar duzula: 
Nafarroan gertatzen 
ari ote da 
DESERTIFIKAZIO 
PROZESUA? 
Zer izango litzake 
ezagutu nahiko 
zenukeena? Beharko 
zenukeen 
informazioa, (egin 
ditugun aktibitateetan 
ezagututakoa erabili 
beharko duzu)  jaso 
ondoren, konklusio 
moduan  galdera 
erantzun ezazu. 
 
 
EZAGUTU NAHIKO NUKEENA:  
 
 

JASOTAKO INFORMAZIOA: 

 
 
1 
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2 
 
 

 

 
3 
 
 

 

 
4 
 
 

 

 
GALDERAREN ERANTZUNA: 
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LABURPEN  FASEA 
 
 
A27. Nafarroako desertifikazio arriskua zein den erabaki behar da. 
A28. Ikasleek desertifikazioaren agerpenari aurre egiteko mural bat diseinatu eta egiten dute. 
Horretarako arazoaren informazioa eskaintzen duen bideoa berriro ikusi eta neurri zehatzak 
azaltzen dituen itzulpena erabiliko  dute. 
A29. Azken kontzeptu mapa pertsonalki bideratzen dute. 
 
 
  
Denbora antolaketa: Lau klase. 
 

Behar diren baliabideak: bideoa 
                                     bideoaren testuaren itzulpen 
idatzia 
                                      murala egiteko materialak 
 

 
 
Jarduerak  intentzioa kontzeptuak prozedurak jarrerak 

LABURPEN  FASEA 
“Eta guk zein 
inplikazioekin bizi gara? 
“Eta guk zer egin 
dezakegu?” 

Atal honetan 
ingurugiroko arazoaren 
agerpen hurbila eta 
inplikazio zuzenak 
balioztatuko dituzte. Eta 
arazo honi aurre egiteko 
hartu beharko liratekeen 
neurriekin mural bat 
antolatuko dute. 
 

desertifikazio 
arriskua 
arazoarekiko 
inplikazioa 
eta irtenbideak 
erakundeak 
plangintzak 
"instrukzioaren 
kontzeptu 
orokorrak" 

talde eztabaidak 
mural baten 
eraikuntzari 
dagokionak 
informazioa jaso eta 
itzultzea 
 

taldean ados 
jartzearen 
garrantzia. 
talde lanean 
ardurak banatu eta 
bideratzea. 
txukuntasuna 
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metodologia ebaluaketa adierazleak 

ikasleek taldean informazio testuaren eta 
norbera bere koadernoaren aurrean erabaki 
behar dute, arriskua zein den eta 
justifikatu. 
Taldeak eztabaidatu ondoren mural bat 
egiteko ideia adostu eta egokia den lan 
banaketa egin ondoren lana burutu. 
Kontzeptu mapa pertsonala egin 

0- Etxeko lanen ardurari erantzuten du. 
1- Koadernoaren eraketarekiko jarrera positiboa  du. 
2- Taldeko lanetan partaidetza elkarlanekoa eta positiboa du, eta 
errespetuz jokatzen du beste partaideekin. 
3- instrukzioan  zehar aztertua izan den desertifikazio arazoari 
buruzko kontzeptu mapa orokorra hierarkia egokiarekin, 
desberdintzapen eta errekontziliazio aipagarriekin antolatzen jakin 
du. 
4- gelako eta taldeko eztabaidetan parte hartzen badaki. 
5- Taldean eztabaidaren emaitza orokor bat horma-irudi batean 
islatzen daki.  
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ATAL KONTZEPTUALA 
 
MUNDU-IKUSKERA: Gizakia 
partaide den inguruarekin 
harremanetan dago konstanteki. 
Harreman hauek inguruan  
aldaketa nabariak sorrarazten 
ditu. Aldaketa hauek ez dezaten 
gure espeziearen eta izaki 
bizidunen etorkizuna zalantzan 
jarri, aztertu behar dira.  
 
FILOSOFIA: Gizakiak sortarazten 
dituen aldaketa prozesuen 
itzulezintasunak gure aldetik 
hausnarketa bat egitea eskatzen du, 
giza jokaeratan agertzen diren 
zentzugabekeriak ez dezan gure 
etorkizuna eta gure ondorengoena 
zalantzan jarri. 
Giza espezieak etorkizuna izan dezan  
bizitzaren euskarri diren sistemak 
mantentzeko beharra du. 
 
TEORIA: Teoria Sistemikoa 
 
OINARRI TEORIKOA: 
Desertifikazioa gizakiak inguruaren erabilera 
desegokiarekin lortzen duen inguru biziaren 
degradazioarekin erlazionatzen da. desertifikazioa 
baliabide naturalen balioa eta produktibitatea 
gutxiagotzen duen prozesua da, aldaketa 
klimatikoek eta giza jarduera kaltegarriek eragin 
duten baldintza klimatiko idor, erdi idor edo azpi 
heze lehorreko testuinguru zehatzean gertatzen 
dena 
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Lurrazal lehortarrean gertatzen diren hainbat 
fenomeno eguzkiaren energiaren menpekoak 
diren kanpo-eragile  geologiko, meteorologiko eta 
giza ekintzen arteko harremanen ondorioak dira. 
 
Lurrazal lehorreko   kanpo eragileak, 
meteorologikoak eta geologikoak jalkieraren bidez, 
izaki bizidunekin batera  lurrazal lehortarraren  
gainean astiro-astiro garatzen den lurzoru 
emankorraren arduradunak dira. Lurzoru emankorra 
ezinbestekoa dugu gizarte desberdinen bizitzarako, 
hala eta guztiz ere, gaur egungo gizartea bera da  
lurzoru emankorra horren suntsitzailea, lurzorua 
intentsiboki erabiltzeagatik edo eta higadura 
errazteagatik. 
 
Nekazaritza lanak mundu osoan bi ekoizpen arteko 
tirabiran murgilduta dago, bata ekonomikoki 
errentagarria den ekoizpen intentsiboa, lurzorua 
gehiegi esplotatuko duena, eta bestea ekonomikoki 
ez da hain errentagarria baina lurzoru naturalarekin 
eta orokorrean ingurugiroaren kontserbazioarekin 
askoz ere arduratuagoa da. 
 
KONTZEPTUAK: 
akuiferoak edo lurpeko urak 
akuiferoen desagerpena 
basamortutze prozesua 
deforestazioa 
desertifikazioa 
elikagaiak 
eragile meteorologikoak 
gazipena 
giza ekintzak 
higadura 
interakzioa 
 

kanpo-eragile  geologikoak 
karkabak 
klima 
lehortea 
lurzoru emankorra 
lurzoruaren degradazioa 
klima mediterraneoa 
nekazaritza 
ur-basatiak 
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                                     GALDERA NAGUSIA 
Nafarroan ba ahal da 
desertifikazio 
arriskurik?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GERTAKARIAK eta 
OBJEKTUAK 
A27 Ikasleek orain arteko 
segida guztian zehar jaso 
duten informazioa erabili 
behar dute. 
 Proposatzen zaie ea zer 
nolako informazio bilketa 
egin beharko genuke 
Nafarroako Gobernuko 
teknikari  bat izango 
bagina? 
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PROZEDURAZKO ATALA 
 
BALIO-JUDIZIOAK 
Nafarroan desertifikazioari aurre egiteko 
irtenbideak aztertu behar dira eta neurriak hartu 
behar dira. 
 
EZAGUTZA JUDIZIOAK 
Bai, Nafarroan gertatzen ari da  desertifikazioa, 
batez ere hegoaldean. Ur-basatiak lan egiten dute 
eta nekazaritzaren lanak  intentsiboak izan 
daitezke, landaretza ere eremu zabaletan eskasa 
da. Nafarroan iragazgaitzak diren  lurraldeak 
benetan hedatuak daude. 
 
 
TRANSFORMAZIOA: 
 
Ezagutu beharko genukeen 
informazioa 

 

Desertizazioa jasateko arrisku maila  
Higaduraren datuak  
Datu klimatikoak  
Nekazaritzaren  ustiaketa mota  
Lurraldearen iragazkortasuna  
 
ERREGISTROA 
Jasota dagoen informazio guztia 
 
 
 
 
 
 
 



 563

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 3. IKASLEEN KUADERNOETATIK HARTUTAKO JARDUEREN 
EMAITZAK 
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13. 5.  GELAKO EGUNKARIAREN TAULA 
 
 
EGUNA LANDUTAK

O 
JARDUERA
K 

GERTAKARIAK  

Martxoak 
20 
osteguna 

Orain arteko 
talde lana 
balioztatzen 
eta talde 
berriak 
antolatzen. 
A1 

Kurtsoan zehar eta 
momentu honetara iritsi 
baino lehen  gela honetako 
taldeekin lan egitea ez da 
erreza izan.  
Soinu gehiegi, lagunen 
arteko “gauzak” eta 

gelan landu behar ziren 
arteko muga eza sumatzea 
normala izan da. Proposatzen 
da interbentzioak, iniziatibak 
edukitzeko txandak egitea 
edo... 

               
24 
astelehena 

A1 eta A2 Gelan isiltasuna falta 
A1eko ideia oso orokorrak 
ematen dituzte. 

 

               
25 
asteartea 

A2 Azken orduan. Bideoan 
ikusitakoari buruzko dudak 
ez dituzte planteatu. 
isiltasuna nahiko lortu da. 
 

Fitxak banatu zaizkie eta lana 
egiterakoan lasai eta ongi 
aritu dira. 

Apirilak 7  
astelehena 

A3 eta A4 Oporrak ondoren. A2  
errepasoa edo 
berreskuratzeko lana egiten 
da. Erraz egiten dute. A3ko 
arazoa, kausa eta ondorioa, 
eskema ateratzea ez da 
zaila. 
Arazoak mapan 
kokatzerakoan: lurzoru 
emankorra, giza ekintzaren 
azpian edo goian? 
 

A3 aktibitate honetan 
interakzioa kontzeptua ez dut 
sartu. Landu behar nuen? 
abstraktuegia iruditu zait hala 
ere... eta azkenean  ez dut 
erabili. 
A4 egiterakoan arazorik gabe. 

              8 
asteartea 

A5 eta A6 Azken ordua. Ikasle 
batzuen jokaera pisua 
(Itziar). Orokorrean ondo 
aritu dira . 5garren jarduera 
askok bukatu gabe dute. 

Batzuetan desertizazioa eta 
besteetan basamortutzea esan 
eta batzuk nahastu egin dira. 

            10 
osteguna 

A7, A8 eta 
A9 

Hirugarren ordua da. 
Badirudi etxetik ea denek 
lana egina ekarri dutela. 
Lehenengo lana zentratu 

Jarraian aurkitu dituzten 
arazoak planteatzen dituzte. 
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dut etxetik ekarri behar 
zuten lanean oinarritua. 

             14 
astelehena 

A5- A9 
zuzendu 
A10 egin 
(ebaluaketa) 
Etxerako A11 
bidali 

A10 egiterakoan galdera 
ulertzeko arazoak. 
Azalpenak eman. 

Ea A11 egin dute ere. 

              15 
asteartea 

A11 zuzendu. 
Hiztegiak 
erabiltzen 
dira. 
A12 
aurkezten 
zaie eta A10 
bueltatzen 
zaie. 

Giro ona. A12 irakurri eta 
taldean lana banatu dute. 
A10 bueltatu diet. 4 eta 5 
taldeekin hitz egin dut. 

 

             17 
osteguna 

A12 egiten da 
ikastola 
inguruan. 
Marrazkiak 
eta datuak 
biltzen dira. 

Kanpoko lana. Klasean 
azkeneko 10 minututan ere 
egon gara. 
Diapositibak atera ditut. 

Kanpoko lana serio hartzen 
dute, jarraitzen dituzte 
emandako jarraibideak eta 
apenas egin dizkidate 
galderak. 

              21 
astelehena 

A12 
bildutako 
datuak 
taldeko 
partaideen 
artean pasa, 
amankomune
an jarri.  
A13 banatu 
eta egiten 
hasi. 

Informazioa elkarri 
pasatzen eta lan arina egin 
dute batzuk. Marrazki 
eskasak egiten. Beste 
batzuek marrazki oso 
zorrotzak egiten eta gehiago 
iraun dute. 

Arbelean bideratzen dut bi 
behaketa tokien emaitza 
posible bat. Harri ama, 
horizonteak... aipatuz. 
Ondoren A13 banatu zaie eta 
egiten hasi dira. 

              22 
asteartea 

A13 zuzendu 
eta A14 
banatu. 

A13 mapa adierazgarriak 
egon daitezke. 
A14ko informazioa ez ote 
dute irakurtzen? 

 

              24 
osteguna 

A14 
laborategian 

Ikasleak fitxa irakurria 
ekarri beharko lukete. 
Uretan sartzen den lur 
lagina, probetan arazoak, ez 
da gardena. 

Osagai eta garau hitzekin 
arazoak egoten dira. 
Testura ez dute erabiltzen 
lurzorua nolakoa den 
esaterakoan... 
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Probetako geruzen 
portzentaia ateratzerakoan 
uraren geruza erabiltzen 
dute. 

              28 
astelehena 

laborategian  
A14 osatu eta 
orriak jaso. 
ikasle 
guztienak. 
A15 
iragazkortasu
na, orria 
banatu 

A14 bukatu. Denen lanak 
jaso eta A15 banatu. 

 

               
29 
asteartea 

A15 bideratu. 
Datuak bildu. 

Iragazkortasuna 
laborategian. 
1º Irakurri dutenaren 
informazioa bildu: 
 Zein da ariketaren asmoa? 
 Zer behar da? 
 Zer egin: deskribatu eta 
iragazkortasunaren froga 
egin. Ur kantitate bat 
erabili, bota, denbora 
neurtu, iragazi dena neurtu. 
2º Lanean hasi daitezela: 
erregistroak egin eta 
entregatu. 

Saio hau lasaiagoa izan da, 
baina arazoak egon dira.  
Erregistro taulan eta “ura 
“eutsi” hitzarekin. 

Maiatzak  
5 
astelehena 

A15 bukatu 
eta jaso orri 
pertsonalak. 
A16 banatu. 
emankortasun
a. 

Jai egunak izan dira. 
Klasean A15 taldean bukatu 
behar zuten. A16a banatu 
zaie eta egiten ari dira. 

 

                6 
asteartea 

A16 zuzendu 
eta A14 eta 
A15 bueltatu.  
A17 etxerako 
(?) 

A16 zuzendu da dudak 
argitu ondoren.. Irakaslea 
taldez talde mugitu da A14 
eta A15 lanen bultzatzearen 
ondoren.  

A16 zuzentzerakoan 
desorientazioak sortzen dira... 
Paper gehiegi banatzen da. 

                8 
osteguna 

 A17ari buruz  
pentsatua 
ekarri dutena 
taldean 
bateratu. 

Ikasleek lurzoruaren 
jatorriari buruz esandakoa 
erabili... Irakurri behar 
duten testuari begira 
esandakoa ordenatzen 

Dudak: karbonatazioa. 
Meteorizazioa esplikatzen 
joan zait klase osoa. 
Meteorizazio kimikoarekin 
ikasleek elkarrizketa asko 
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Arbelean 
biltzen dira 
emaitzak. 
Biltzen dira 
taldeko 
emaitzak. 
A18 banatu. 

delarik Ondoren A18ko 
fotokopiak banatu eta irakur 
ditzatela. 

atera dute 

               
12 
astelehena 

A18 dudak. 
azalpena: 
meteorizazio 
kimikoa: 
karbonatazioa
. 
A18ko 
galderak 
zuzendu. 

A18 dudak eta irakurketa 
osatu A18 artxiboan dago 
erabilitako taula. 

Azalpen kimikoak partikulen 
eredua erabili da. Ikus 
ikasleen koadernoak. 

               
13 
asteartea 

Diapositibak 
A19 azaldu 
eta irakurketa 
landu 

Klase honetan ez dira 
taldeka egon, diapositibak 
ikusi baititugu. 
Diapositiben bidez berriro 
azaldu ditut zertan gauden, 
lurzorua ezagutu dugula... 
gure inguruan eta zer 
nolakoa agertzen diren 
hondeatzeko makinarekin 
zundatzen denean... eta 
ondoren halako lurzorua 
eratzeko gertatu behar diren 
halako prozesuak azaldu 
ditut... 

diapositibak erabiliaz ere 
(erein eta arroilak...) 
Azpimarratua gelditu da 
arroilen eraketa zela justu 
lurzoruaren eraketaren 
aurkako prozesua. 
Ondoren A19 banatu diet, oso 
azkar irakurri dute, ez denak. 
Lurzoru aloktono eta 
autoktono ikasle batzuek 
galdetu dute. 
Prest gelditu da hurrengo 
klasean A20 pertsonalki egin 
dezaten. 

                
15 
osteguna 

A20 mapa 
egin. 
Koadernoarek
in. Jaso 
egiten dira eta 
hurrengo 
egunean 
bueltatu. 
Ebaluaketa. 

Mapa egin dute koadernoa 
erabiliaz. Osagai mineralei 
buruz galdera nahiko: atal 
minerala? 

 

               
19 
astelehena 

A20ren 
azalpena, 
Etxean 
berregitea 

Mapa bueltatzen zaie. 
Zuzenketaren irizpideak 
aurkezten zaizkie eta 
taldean mapa pertsonalak 

A20ren zuzenketarekin 
bukatu ondoren, gelditzen 
den instrukzioaren azalpen 
laburra egiten da. 
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planteatu. aztertzeko aukera dute. 
               
20 
asteartea 

A21 
lurzoruaren 
erabilera: 
sarrera, 
bideoa: 
Almeria, 
konklusioak 
atera. 

Irakasleak azalpena egiten 
du sarrera moduan. 
Azalpenaren eskema- mapa 
bat arbelean idatzi dut. 

Bideoa jarri dugu eta luzeegia 
gertatu da, teknikoegia zela 
iruditu zait momentu 
batzuetan, baina beste 
batzuetan oso ongi zetorrela 
iruditu zait. 
Ikasleak arretaz egon dira. 

               
22 
osteguna 

A21 
konklusioak 
bateratu eta 
gela osoko 
eztabaida 
bideratu. 

Ikasle taldeak bideotik  
jasotako informazioa bildu 
egiten da. Gizakiak lurzorua 
nola erabiltzen du? 
Ezaugarriak, ondorioak, eta 
zer iruditzen zaizu? 

Lurzoruaren eraketarekin 
lotura gutxi duen bideoa dela 
iruditu zait. 

               
26 
astelehena 

 Lurzoruak 
dituen 
arazoak 
berreskuratu 
eta A22 
aurkeztu: 
higadura. 

A22 lantzen da, hasieran 
diapositibak jartzen 
direlarik. 
 

Diapositiben marrazkiak 
egiten eta... ez dute arazorik 
izan. 

                
27 
asteartea 

A23 higadura 
esplikatzen, 
irakurketa 
lantzen. A24 
banatu eta 
egin. 

A22 konparatu talde 
partaideen artean eta osatu. 
A23 banatu, irakurri eta 
dudak identifikatu. A24 
etxean egin eta bukatu 
beharko dute. 

Klase nahasia izan da. 

               
29 
osteguna 

 Bertsolaritza dela eta klase 
hau galdu egiten dugu. 

 

Ekainak    
2 
astelehena    

A24 mapa 
entregatu eta 
A25 bideratu. 
A26 aurkeztu. 

A24 mapa entregatzen dute. 
Gelditzen diren sai 
klaseetan zer egingo dugun 
azaltzen dugu. 
 

Nafarroako higadurari 
buruzko A25 egin dute, talde 
txikietan zuzendu dugularik. 
A26ko fitxa banatu dut. 

                3 
asteartea 

A24ko mapa 
bueltatu eta 
A26 egin 

A24 bueltatu, A25 nik 
zuzendu eta A26  jarraitu. 
Ez dira arazo gehiegi egon 
maparekin batzuk aldrebes 
ulertzen.. errazago bete dute 
higadura potentzialarena 
higadura erreala baino.  

Ariketaren zuzenketa, 
arbelean, ez da oso aberatsa 
izan. Ikasleek ez dute 
arazorik izan joera 
detektatzeko, naiz eta datuak 
egon oso anitzak. 
Behar bada potentzialaren 
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datuak nahastu egiten dituzte. 
                 
5 osteguna 

A27 egin. Euskarako azterketak direla 
eta ikasle batzuk ez dira 
egongo. 

 

                9 
astelehena 

A28 bideoa, 
“carta 
europea del 
suelo”,..., 
IRTENBIDE
AK. 
PROPOSAM
ENAK: 
horma-irudia  

A28 bideratzen hasi gara, 
bideoa berriro ikusi eta 
fitxan honen itzulpena, gehi 
lurzoruaren eskutitza 
eskaini diet. Eta taldean 
A28 bideratzeko erabakiak 
hartu dituzte. 

 

               
11 
asteazkena 

A28. 
MURALA 
egiten. 

Ari dira A28 egiten. Ez dut 
inor ikusten apunteak, 
koadernoa erabiltzen. Inork 
ez dit informazio gehiago 
eskatu. Denek ekarri dute 
zer edo zer. Eskasena 
6garren taldea iruditu zait. 

Basamortuaren azalpena 
nagusi... iruditzen zait. Giro 
ona lortu da. Talde guztiak ari 
dira lanean eta denek parte 
hartzen dute. 

               
12 
osteguna.  

A29. Azken 
mapa egiten. 

Ikasleek kezka bat azaldu 
dute INTERAKZIOA 
hitzarekin. Beste 
kontzeptuetatik ez dute ezer 
galdetu. 
Gogora arazi diet 
ingurugiroko arazo bati 
buruz dela mapa.  
Amaya Goyenetxek galdetu 
dit ea jar zezakeen buru 
bikoitz bat. 
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13. 6. INSTRUKZIOA EGITURATU DUEN UVE DIAGRAMA  
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ATAL KONTZEPTUALA 
 
MUNDU-IKUSKERA: Gizakia partaide den inguruarekin harremanetan dago konstanteki. 
Harreman hauek inguruan  aldaketa nabariak sorrarazten ditu. Aldaketa hauek ez dezaten 
gure espeziearen eta izaki guztien etorkizuna zalantzan jarri, aztertu behar dira baliabideen 
murrizketa ez dadin izan itzuliezina, horrela gure eta izakien bizimodu egokia zalantzan 
jarriko litzake eta.  
 
FILOSOFIA: Gizakiak sortarazten dituen aldaketa prozesuen itzulezintasunak guri 
hausnarketa bat eskatzen digu, giza jokaeratan agertzen diren zentzugabekeriak ez dezaten 
gure eta gure ondorengoen etorkizuna zalantzan jarri. 
Giza espezieak etorkizuna izan dezan  bizitzaren euskarri diren sistemak mantentzeko 
beharra du. 
TEORIA: teoria sistemikoa 
OINARRI TEORIKOA: 
“desertifikazioa baliabide naturalen balioa eta produktibitatea gutxiagotzen duen prozesua 
da, aldaketa klimatikoek eta giza jarduera kaltegarriek eragin duten baldintza klimatiko 
idor, erdi idor edo azpi heze lehorreko testuinguru zehatzean gertatzen dena” 
Lurrazal lehortarreko fenomenoak eguzkiaren energiaren menpekoak diren kanpoeragile 
geologikoen eta giza ekintzen arteko harremanen ondorioak dira. 
Lurrazalaren kanpoeragileak, meteorologikoak eta geologikoak, lurrazalaren gainean astiro-
astiro garatzen den lurzoru emankorraren arduradunak dira. Lurzoru emankorra 
ezinbestekoa dugu giza gizarte desberdinen bizitzarako, hala eta guztiz ere, gaur egungo 
gizartea bera da hain zuzen ere lurzoru emankorraren suntsitzaile nagusia, intentsiboki 
erabiltzeagatik edo eta higadura errazteagatik. 
Nekazaritza lana mundu osoan bi ekoizpen moten artean kokatzen da, bata ekonomikoki 
errentagarria den ekoizpen intentsiboa, lurzorua gehiegi ustiatuko duena, eta bestea 
ekonomikoki ez hain errentagarria ez dena baina lurzoru naturalarekin eta orokorrean 
ingurugiroaren kontserbazioarekin askoz ere begirunetsuagoa dena. 
KONTZEPTUAK: 
akuiferoak edo lurpeko urak 
akuiferoen desagerpena 
basamortutze prozesua 
deforestazioa 
desertifikazioa 
elikagaiak 
eragile meteorologikoak 
gazipena 
giza ekintzak 
higadura 
interakzioa 
 

kanpoeragile geologikoak 
karkabak 
klima 
lehortea 
lurzoru emankorra 
lurzoruaren degradazioa 
mediterranear klima 
nekazaritza 
ur- basatiak 
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GALDERA NAGUSIAK: 
Zein da desertifikazioaren 
izaera? Zein arriskupean bizi 
gara? Eta zer egin dezakegu 
desertifikazioari aurre egiteko? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GERTAKARIAK: INSTRUKZIO SEGIDA. eta OBJEKTUAK 
 
SARRERA:  bideo baten bidez arazoa aurkeztu. A1, A2, A3, A4. 
LANTZEA  I  Basamortutzea landu. Bere arriskua ezagutu. A5, A6, A7, A8, 
A9, A10. 
LANTZEA II: Lurzoru emankorra landu. A11, A12, A13, A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, A20. 
LANTZEA III: Lurzorua nekazaritzak erabiltzen du eta guk bere produktuak 
konTsumitzen ditugu.                        A21. 
LANTZEA IV: Higadura da gaur egun nekazaritzari afektatzen dion arazo 
larri bat. A22, A23,                     A24, A25, A26. 
LABURPEN  FASEA: Zer egin dezakegu? A27, A28, A29. 
 
BALIABIDEAK: Bideoa (desertifikazioa) 
                 Bideo zintaren testu itzulpena 
                Basamortutze arriskuaren mapa 
                Munduko, Nafarroako mapa  klimatikoak 
               Espainia  penintsularraren lehorteei buruzko grafikoa 
               Hiztegia 
                  Bideoa (Campo de Dalías) 
                Lurzorua eta Higadurari buruzko testuak 
              Penintsulan gertatzen den higaduraren datuen taula 
          Nafarroako higadura erreala eta potentzialaren mapak. 
           Mural bat elaboratzeko materialak 
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ATAL METODOLOGIKOA 
BALIO-JUDIZIOAK 
Desertifikazioaren problematikak ingurugiroko arazoetan guk dugun 
inplikazioaren islatzen du. Guk mugarik gabeko kontsumoaren bitartez 
nekazaritza intentsiboaren etekinak gureganatzen ditugu. Gure ardura 
da, adibidez, nekazaritza produktuen kontsumoarekin jarrera 
koherenteagoa izatea. 
EZAGUTZA JUDIZIOAK: 
Desertifikazioa ingurugiroak duen arazo konplexuenetako bat da, bere 
izaera giza ekintzen eta eskala geologikoan gertatzen den basamortutze 
prozesu naturalen arteko interakzioan datza. 
Basamortutzearen eskutik indartzen da klima aldaketa bat, eta lehortearen 
agerpena ziurtatua dago. Mediterranear zonaldeak basamortutze prozesu 
batean murgildurik daude. 
Lurzorua lurrazal lehortarraren transformazio prozesu baten emaitza da, eta 
bizitzaren euskarri bikaina dena. Bere eraketan faktore askoren partaidetza 
gertatzen da, hala nola, izaki bizidunak, baldintza klimatikoak, eragile 
geologikoak eta meteorologikoak, eta gainera denbora epeak benetan luzeak 
behar dira. 
Lurzoru emankorra elikagaien ekoizpenerako ezinbesteko egitura da. 
Nekazaritzaren  lan modalitate batzuk arriskuan jartzen dute erabiltzen 
dituzten lurzoruen emankortasuna. Adibidez, lurzoru emankorra biluzik 
gelditzen denean errazten den higadurarekin. 
Gu nekazaritzak intentsiboak ekoizten dituen elikagaien kontsumitzaileak 
gara. Horregatik gu lurzoru emankorraren degradazioaren arduradun gara, 
baita ere. 
TRANSFORMAZIOAK: 
Ikasleak lantzen dituen kontzeptu mapak 
Ikasleak eratzen dituen laborategiko edo irtenaldi bakoitzeko lan 
orriak. 
Ikasleek bideratutako azken  horma-irudia 
ERREGISTROAK: 
Ikasle bakoitzak eratzen duen instrukzio 
koaderno pertsonala. Irakasleak osatzen duen 
klaseko egunkaria 
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13. 7. INSTRUKZIOA GIDATU DUEN KONTZEPTU MAPA 
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