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1.   SARRERA:     
Aurten,  Elhuyar  Zientzia  Azoka  proiektuan  parte       
hartuko  dugu.  Hau  egiteko,  proiektu  teknologikoa       

edo  zientifikoa  izan  behar  zen,  gaur  egungo  arazo         

bat   lantzen   zuena.  
 

Guk,  zientifikoa  egitea  adostu  genuen:  Sare       
sozialen   erabilpena.  

 

Sare  sozialaren  erabilpena  gehiegizkoa  dela  ikusten  dugu.  Aurten,         
konfinamenduarengatik  beraien  erabilpena  altuagoa  dela  badakigu,  baina  gure         

ustez  lehenagotik  ere  arazi  hau  gure  artean  zegoen.  Hori  egiaztatzeko,  datu  batzuk             
atera  ditugu  formularioen  bidez,  ikastetxean  dauden  ikasle  eta  irakasle  guztiei           

bidaltzen.  Datu  horiekin,  hainbat  grafiko  egin  ditugu.  Sare  sozialetaz  ezagutza           

zabalagoa  izateko,  internerten  informazioa  bilatu  genuen,  eta  gainera,  psikologo          
batzuekin   hitz   egin   genuen.  

________________________________________  
 

1.1.   HELBURUA:   

 

Gure  helburua  gaiaren  inguruan  gehiago  jakitea  da.  Horrekin,  zenbateko  erabilpena           

ematen  dien  gazteek  ikusi  nahi  dugu.  Gure  ustez  gazteok  denbora  gehiegi  egoten             
gara  sare  sozialei  begira,  eta  horrek  denbora  galtzea  bakarrik  ekartzen  digula  uste             

dugu.  Horiek  horrela,  denbora  hori  ekiditzeko  helburuarekin,  sare  sozialen          
gehiegizko   erabilpenak   zer   ondorio   dakarrenikertu   nahi   genuen.    

________________________________________  
 

1.2.   HIPOT�IA:   
Gure  ustez,  geroz  eta  jende  gehiakok  sare  sozialen  erabilpen  desegokia  egiten  du.             
Hala,  gure  iritziz  eskala  txiki  bat  dago,  10-20  urte  dituzten  gazteek  hain  zuzen  ere,               

20-30  urte  dutenek  baino  gehiago  erabiltzen  dutenak;  haiek  aisialdirako  denbora           
gehiago  daukatelako.  Bestalde,  0-10  urtekoak  eta  30  urtetik  gorakoak  lirateke  sare            

sozialen  erabilpen  gutxiena  egiten  dutenak.  Azken  finean,  0-10  urtekoek  berez  ezin            

dituzte  sare  sozialak  erabili  eta  30  urtetik  gorakoak  ez  daukatelako  hainbeste            
denbora   librea,   eta   beste   gauza   batzuetaz   arduratu   behar   direlako.  

 
 



Bestalde,  generoaren  arabera  sare  sozialetako  erabilpenean  desberdintasunak        
egongo  lirateke,  batek  besteak  baino  gehiago  erabiltzen  ditu.  Gure  ustez,           

emakumeek   gizonek   baino   erabilpen   handiagoa   ematen   die   sare   sozialei.   

________________________________________  
  

2. METOLOGIA:   
 
2.1.   GAIA   PENTSATU   

Lehenik  eta  behin,  gaia  pentsatzen  hasi  ginen.  Hau  egiteko  ordu  bat  bakarrik  behar              

izan  genuen.  Pixkat  kosta  zitzaigun  adostea,  baina  azkenean  gaur  egun  denen            
ahotan  dabilen  gai  baten  inguruko  proiektu  bat  aukeratu  genuen.  Sare  sozialen            

erabilpena.  

 

2.2.     IKERKETA   

Geroago,  gure  gaiari  buruz  ikertzen  hasi  ginen,  interneten  gauzak  bilatzen  eta            
aurkitzen.  Informazio  pixkat  aurkitutakoan,  proiektuan  nola  garatuko  genuen  esaten          

hasi   ginen,   planifikazioan   jartzeko.   
 

2.3.   FORMULARIOAK    ETA   GRAFIKOAK   EGIN   

Formulario  batzuk  egin  ditugu,  sare  sozialen  erabilpena  aztertzeko,  eta  hauek  DBH,            

BATXILLERGO  eta  GRADU-ko  ikaslee  guztiekin  konpartitu  ditugu.  Hauek  izan  ziren           

proposatutako   galdera:   
- Neska   edo   mutila   zara?  

- Zenbat   urte   dituzu?  
- Zenbat  ordu  pasatzen  dituzu     

agunean,  asteburuan  eta  astean     

zehar?  
Gero,  datu  gehiago  ateratzeko,  pentsatu      

genuen  irakasleei  bidaltzea.  Datu  guztiak      
bildu  ditugunean  beraiekin  grafikoak     

egiten  hasi  gara.  Excel  batean  datu  guztiak  jarri,  adinen  eta  generoen  arabera,  eta              

grafikoak   egiten   hasi   gara.   Hauek   egiteko   200   erantzun   baino   gehiago   izan   ditugu.   
 

 
 
 



2.4.   PSIKLOGOAK   

Formularioak  egin  eta  gero,  interneten  gai  honetan  adituak  ziren  psikologoak           

bilatzen  hasi  ginen.  Norbait  aurkitzea  eta  beraren  erantzuna  jasotzea  kosta  egin            
zitzaigun,  baina  azkenean  zortea  izan  genuen  eta  batekin  harremanetan  jarri  ginen            

eta   hainbat   galdera   erantzun   zizkigun   korreo   elektronikoaren   bidez.  
 

2.5.   TXOSTENA   

Proiektuari  amaiera  emateko,  datu  guztiekin  txostena  egiten  asi  gara,  (formularioak,           
psikologoaren  erantzuna,  interneten  bilatutako  informazioa…)  Hasieran  beldurra        

geneukan,  10  orrira  iritsi  behar  genuelako  eta  ez  genuelako  hainbeste  denbora,            
baino   azkenean   lortu   dugu.  

 

2.6.   POWER   POINT-A   

Tribunalaren  aurrean  aurkezteko  powerpoint  bat  egin  genuen  bildutako  datu          

guztietan.   Bertan,   datu   guztiak   laburtuta   jarri   ditugu,   guk   ondoren   azaltzeko.  
 

2.7.   TRIBUNALAREN   AURREAN   AURKEZPENA   

Egindako  power  pointarekin,  tribunalaren  aurrean  gure  proiektuko  aurkezpena  egin          

behar   dugu.    

________________________________________      

  
 



3. GRAFIKOAK   
Lehen  esan  dugun  bezala,  grafikoak  egiteko  gure  ikastetxeko  ikasleekin  eta           
irakasleekin   partertekatu   ditugu   formularioak.   Grafiko   horiek   sailakatu   egin   ditugu:  

 

3.1.   EGUNEROKO   ERABILPENA   

   MUTILAK N�KAK   

10-20   urte   

   

 

 
 

 
 

 

Gragiko  hauetan  ikusten  den  bezala,  mutil  gehienak  3-4  ordu  egoten  dira  sare             
sozialei   begira,   bestalde,   neskak   gehiago   egoten   dira,   4-5   ordu   aldera.   

20-30   urte   

  
 

 
 

 

 
 

 
Bestalde,  grafiko  hauetan  mutilek  erabiltzen  dituzte  gehien,  baino  ez  desberdintasun           

askorekin.  

30-60   urte   

 
 

 

 
 

 



Hemen  ikusten  dugun  bezala,  adin  altuagoak  duten  pertsonek  ez  dituzte  hainbeste            
erabiltzen  sare  sozialak.  Oso  gutxi  egoten  dira  beraie  begira  gazteagoekin           

konparatuta.  
 

3.2.   ASTEAN   ZEHAR   

MUTILAK       N�KAK   

10-20   urte      

  

  

  

  

  
  

Hemen   ikusten   dugun   bezala,   erantzunak   oso   parekatuak   daude.   

20-30   urte   

  

  

  

  

  

Hemen  ere  bai  neskek  erabiltzen  dituzte  gehien,  neska  askok  erabiltzen  dituzte  16             

ordu   baino   gehiago.  

30-60   urte   

  

  

  

  

  

 



Grafiko   hauetan   argi   ikusten   da   mutilak   neskek   baino   gehiago   erabiltzen   dituztela.  
 

3.3.   ATEBURUAN   

       MUTILAK                                                      N�KAK   
10-20   urte   
 

 

 

 
 

 
 

 

Bi  grafikoak  oso  parekatuak  daude,  baino  mutilen  grafikoan  ikusten  dugu  pertsona            
batzuek  oso  erabilpen  handia  ematen  diela,  eta  orduan  horrek  esaten  digu            

batez-bestekoan   mutilek   egoten   direla   denbora   gehiago.  

20-30   urte   

 

 

Hemen,  baita  ere,  oso  parekatuak  daude  emaitzak.  Baino  hala  ere,  neskek  erabilpen             

handiagoa   ematen   die   sare   sozialei.  

30-60   urte   

 

 

 
  

 
 

 

Hemen  baita  ere,  emakumeek  gehiago  egoten  direla  sare  sozialei  begira  ikusi            
dezakegu.   

 



________________________________________   
  

4. EMAITZA:     
Grafiko  guztien  emaitzak  begiratu  ondoren,  gure  hipotesiarekin  bat  dator.          

Ikusitakoarekin,  neskek  mutilek  baino  erabilpen  handiagoa  ematen  diote.  Arrazoiak          
hauek  dira  besteak  beste:  Instagramera  argazki  gehiago  igotzen  dituzte,  internetetik            

erropa    asko   erosten   dute   eta   abar.   
 

Bestalde,  adinaren  arapera  ez  geneukagun  arrazoia,  20-30  urteko  pertsonak  ordu           

gehigo   egoten   dira   sare   sozialei   begira.   

________________________________________  
  

5. PSIKOLOGOAREN   ERANTZUNAK   
  

1-GALDERA :   Zer   arazo   eragin   ditzake   sare   sozialen   erabilpen   handiak?  
ERANTZUNA :  Nire  ustez,  bi  arazo  nagusiak  hauek  dira: Alde  batetik,  gure  bizitzari             

buruz  hainbesteko  informazioa  daukatela,  horren  ondorioz,  pertsona  oso         
manipulatuak  izan  gaitezke.  Zenbat  eta  gehiago  jakin  gutaz,  geroz  eta  errazago            

manipulatuak  izan  gaitezke.  Beste  aldetik,  nire  ikuspegitik,  beste  jarduerak  galtzeko           

aukera  izango  litzateke.  Hainbeste  denbora  pasatzen  baldin  badugu  sare  sozialei           
begira,  horrek  beste  gauzak  egiteko  denbora  kentzen  digu,  hau  da,  beste  jarduera             

onak,  beharrezkoak  edo  dibertigarriak  izan  daitezkeenak  egiteko  aukera  galtzen          
dugu.   

 

2-GALDERA : Zergatik  uste  duzu  sare  sozialak  hainbeste  erakartzen  dietela          
gazteei?   

ERANTZUNA : Galdera  honen  erantzuna  oso  argia  da,  sare  sozialen  negozioa  gure            
denbora  gehiena  haiekin  loturik  mantentzea  da.  Horretarako,  ahal  dituzten  trikimailu           

guztiak  eta  estrategia  guztiak  erabiltzen  dituzte.  Mezuak,  oharrak  edo  deiak  bidaltzen            

dizkigute,  gure  erantzuna  zein  den  ikusteko.  Tresna  asko  dituzte  gure  arretarekin            
jolasteko.  Gainera,  denbora  gehiago  pasatzen  baldin  badugu  sare  sozialetan,  geroz           

eta   gehiago   benefiziatzen   diegu   haien   sortzaileei.  
 

 



3-GALDERA: Sare  sozialen  erabilpenaren  ondorioz,  beste  modu  batera  pentsatu          
dezakegu?  

ERANTZUNA: Baietz  esango  nuke.  Adibide  garbi  batekin  hobeto  azalduko  dut:           
Duela  bost  urte,  zenbat  pertsona  fidatzen  ziren  online  erosketetatik?  Ordea,  gaur            

egun  ia  mundu  guztiak  online  egiten  ditu  erosketa  asko,  eta  horrek,  herriko  edo  gure               

gertuko   dendei   arazoak   eragiten   dizkie.  
 

4-GALDERA : Zure  ustez  gurasoek  beraien  seme/alaben  sare  sozialek  kontrolatu          

behar   dituzte?  

ERANTZUNA : Bai,  dudik  gabe  baietz  uste  dut.  Ez  du  axola  zeinek:  helduek,             
gurasoek,  tutoreek…  Baino  gazteen  arduradunak  izan  behar  dira,  arriskuak  ekiditeko           

eta  batez  ere,  beharrezko  neurriak  hartzea,  adingabeak  direnean  ondo  hezitzeko  eta            
beraien  autonimia  dutenean,  ohitura  onak  hartzea,  hau  da,  erabaki  onak  aukeratzeko            

helduak  direnean.  Laburbilduz,  gurasoek  beraien  seme/alaben  sare  sozialak         

kontrolatu   behar   dituzte   eta   sare   sozialen   arriskutik   urrundu.  
 

5-GALDERA :    Eta   zure   ustez,   zer   gauza   onak   ekar   ditzaigu   sare   sozialak:  
ERANTZUNA :  Neri,  gauza  onekin  gelditzea  gustatzen  zait.  Onura  argiena,  beste           

pertsonekin  hitz  egiteko  ahalmena  da,  erraztasun  handiarekin.  Seguruenik,         
bistakoena  da  erlazionatzeko  interesa  dugun  jendearekin  oso  erraz  harremanetan          

jartzeko   aukera   ematen   digutela.  

________________________________________  
 

6. IZANDAKO   ARAZOAK:   
  

1. Lehenengoz,  psikologoa  aurkitzea  kostatu  zaigu.  Ez  ziguten  erantzuten,  baino          
azkenean,  Kataluniako  batekin  lortu  genuen  harrematean  jartzea.  Gainera,         

berarekin  eduki  dugun  harremana  oso  ona  izan  da,  beti  laguntzeko  prest  egon             

delako.  
 

2. Gero,  baita  ere,  formulaioak  egitean  ez  ginen  konturatu  adinen  arteko           
desberdintasun  handia  jarri  genuela.  Baino  azkenean,  erremediorik  ez         

genuenez,   lanean   jarraitu   genuen.  
 

3. Momentu  batera  iritsi  ginan,  non  ideiak  nola  garatu  ez  genekien,  baina            

laguntza   eskatu   ondoren   lortu   genuen   lanean   jarraitzea.  
 



 
4. Baita  ere,  arazo  txiki  batzuk  izan  ditugu  10  orrira  iristeko,  baina  informazio             

asko  bildu  ondoren  eta  psikologoaren  erantzunak  lortuta  lortu  dugu  10           
orrietara   iristea.  

________________________________________   

7.   BIBLIOGRAFIA     
- Zergatik   nexkek   erabiltzen   dituzte   sare   sozialak   mutilek   baino  

https://connectamericas.com/es/content/las-mujeres-lideran-la-revoluci%C3%B3n-de 
-las-redes-sociales-0  

- Psikologoaren   datuak  

https://www.uoc.edu/portal/es/news/kit-premsa/guia-experts/directori/ferran-lalueza.ht 
ml  

________________________________________  
  

8.   �KERRAK   

Agustin Urretabizkaia   
Lehenengoz,  Agustini  eskerrak  eman  nahi  dizkiogu  formularioak  ikastetxe  guztiko          
ikasle  guztiei  bidialtzeagatik.  Baita  ere,  trabatuta  ginen  momentuan,  ez          
genikugunean  zer  gehiago  jarri,  ideia  bat  eman  zigun:  irakasle  eta  gurasoekin            
formularioan   konpartitzea.  
 
Formularioak   bete   dituzten   ikastetxeko   pertsonak   
Baita   ere,   formularioak   bete   zituzten   ikastetxeko   pertsona   guztiei   eskerrak   eman   nahi  
dizkiegu,   oso   lagungarria   izan   delako   guretzat.  
 
Ferran   Lalueza   (psikologoa)   
Azkenik,  Ferran  Lalueza  kataluniako  psikologoari  eskerrak  eman  nahi  dizkiogu,          
ezagutu   ez   arren   laguntzeko   prest   egon   delako.  
 
 
 
 
 
 
Magale   Salesiar   ikastetxea,   DBH3A   JUNE   URDANGARIN,   ASIER   EROSTARBE,  

EMAITZ   ARTOLA   ETA   OIER   GOENAGA  
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