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Adingabeen�errealitate�digitala�e�agut�en��Erabilera-ohiturak�eta�

egoera�gata�katsuak�

Minors´ digital reality: Usage habits and confictive situations 

Rakel Gamito eta Alait� Tresserras 
Universidad del Pa�s Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

Laburpena 

Ukae�ina da a�ken urteetan Informa�io eta Komunika�io Teknologien (IKT) aurrerapen 
teknologikoek eragin duten aldaketa so�iologikoa. Lanerako, e�agut�arako, aisiarako eta bi�it�a 
pertsonalerako e�inbesteko tresna bilakatu dira IKTak eta, bate� ere, Internet. Ondorio�, gero eta 
garrant�itsuagoa da gaitasun digitalaren bide� adingabeen Interneteko ardura�ko erabilera kritikoa eta 
autonomoa indart�ea. Hala ere, Euskal Autonomi Erkidegoko (EAE) Oinarri�ko He�kunt�aren 
curriculumaren gaitasun digitalak e� du ikasleen burujabet�a digitala bermat�en. Horregatik, ikerketa-lan 
honen bide�, EAEko Lehen He�kunt�ako 5. mailako ikasleen Interneteko erabilera-ohiturak a�tertu dira. 
Emait�ak alarma-seinale dira. Adingabeen artean Interneteko erabilera orokorra da eta jakin badakite 
arriskuak daudela. Alabaina, heldutasun e�a eta iri�pide falta dute sarearen erabilera kritikoa aurrera 
eramateko edota egoera gata�katsuen aurrean erant�uteko. Bera�, egia�tat�en da EAEko Oinarri�ko 
He�kunt�aren curriculumean adingabeen burujabet�a digitala bermat�en duten edukiak txertat�earen 

beharra.  
Palabras clave: IKT, Internet, gaitasun digitala, arriskuak, adingabeak. 

Abstract 

It is irrefutable that the improvement of Information and Communication Technologies (ICT) 
has produced sociologic changes. For work, knowledge, free time and personal time, ICT tools, mostly 
Internet, have become needed tools. Hereby, it is increasingly important to strengthen minors' critic and 
autonomous Internet usage with digital skills. However, in the curriculum of the Basque Autonomous 
Community's (BAC) Basic Education, the digital capacity of the students does not guarantee their digital 
independence. Thus, by this investigation, BAC's primary education's 5th grade students Internet usage 
has been investigated. Results are alarming. Internet usage is common for the minors and they have 
knowledge about the risks.  Nevertheless, they are immaturity and they lack of criteria for a critic usage 
or respond to any problematic situation. Therefore, the need to introduce content that guarantees minors 
digital independence in the curriculum of BAC´ss Basic Educationis confirmed. 
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Sarrera�

Industria aroa eta gero, gaur egun informa�ioaren gi�artean bi�i gara. A�ken 
urteetan hedapen handia eta geldie�ina jasan dute informa�io eta komunika�ioaren 
teknologiek (IKT), “orain dela 25 urte ordenagailu batek egungo telefono mugikor 
sinpleenak baino presta�io gutxiago �ituen” (Dans, 2010:191). 

Teknologia berriek espa�io eta denbora-mugak e�abat�en ditu�te, nonahiko 
komunika�ioa erra�tu� eta gi�arteak eskuragarri dituen informa�io-aukerak aberastu�. 
Alegia, IKTak abantaila so�ial eta pertsonal handien iturri dira eta horrek eragin �u�ena 
du gure bi�it�ako ia alderdi gu�tietan: kultura, komunika�ioa, ekonomia, etab. (Muño�-
Miralles eta al., 2014). 

Ondorio�, IKTak eta beti online egotearen beharra e� dira oraingo moda 
igarokorrak, gure gi�arteak bi�i duen errealitatea bai�ik. IKTak, eta bate� ere Internet, 
e�inbesteko tresna bilakatu dira norberaren ikaskunt�a akademiko, e�agut�a pertsonal 
eta harreman-aukerak garatu eta �abaldu ahal i�ateko (Rial, G�me�, Braña, eta Varela, 
2014). 

Ostera, IKTen garapenaren abiadura a�karra bada, horien erabilera desegokiaren 
ondorio gisa jasan dit�akegun esperient�ia negatiboen abiadura are a�karragoa da. 
Sareak baditu arriskuak, Interneten ibilt�eak gata�kak sor dit�aketen egoera arriskutsuak 
bi�it�ea eragin baite�ake (Garc�a, 2011). 

Adingabeen kasuan, Interneteko aroan jaio dira eta, bi�tanleri digitalaren parte 
direne�, eurent�at Internet erabilt�ea intuitiboa eta erra�a i�an ohi da (INTECO, 2012; 
Rial et al., 2014). Edonola ere, sarean ematen diren egoera arriskutsuen aurrean 
erant�uteko heldutasun eta iri�pide falta dute (Livingstone, 2004).  

Horregatik, gero eta garrant�itsuagoa da gaitasun digitalaren bide� adingabeen 
Interneteko ardura�ko erabilera kritikoa eta autonomoa indart�ea (Rial et al., 2014). 
E�agut�a Interneteko arriskuen prebent�iorako gilt�arria da (Aftab, 2005; Garmendia, 
Casado, Mart�ne�, eta Garitaonandia, 2013; Tauste eta Cervantes, 2012; Unicef, 2014). 

Alabaina, gu�ti hori e� da jasot�en Euskal Autonomi Erkidegoko (EAE) 
Oinarri�ko He�kunt�aren curriculumean (175/2007 dekretua; 97/2010 dekretua). Bera�, 
lan honek nerabeen errealitate digitala a�tert�ea eta curriculuma osat�eko beharra 
baie�tat�ea du helburu. Era berean, metodologia kualitatiboa eta kuantitatiboa u�tartu�, 
adingabeen burujabet�a digitala bermat�eko gakoak ere eskaint�en ditu.  

Erabilera�gora,�adina�behera�

Urtetik urtera nabarmenki gora egin du Interneteko ohiko erabilt�aileen 
kopuruak (INE, 2015) (ikus 1. irudia). Gainera, konexio mugikorraren fenomenoak eta 
smartphone �ein tableten agerpenak gi�artearen hiperkonektibitate-pro�esua bi�kort�en 
ari dira. 

 

1. irudia. Interneteko Ohiko Erabilt�aileen Kopuruaren Bilakaera (INE, 2015). 
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Interneteko hedapenak eragin �u�ena du adingabeen bi�imoduan (EU Kids 

Online, 2014; Holloway, Green, eta Livingstone, 2013; Mascheroni eta Cuman, 2014; 
Protégeles, 2014). Gaur egun, EAEko 10 eta 15 urte bitarteko bi�tanleriaren % 94.2 
Interneteko ohiko erabilt�ailea da eta telefono mugikorra du % 79.6k (INE, 2015). Beste 
modu batera esanda, egungo ga�teak natibo digitalak dira eta, Internet erabili e�ean, 
Interneten bi�i dira (INTECO, 2012). 

Gainera, Internetera sarbidea gero eta adin ga�teagotan gertat�en da (Gair�n et 
al., 2014; Holloway et al., 2013) eta oso ohikoa da Interneteko erabilt�ailea i�atea 9 urte 
i�an aurretik (Rial et al., 2014). Are gehiago, a�ken urteetan, nerabeen Interneteko 
erabilera-ohiturak ikert�eko parte-hart�aileen adina 14 urtetatik 9ra jaitsi da (Smahel eta 
Wright, 2014) eta, kasu bat�uetan, parte-hart�aileen adinaren hasierako muga desagertu 
da, parte-hart�aileak 0 eta 8 urte bitarteko haurrak i�anik (Holloway et al., 2013).  

Internet���enbat�eta��ertarako�

Ikerketen arabera, adingabe gehienak egunero konektat�en dira Internetera 
(Graner, Beranuy, Sánche�-Carbonell, Chamarro, eta Castellana, 2007; Rial et al., 
2014), horretan eskaint�en duten denbora-tartea 1-2 ordu i�anik (Fernánde�-Montalvo, 
Peñalva, eta Ira�abal, 2015; Rial et al., 2014).  

Konexioaren helburu nagusiak sare so�ialak bisitat�ea, bideoak ikustea eta euren 
arteko komunika�ioa aurrera eramatea dira (EU Kids Online, 2014). Era berean, 
eskolako lanak egiteko informa�ioa bilat�ea, jolastea edota arga�kiak eta bideo 
pertsonalak partekat�earen ohitura ere nabarment�en dira (Rial et al., 2014) (ikus 2. 
irudia).  

 

 

2. irudia. Adingabeek Internet Zertarako Erabilt�en Duten (EU Kids Online, 2014). 

 
 
Bestalde, Internet erabilt�erakoan, gustukoen ditu�ten ekint�etan 

e�berdintasunak identifikat�en dira sexuaren arabera. Mutilek, gehienetan, jolasteko 
erabilt�en dute Internet eta neskek berri�, harreman so�ialetarako (Fernánde�-Montalvo 
et al., 2015). 
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Interneteko arriskuen�aurrean,�adingabeak�erabilt�aile�ahulenak 

Sareak eskaint�en di�kigun abantailak handiak badira ere, kontuan i�an 
beharreko arrisku-maila bat ere badu Internetek (Rial et al., 2014). Adingabeen kasuan, 
gainera, arrisku horien ondorioak larriak i�an daite�ke (Echebur�a eta De Corral, 2010), 
euren irudia, identitatea eta osasuna kaltetu baite�akete.  

Nerabeei gehien ardurat�en edo molestat�en �ai�kien egoerak e�e�agunekin 
kontaktua i�atea eta eduki e�egokietako (sexu, droga, elikadura-desordena, sui�idioa, 
etab.) webguneak ikustea dira (Mascheroni eta Cuman, 2014).  

Era berean, adingabeek Interneten bi�i ditu�ten esperient�ia negatiboen inguruko 
datuak ke�kagarriak dira: nerabeen % 44 noi�bait online sexu-ja�arpenaren biktima i�an 
da, % 17.9k sarearen bide� e�e�agunekin harremana i�an du, % 13.7k sexu-irudiak jaso 
ditu, % 13k txantxak jasan ditu eta % 9 mehatxatua i�an da (Fernánde�-Montalvo et al., 
2015; Protégeles, 2014) (ikus 3. irudia).  

 

 

3. irudia. Adingabeen Sareko Esperient�ia Negatiboak (Mascheroni eta Cuman, 2014). 

 
Egoera arriskutsu horien aurrean, adingabeek euren esperient�ia eta aurre 

egiteko gaitasunean konfiant�a dute (Garmendia et al., 2013) eta, gainera, gi�arteak 
onartu du nerabeek egoera horiek kontrolat�eko gaitasuna dutela (Hasebrink, 
Livingstone, eta Haddon, 2008). Edonola ere, konfiant�a eta gaitasuna e�berdint�ea 
e�inbestekoa da.  

Nerabeak e� dira sareko arriskue� kont�iente eta e� ditu�te arriskutsut�at 
ulert�en e�e�agunekin kontaktua i�atea eta datu pribatuak publikat�ea be�alako 
praktikak (McCarty, Prawit�, Derscheid, eta Montgomery, 2011). Are gehiago, Internet 
segurua e� dela jakin arren, aitort�en dute e�e�agunen gonbidapenak onart�en ditu�tela 
(Ballesta, Lo�ano, Cere�o, eta Soriano, 2015). 

Bestalde, Internetek menpekotasun-jokabideak handitu dit�ake (Viñas et al., 
2002). Hots, Interneteko gehiegi�ko erabilerak besteengandik edota bestelako 
jardueretatik (eskolako lanak, ariketa fisikoa, atsedena, lagunak, etab.) isolat�ea 
ondoriot�at i�an de�ake 

Hit� gutxitan, nerabeek heldutasun e�a eta iri�pide falta dute sarean gertat�en 
diren egoera arriskutsuen aurrean erant�uteko (Livingstone, 2004). Ondorio�, Internet 
gehien erabilt�en duen bi�tanleria i�an arren, adingabeak Interneteko hedapenak ekarri 
duen delinkuent�iaren aurrean erabilt�aile-talde babesgabeena da (Echebur�a, eta de 
Corral, 2010; Yang, eta Tung, 2007).  
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�ribatutasuna�eta�nortasun�digitala,�XXI.�mendeko�altxorrak�

Orain arte aipatutako arriskue� gain, egun kontuan i�an behar dugu “bi�it�a 
pribatua eta autodetermina�ioa arriskuan dauden ondasun baliagarriak direla” (Gil, 
2013; 63 or.). Hau da, pribatutasuna anomalia historikoa bilakatu da.  

Segundoro, eta ardura handirik gabe, bidalt�en, birbidalt�en eta argitarat�en dira 
mota gu�tietako arga�ki, bideo, irudi edota irit�i. Era berean, gure datu pertsonalen 
balioa handia i�an arren (Jawathitha, 2004), sareko �erbit�uak erabilt�ean ematen dugun 
informa�ioa pribatutasunaren aurkako eraso �u�ena da (Alborno�, 2008).  

Sarean gu�tiok gaude eta norberaren agerpena borondate�koa edo nahi gabekoa, 
norberak kudeatutakoa edota hirugarren pertsonek kudeatutakoa i�an daiteke (INTECO, 
2012). Gu�ti horrek norberaren nortasun digitala osat�en du eta estuki lotuta dago 
norberak sarean duen erreputa�ioarekin. Gainera, norberaren inguruan jasotakoak eduki 
subjektiboak, erreferent�ialak, dinamikoak eta testuinguruaren arabera aldakorrak dira 
(Rundle et al., 2007).  

Horregatik, gero eta garrant�itsuagoa da norberaren pribatutasun eta nortasun 
digitala� jabe i�atea eta hori kudeat�eko eta �aint�eko iri�pideak argi i�atea. Gaur egun 
e�inbestekoa da, sareak eskaint�en digun aisialdi-aukera �abalak gure hausnarketa 
kritikoa o�topatu arren, gure bi�it�a aldatu de�aketen ekint�en inguruko gogoeta 
indart�ea. “Dagoeneko norberaren nortasun digitala eraikit�eari denbora eskaint�ea e� 
da aukera bat, ardura-ekint�a bat bai�ik” (INTECO, 2012; 12or.). 

Gaitasun�digitala,�segurtasunaren�gakoa�

Internetek adingabeen bi�it�etan duen protagonismo eta eraginaren ondorio�, 
egungo testuinguruan gaitasun digitala e�inbesteko gaitasuna da eta he�kunt�a formalak 
e�in dio errealitate horri bi�karra eman.  

Interneteko arriskuen aurrean segurtasun-tresnarik edota iraga�kirik onena 
horien inguruko e�agut�a eta hausnarketa da (Aftab, 2005; Garmendia et al., 2013, 
Tauste, eta Cervantes, 2012; Unicef, 2014). Horregatik, momentuko testuinguru 
digitalean, funtse�koa da geletan IKTen erabilera egokia indart�ea (Rial et al., 2014) eta 
lehentasuna du Interneteko arriskuen prebent�ioko edukiak curriculumean txertat�eak 
(Del Rey, Casas, eta Ortega, 2012). 

Hori dela eta, 2006an, Europako Parlamentuak, 2006/962/CE dokumentuan, 
he�kunt�a iraunkorrerako oinarri�ko gaitasunen artean, gaitasun digitala jaso �uen. IKT 
arloko oinarri�ko gaitasuna informa�io eta komunika�io teknologiak lanean, aisian eta 
komunika�ioan modu seguru eta kritikoan erabilt�ean dat�a, IKTak erabilt�ean jarrera 
kritiko, burutsu, arduratsu eta etikoa e�inbesteko e�augarriak i�anik (2006/962/CE). 

Hala ere, e�augarri horietako asko EAEko Oinarri�ko He�kunt�aren 
curriculumetik kanpo daude. Gaur egun, EAEko eskoletan jarrait�en den curriculumak 
gaitasun digitala informa�ioa tratat�eko eta teknologia digitala erabilt�eko gaitasuna 
be�ala definit�en du (175/ 2007 dekretua; 97/2010 dekretua).  

Laburbildu�, informa�ioaren gi�artean bi�i arren, egungo EAEko Oinarri�ko 
He�kunt�aren curriculumaren gaitasun digitalak e� ditu Interneteko arriskuak, 
pribatutasuna edota nortasun digitala aint�at hart�en. Ondorio�, EAEko geletan e� da 
Interneteko erabilera kritikoa eta arduratsua lant�en eta e� da ikasleen burujabet�a 
digitala bermat�en. 

Horren aurrean, premia�koa da EAEko Oinarri�ko He�kunt�aren curriculumean 
jasot�en den gaitasun digitala osat�eko beharra egia�tat�ea eta ikasleen burujabet�a 
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digitala bermat�eko gakoak eskaint�ea. Gure eskolek modu seguru eta arduratsuan 
nabigat�en duen herritar etiko eta konprometituak he�teko gakoak behar ditu�te.  

Horretarako, funtse�koa da EAEko adingabeen errealitate digitala e�agut�ea, 
a�tert�ea eta balorat�ea. Modu horretan, identifikatuko dira batetik Lehen He�kunt�ako 
ikasleen Interneteko erabilera-ohiturak eta esperient�iak eta bestetik, adingabeek 
Interneteko arriskuen inguruan duten pert�ep�ioa, e�agut�a-, interes- eta ardura-maila. 

Horregatik, lan honen helburua bikoit�a da: EAEko adingabeen errealitate 
digitala e�agut�ea, a�tert�ea eta balorat�ea (1) eta EAEko Oinarri�ko He�kunt�aren 
curriculumaren gaitasun digitala osat�earen beharra baie�tat�ea eta adingabeen 
burujabet�a digitala bermat�eko gakoak eskaint�ea (2).  

Metodoa�

�arte-hart�aileak�

Grabatutako eta kodifikatutako he�iketa-ekint�a Vitoria-Gastei�ko ikastetxe 
publiko batean jarri da martxan. Parte-hart�aileak Lehen He�kunt�ako 3. �ikloko 5. 
mailako ikasleak i�an dira. Gu�tira 67 ikasle, 3 taldetan banatuta eta sexuari dagokione� 
oso orekatuta (ikus 1. taula):  

 
1. taula 

Parte-hartzaileen Lagina, Sexuaren eta Taldearen Arabera 
� 5D1 taldea 5D2 taldea 5D3 taldea Gu�tira 
Neskak 8 14 12 34 % 50.75 
Mutilak 14 13 6 33 %49. 25 
Gu�tira 22 27 18 67  

�
 

Informa�ioa�jasot�eko�tresnak�
 

Errealitatearen �enbait ikuspuntu lort�eko asmo�, informa�ioaren bilketa hainbat 
tresnen bide� gau�atu da:  

� Interneteko erabilera-ohituren inguruko ad hoc prestatutako galdetegia: 
gaiaren marko teorikoan �ein ikerketaren helburuetan oinarritutako 10 
galdera, aukera bakarreko �ein aukera anit�ekoak.  

� He�iketa-ekint�an gertatutakoak jasot�eko landa-oharrak.  
� He�iketa-ekint�aren saio bakoit�aren audio-grabaketa eta horren 

transkribapena. 
� He�iketa-ekint�aren saio bakoit�aren informa�ioa bilt�eko behaketa-taula: 

gaiaren marko teorikoan �ein ikerketaren helburuetan oinarritutako 
iri�pideak jasot�en dituen behaketa-taula. 

�ro�edura  

Lehenik eta behin, ikert�ailea ikastetxeko IKT koordinat�ailearekin bildu �en 
ikerketaren nondik norakoak a�aldu eta pro�edura-egutegia �eha�teko. Honekin batera, 
audio-grabaketak egiteko baimena bete �en.  

He�iketa-ekint�a 45 minutuko hiru saio� osatu da eta horiek hiru astetan banatu 
dira. Bera�, ikasle-talde bakoit�ak, hiru astetan �ehar, astero he�iketa-ekint�aren saio 
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batean parte hartu du Landutako gai nagusiak Interneteko arriskuak, pribatutasuna eta 
nortasun digitala dira (ikus 2.taula)  

 
2. taula 
Heziketa-ekintzaren Saioen Edukiak 

Saioa Edukiak 

1. saioa: Interneteko arriskuak eta 
pribatutasuna 

� Interneteko erabilera-ohiturak 
� Pribatutasunaren kudeaketaren garrant�ia 
� Interneteko arrisku nagusiak: grooming, sexting, 

cyberbullying, eduki e�egokiak eta menpekotasuna 
2. saioa: Nortasun digitala � Nortasun digitala: kont�eptua, eraikunt�a, eragina 

eta garrant�ia 
� Testuingururik gabeko irit�ien eta irit�i negatiboen 

eragina  eta errespetuaren garrant�ia 
3. saioa: Erabilera segururako 

prebent�io-jarraibideak 
� Erabilera segurua eta burujabet�a digitala 

bermat�eko gakoak 
� Gaiaren inguruko ardura eta interesa 
� Gaia lant�earen beharra eta garrant�ia 

Lehenengo saioa baino lehen ikasleek Interneteko erabilera-ohituren inguruko 
galdetegia bete dute, online, indibidualki eta modu anonimoan. Lehenengo saioren 
hasieran he�iketa-ekint�aren nondik norakoak a�aldu �ai�kie eta, ondoren, hiru saioen 
�ehar, ikasleak i�an dira he�iketa-ekint�a protagonistak.  

Ikasleak momentu oro hausnart�eko eta adiera�teko prest egon dira eta modu 
autonomo, aktibo eta sort�ailean hartu dute parte: galderak erant�un, galderak egin, 
irit�iak eta esperient�iak partekatu, etab.  

Ikert�aileak aldi�, bi rol bete ditu: ikert�ailearen rola eta irakasle rola. Irakasle 
rolaren funt�io nagusia e� da irakastea i�an, ikerketaren helburuak kontuan i�anda 
he�iketa-ekint�a dinami�at�ea eta gidat�ea bai�ik. Bestetik, ikert�aile rolaren funt�io 
nagusia erant�unak eta jarrerak behat�ea eta informa�ioa bilt�ea i�an da.  

Datuen�a�terketa��

Informa�ioa bilt�eko tresna e�berdinak erabili direne�, bildutako datuen i�aera 
e�berdina i�an da. Ondorio�, kasu bakoit�ean egin beharreko datu-a�terketak beraria�ko 
trataera eskatu du.  

Informa�io kuantitatiboa a�tert�eko, eragiketa estatistiko basikoak egin dira 
kalkulu-softwarea erabili�. Informa�io kualitatiboaren kasuan aldi�, jasotako 
informa�ioa alde� aurretik sortutako kategori�a�io-sistemaren (ikus 3. taula) bide� 
sailkatu eta a�tertu da.  

 
3. taula 

Sistema Kategoriala 
Kategoria A�pikategoria 

Erabilera-
ohiturak eta 
esperient�iak 

- Tresnak, konexioak 
- Erabilera-mai�tasuna: noi�tik (hasiera adina), �enbatero (konexio 

kopurua), �enbat (konexioaren iraupena) 
- Erabileraren helburua: �ertarako 
- Sare-so�ialak: erabilera, profilaren i�aera 
- Esperient�ia negatiboak: esperient�iaren nolakotasuna 

Pribatutasuna - Informa�io pertsonala: �er kontat�en diote nori, informa�io 
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garrant�itsuena 
- Pribatutasuna: pribatutasunari lotutako arriskuak, pribatutasun-

mailaren pert�ep�ioa, pribatutasuna �aint�eko ekint�ak, 
pribatutasunaren garrant�ia 

Arriskuak - Grooming: e�e�agunekin kontaktua, erant�una, sexu-ja�arpena 
- Sexting: kont�ient�ia, errespetua 
- Eduki e�egokiak: sexua, drogak, elikadura-desordena 
- Ziberbullying: parte-hart�aileak, ondorioak, errespetua, lagunt�a 
- Menpekotasuna: �erbait alde batera ut�i konektatuta jarrait�eagatik, 

kontrola 
Nortasun 
digitala 

- Nortasun digitala: eraikunt�a, parte-hart�aileak, eragina, garrant�ia 
- Testuingururik gabeko informa�ioa eta �urrumurruen ondorioak 

Prebent�io 
jarraibideak 

- Erabilera segururako prebent�io-jarraibideak 
- Esperient�ia negatiboen aurreko erant�una 
- Planteatutako egoeren eba�pena 
- Formakunt�a  
- Ardura: garrant�ia, galderak, loturak, beharre�koa 
- Interesa, gehiago jakin nahi 

�

Emait�ak 

Emait�ak a�terketarako erabilitako kategoria nagusiak jarraitu� erakutsiko dira: 
Interneteko erabilera-ohiturak eta esperient�iak, informa�io pertsonala eta 
pribatutasunaren kudeaketa, Interneteko arriskuak, nortasun digitala eta erabilera 
segururako prebent�io-jarraibideak eta jarrera.  

IKTen�eta�Interneteko�erabilera-ohiturak�eta�esperient�iak��

IKTen erabilera adingabe gu�tien ohiko ekint�a da. Ikasleen gehiengoa (% 65) 
IKTak modu autonomo eta jarraian erabilt�en hasi da a�keneko bi urteetan, IKTen 
erabileraren hasierako adin-muga 8.5 urtetan e�arri�. Neskak mutilak baino lehenago 
hasten dira: 6-9 urte bitartean nesken % 58 hasi �en IKTak erabilt�en eta mutilen % 57 
beranduago, 9-11 urte bitartean.  

Ikasleen % 31k IKTak egunero erabilt�en ditu eta % 24k ia egunero (ikus 4. 
irudia). Nerabeen artean tresnarik erabilienak ordenagailua, Internet, tablet-a eta 
telefono mugikorra dira, euren hit�en arabera, mugikorra “gehien gustat�en” �aiena 
i�anik. Era berean, nagusienetako bat i�an e� arren, deigarria da kontsola erabilt�en 
duten ikasle-kopuru altua (% 25). Nahiko orekatua da ordenagailua eta Interneteko 
erabilera neska eta mutilen artean baina tablet-a eta telefono mugikorraren kasuan 
neskak nagusit�en dira eta kontsolen kasuan, aldi�, mutilak.  

 

4. Irudia. IKTen Erabilera-Mai�tasuna 

 
Interneti dagokione�, esan be�ala, erabilera orokorra da. Internetera 

konektat�eko, askok, bate� ere neskek, norberaren telefono mugikorretik edota 

31%

24%

37%

8%
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Astean bat edo bi egunetan

Hilabetean bat edo bi alditan
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norberaren tablet-etik egiten dute. Gehiago dira norberaren tresnak erabilt�en ditu�tenak 
etxeko edota familiako tresnak erabilt�en ditu�tenak baino.  

Interneteko konexioen mai�tasunagatik galdet�erakoan, orokorrean Internet asko 
erabilt�en dutela erant�un dute, egunero. Parte-hart�aileen % 42 egunero ordu bat baino 
gutxiago konektat�en da Internetera eta % 35 ordu bat eta bi ordu artean. Gutxiengoa 
i�an arren (% 18), parte-hart�aile bat�uek bi eta hiru ordu tartean edota hiru ordu baino 
gehiago pasat�en ditu�te konektaturik egunero. Kasu honetan ere, nesken konexio-
orduen kopurua mutilena baino handiagoa da (ikus 5. irudia). 

 

5.Irudia. Interneteko Konexio-Denbora Egunero 
 
 

Parte-hart�aile gehienek Internet erabilt�en dute eskolako lanak egiteko, 
informa�ioa bilat�eko, jolasteko, bideoak ikusteko eta berdinen arteko komunika�ioa 
aurrera eramateko (ikus 6. irudia). Eskolako lanak egiteko eta informa�ioa bilat�eko 
arra�oietan neskak nagusit�en dira eta jolasteko arra�oian mutilak. Kopuruak txikiagoak 
i�an arren, deigarria, eta era berean ke�kagarria, da nesken arga�kiak igot�eko ohitura 
eta mutilen e�e�agunekin kontaktat�eko joera.  

 

6. irudia. Internet Erabiltzeko Helburua. 

 
Ostera, Internet informa�ioa bilat�eko erabilt�en dutela adiera�i arren, askok 

nahiago dute bilat�en duten informa�ioaren inguruan e� sakondu edo �er nolako 
webguneak bisitat�en ditu�ten e� aipatu, eurent�at hori pribatua baita.  

2 5
13 11

32
3

11 17

0

>3 ordu 2-3 ordu 1-2 ordu < 1 ordu E�er

Neskak Mutilak

0

10

20

30

40

50

60
Neskak Mutilak Gu�tira



RAKEL GAMITO ETA ALAITZ TRESSERRAS 

122 
 

“Internet erabilt�en dut jolasteko, bideoak ikusteko eta Whatsappeko taldeak ikusteko 
baina e�in da kontatu ikusten ditudan orrialdeak.” (Neska, 1. saioa) 

Bestalde, Whatsapp aplika�ioaren erabilera a�pimarrat�en da berdinen arteko 
komunika�ioa aurrera eramateko, komunika�io-mota horretan erabilt�aile-taldeak 
protagonista i�anik. Datu hori adingabeen artean berdinek eta berdinen taldeek duten 
eraginaren adiera�le i�atea� gain, gaur egun 10-11 urterekin IKTen erabilerak talde 
baten partaide sentit�earekin duen lotura estuaren adibide da.  

Interneten bi�i i�andako esperient�ia gata�katsuen inguruan, nahi� eta euren 
adinagatik Interneteko esperient�ia laburra i�an, ia parte-hart�aileen erdiak horrelakoren 
bat bi�i i�an du. Ikasleen % 43k aitort�en du Internet erabilt�erakoan deseroso sentiara�i 
dion egoeraren bat bi�i i�ana. Identifikat�en ditu�ten egoera gehienak irudi eta me�u 
desatseginak ikustea edota e�e�agunekin topo egitearekin dute harremana eta, 
orokorrean, horrelako egoeren aurrean ardura handia sentitu arren, e� ditu�te horiei 
aurre egiteko iri�pide argirik. 

“Lagun baten etxean, ordenagailua erabilt�en genuen bitartean, neska bat agertu �en, 
bilu�ik, eta esan �igun <te estaba esperando>.” (Mutila, 2. saioa) 

“Nire amak, Whatsapp bide�, �enbaki e�e�agun batetik bidalitako me�u desatseginak 
eta irainak jasot�en �ituen. Blokeatu �uen.” (Mutila, 3. saioa) 

“Nire lagun batek e�e�agun baten me�uak jasot�en ditu eta pla�a batera joateko esaten 
diote. Nire adinekoa da. Gurasoei esan die baina uste dut e� dutela e�er egin.”( Neska, 
1. saioa) 

Halaber, parte-hart�aileen % 22k onart�en du noi�bait Internet erabilt�eagatik 
�erbait egin gabe ut�i duela, kasu gehienetan ba�tertuta u�ten den ekint�a eskolako 
lanak direlarik. I�an ere, aurrerago a�alt�en den be�ala, datua bera kontuan i�an behar 
badugu ere, gure arreta eskat�en duena menpekotasun-jokabide horren inguruan duten 
pert�ep�ioa da. 

Gainera, ikasleek oraindik sare so�ialetan profil bat i�ateko adina i�an e� arren, 
% 37k onart�en du sare so�ialak erabilt�en dituela (ikus 7. irudia). Gaur egun, 
Espainiako legearen arabera, sare so�ial batean profila sort�eko gutxieneko adina 14 
urtekoa da (umeei �u�endutako sare so�ialen kasuan e�ik) eta hori sare so�ialak 
erabilt�en ditu�ten ikasleek e�agut�en duten datua da. Ondorio�, sare-so�ialak erabili 
ahal i�ateko, adingabeak jakitun dira euren adinaren inguruan ge�urra esan behar dutela 
eta inolako ara�orik gabe aitort�en dute euren profilen arabera asko� nagusiagoak direla.  

“Nire Facebooken jart�en du nik 16 urte ditudala.” (Mutila, 3. saioa) 

Hala ere, ikasleen artean aurki dit�akegun sare so�ialetako erabilt�aile-kopurua e� 
da sare so�ialei lotutako daturik ke�kagarriena. Sare so�ialak erabilt�en ditu�tenen % 
28ren profila publikoa da eta gainont�eko % 28k e� daki sare so�ialetan duen profila 
publikoa edo pribatua den (ikus 8. irudia). Gainera, gehienek (profil pribatua dutenek 
barne) e� ditu�te sare so�ialetako pribatutasun aukerak e�agut�en.  
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7. Irudia. Sare-so�ialen Erabilera.  8. Irudia. Sare So�ialetako Profilen I�aerak. 

 
Sare-so�ialen erabilera eta e�agut�aren arteko kontraesanak edota koherent�ia 

faltak ondorio argi batera eramaten gaitu: sare so�ialak erabilt�eko gutxieneko adina 
i�an e� arren, sare so�ialak erabilt�ea baino asko� larriagoa da horien erabileraren 
inguruan adingabeek duten e�agut�a eta kont�ient�ia falta.  

Informa�io�pertsonalaren�eta�pribatutasunaren�kudeaketa�

Informa�io pertsonalari lotutako datuak (i�en abi�enak, adina, etxeko helbidea, 
helbide-elektronikoa, pasahit�a, telefono-�enbakia, ikastetxea, lagunak eta �aletasunak) 
nori kontat�en di�kieten (familiari, lagunei, e�e�agunei) galdet�erakoan, oso gutxi i�an 
dira espero den patroiarekin (familiari dena, lagunei dena pasahit�a e�ik eta e�e�agunei 
e�er) bat egin dutenak. Gu�tira 19 ikasle soilik i�an dira jokabide-patroi hori adiera�i 
dutenak, parte-hart�aileen % 31.  

Aipatutako patroia gehien apurt�en duten datuek pasahit�a, telefono �enbakia eta 
ikastetxea dira. Adin horretan pasahit�a gurasoei esateko inolako ara�orik e� i�atea 
espero arren, % 25ren familiek e� dute e�agut�en parte-hart�ailearen pasahit�a. 
Bestalde, ke�kagarria da bat�uek e�e�agunei ematen di�kieten datuak: % 9.8k 
e�e�agunei telefono �enbakia ematen dio eta % 24.6k e� du inolako ara�orik e�e�agunei 
non ikasten duen esateko.  

Ikasle gu�tiek bat egiten dute informa�io garrant�itsuena edota hobeto gorde eta 
�aindu beharreko informa�ioa etxeko helbidea, pasahit�a eta telefono �enbakia direla. 
Etxeko helbidea bi�ilekuaren lapurretarekin lot�en dute, pasahit�a informa�io pertsonala 
ikuskatu, lapurtu, argitaratu edo euren kontra erabilt�earekin eta telefono-�enbakia 
aldi�, iru�ur, burla eta mehatxuekin lot�en dute.  

“Beste pertsonek �ure pasahit�a e�agut�en badute, �ure kontuan sartu ahal dira eta 
�ure informa�ioa ikusi eta erabili.” (Neska, 1. saioa) “Edo �ure kontua lapurtu, 
pasahit�a aldatu�.” (Mutila, 1. saioa) 

“E�e�agunei telefono-�enbakia ematen badiet, leku batera joateko eta dirua eramateko 
esango didate.” (Mutila, 1. saioa) “Gainera, burlak eta mehatxuak jaso dit�akegu.” 
(Neska, 2. saioa) 

“Nire lagun bati hori gertatu �it�aion: mutil bati bere �enbakia eman �ion eta mutil 
horrek beste pertsona bat�uei eman �ien eta gero nire lagunak mehatxu-deiak jasot�en 
�ituen.” (Neska, 3. saioa) 

Parte-hart�aile gu�tiak ados daude norberaren datuak eta pribatutasuna �aint�ea 
garrant�i handikoa dela esaterakoan. Datuak �aint�eko garrant�ia argudiat�eko, neurri 
handi batean, �eharka bada ere, �iberbullying-ari erreferent�ia egin diote.  
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Interneteko�arriskuen�inguruko�e�agut�a��grooming,�sexting,��iberbullying,�eduki�
e�egokiak�eta�menpekotasuna�

Ikasleen uste�, Internet erabilt�en dugunean bi dira jasan dit�akegun arrisku 
nagusienak: birusak eta informa�io pertsonalaren lapurreta hacker baten eskutik. Oso 
gutxi dira, nahi� eta horiei lotutako esperient�iak bi�i i�an, bestelako arriskuak aipat�en 
ditu�tenak, adibide� Internet erabilt�en dugun bitartean e�e�agunekin topo egiteko 
aukera.  

“Hackerrek, �ure ordenagailuan sart�en direnean, baimenik gabe �ure bi�it�ako 
informa�ioa eta arga�kiak ikusi eta lapurtu de�akete.” (Neska, 1. saioa) 

“At�o, nire ordenagailua irekit�erakoan, norbait nire kontuan sartuta �egoen.” (Neska, 
1.saioa) 

“Facebook-en ge�urra esaten duen jendea aurkitu de�ake�u. Agian neska dela esaten 
di�u baina benetan mutil bat da.” (Neska, 3. saioa) 

Birusak be�alako arrisku teknikoak alde batera ut�ita, erant�un anit�ak jaso dira 
adingabeek Interneteko egoera gata�katsu nagusienak lant�erakoan. Grooming eta 
sexting-aren kasuetan kontraesanak dira nagusi, �yberbullying eta eduki e�egokietan 
gurasoen lagunt�a a�pimarrat�en dute eta menpekotasuna e� dute arriskut�at ulert�en.  

Ikasleen gehiengoak e�e�agun bati informa�ioa eman edota arga�ki bat 
bidalt�erakotan, “nor den edota informa�ioa/arga�kia �ertarako nahi duen e� dakigula” 
adiera�ten dute. Hala ere, ekint�a e� dute arriskutsut�at jot�en bidalitako 
informa�ioa/arga�kiaren edukia e� bada “pribatua”, bertan bilu�ik agert�en e� badira 
alegia.  

“Zure arga�ki bat bidalt�ea e� dago gai�ki, bilu�ik e� ba�aude behint�at.” (Mutila, 
1.saioa) 

Eduki e�egokiei dagokiene�, nerabeek “Interneteko beste arriskuetako bat” 
be�ala definit�en ditu�te. Orokorrean barneratuta dute gustuko e� ditu�ten gau�ak 
topat�ea eta “bilat�en ari e� garena ikustea” oso ohikoa dela. Kasu horietan, gehienek, 
gurasoen kontrola edota lagunt�aren garrant�ia a�pimarrat�en dute.  

“Gurasoen kontrola gure onerako da.” (Mutila, 2. saioa) 

Ziberbullying-aren kont�eptua gu�tiek e�agut�en dute. Egoera errealekin loturak 
e�art�ea erra�a gertat�en �aie eta ondorio�, parte-hart�aileek �iberbullying-ak i�an 
dit�aken ondorioen larritasuna� jabe dira.  

“Ziberbullying-a Internet bide� egiten den bullying-a da eta oso arriskutsua da. Horren 
ondorio�, jendea bere burua� beste egin du.” (Mutila, 3. saioa) 

A�kenik, menpekotasuna lant�ea e� da erra�a i�an. Gehiengoak e� du 
menpekotasuna arriskut�at ulert�en eta askok Internet kontrolik gabe erabilt�ea ohiko 
ekint�a be�ala identifikat�en dute. 

“Nik gauetan mugikorra ohera eramaten dut eta Interneten sart�en nai� jolasteko, 
gurasoek jakin gabe.” (Neska, 1. saioa) 
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“Horrelako �erbait egiten badugu e� dago inolako ara�orik. Ara�o bakarra hurrengo 
eguneko logura da”. (Mutila, 1. saioa) 

Nortasun�digitala�

Ikasleek e� dute nortasun digitalaren kont�eptua e�agut�en. Nortasun hit�arekin 
�alant�a handiak ditu�te eta, ondorio�, nortasun digitala definit�eko ara�oak nagusi dira. 
Orokorrean, nortasun digitala honako kont�eptuekin lot�en dute: informa�io pertsonala, 
datu pertsonalak eta erabilt�ailearen profila.  

Hau da, adinak eta esperient�ia laburrak �alant�agarria bilakat�en dute nortasun 
digitalean �enbaterainoko eragina duen edota gure nortasun digitala e� �aint�eak i�an 
dit�akeen ondorioen inguruan duten kont�ient�ia-maila. 

Dena dela, esan daiteke adingabeek barneratuta dutela, maila txiki batean bada 
ere, Interneten edo�ein pertsonari buru�ko informa�ioa aurkit�ea erra�a dela eta 
informa�io horrek pertsonaren i�en eta ospean eragina duela. 

“Interneten �uri buru� e� dela e�er agert�en pentsat�en badu�u, ara�o bat du�u.” 
(Mutila, 2. saioa) 

“Jart�en ditugun arga�kiak jendeak guri buru� pentsat�en duenaren inguruan eragina 
du.” (Orokorra, 2. saioa) 

Bederen, e� ditu�te aurreko baie�tapenak euren buruari egokit�en. Hots, 
adingabeek, Interneten edonori buru�ko informa�io ugari aurkitu de�akegula pentsatu 
arren, e� dute agerpen pertsonalaren inguruko kont�ient�iarik. Parte-hart�aileek uste 
dute Interneten e� dela eurei buru�ko informa�iorik ageri, eurak e� direla Interneten 
agert�en alegia. Hori dela eta, ikasleen inguruan egindako bilaketa txiki baten emait�en 
aurrean (euren arga�kiak), ustekabea, harridura eta ardura nagusi i�an dira.  

“Informa�io asko da� Eta guk e� genekien e�er�” (Neska, 3. saioa) 

“Orduan, bilaketa sakonago bat egiten badute gure helbidea ere aurki de�akete�” 
(Neska, 3. saioa) 

Bestalde, Interneten askotan informa�ioa testuingurutik at aurkit�en dela 
badakite eta horren inguruko ge�urrak edota �urrumurruak �abalt�eak min handia sor 
de�aketelaren inguruan kont�iente dira. 

“Besteen inguruko �urrumurruak kontat�en baditugu, pertsona horri buru�ko ge�urra 
jendearen artean �abalduko da. Oso arriskutsua, mingarria eta kaltegarria da.” 
(Mutila, 2. saioa) 

Segurtasun-neurriak�eta�erabilera�segururako�gakoak�

Arriskuen atalean aipatu den be�ala, adingabeek Interneten jasan dit�aketen 
arrisku nagusienetako bat birusak direne�, Interneteko arriskuak ekiditeko edota 
erabilera segurua bermat�eko gehienek erabilt�en ditu�ten segurtasun-neurriak 
antibirusa eta �enbait arrisku-egoeren inguruan gurasoekin hit� egitea dira.  

Orokorrean, Internet erabilt�earen ondorioetan gutxitan pentsat�en dutela 
aitort�en dute. Hots, nerabeen artean Interneten erabilera kritikoak indar gutxi du eta 
kasu gehienetan teoria mailan adiera�ten ditu�ten baie�tapenak errealitateko erabilera-
praktikekin kontraesanetan daude.  
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Pribatutasunari edota datuen �ainketari dagokione�, adibide�, garrant�itsua dela 
adiera�i arren, ikasleek e� dute inolako ekint�a �ehat�ik aurrera eramaten horiek modu 
egokian kudeat�eko. Are gehiago, sare so�ial bateko profila publiko i�atea edota arga�ki 
baten bidalketa be�alako ekint�ak arriskutsuak i�an daite�keela jakin arren, euren 
erabilera pertsonalean e� ditu�te arrisku horiek hauteman. Alegia, adingabeek teoria 
mailako egoera gata�katsuak eurei gerta e� dakiekeelakotan bi�i dira.  

“Gau�a bat�uk pribatuan jarri behar dira eta beste bat�uk e�. Gainera, nik e� ditut 
gau�a txarrak argitarat�en eta nire lagunengan konfiant�a daukat.” (Mutila, 1. saioa) 

Horren adibide garbiena euren artean oso �abalduta dagoen arga�kiak bidalt�eko 
ohitura da. Adingabeek badakite behin arga�ki bat bidalt�en edo argitarat�en dugunean 
arga�ki horren kontrola betirako galt�en dugula, “behin arga�kia bat beste norbaiti 
bidalita, besteak arga�ki horrekin nahi duena egin de�akeela” alegia. Hala ere, 
praktikan, arga�ki pila bidalt�eko edota argitarat�eko joera dute eta horrek i�an 
dit�akeen ondorioak arga�kiaren edukiaren araberakoak direla pentsat�en dute.  

“Gauden be�ala (arropa jant�ita) arga�ki bat aterat�en badugu eta beste norbaiti 
bidalt�en badiogu e� da e�er gertat�en, ondo dago. Baina arga�kian bilu�ik agert�en 
bagara arriskutsua da, �ure arga�kia beste norbaiti bidali ahal diote edo Interneten 
argitaratu.” (Neska, 3. saioa) 

Bestalde, eduki e�egokien kasuan, gehienek gurasoen kontrola edota lagunt�aren 
garrant�ia a�pimarrat�en dute. Hala ere, parte-hart�aile bat�uek, Internet erabilt�en 
duten bitartean eduki e�egokiren bat topat�en dutenean, e� dute inorekin komentat�en 
eta, are gutxiago, familiarekin. Askok uste dute, etxean Interneteko eduki e�egokien 
inguruan hit� egine� gero, gurasoen errieta jasoko dutela.  

“Zerbait bilat�erakoan, ida�terakoan, beste �erbait agertu/ikusi de�ake�u eta kasu 
horietan hoberena gurasoei komentat�ea da.” (Neska, 1. saioa) 

“Gau�a txarrak aurkit�en ditudanean, gurasoei esaten badiet, nahita sartu nai�ela 
pentsatuko dute eta gau�a txarrak egiteagatik �igortuko naute.” (Mutila, 1. saioa) 

Ziberbullying kasuen aurrean ere kontrako irit�iak jasot�en dira. Ikasleen 
%87.5k lagunt�a eskat�ea funtse�koa dela argudiat�en duen bitartean, %12.5k 
“gertat�en �ai�una kontat�eak burla gehiago eragin dit�ake” edo “irakasleei kontat�en 
badiegu, e� da e�er aldatuko” pentsat�en du.  

Horri lotuta, maila-teorikoan bada ere, ikasleek Interneteko erabilt�aileak 
lagunt�ea, errespetat�ea eta norberaren �ein besteen irudia �aint�earen garrant�ia 
goraipat�en dute, Interneteko segurtasuna eta elkarbi�it�a bermatu aldera.  

“Besteak e� baditugu errespetat�en, e� gaitu�te errespetatuko” (Mutila, 2. saioa) 

A�kenik, galdet�erakoan ea noi�bait Interneteko arriskuen eta segurtasunaren 
inguruan a�alpenik jaso duten, % 61k baiet� dio, familiaren eta lagunen eskutik. Datua 
txarra e� bada ere, gaiaren inguruan informa�iorik jaso e� duen ikasleen ehunekoa 
oraindik ere handia dela kontuan hartu behar da.  

Gainera, Interneteko arriskuen eta segurtasunaren inguruan a�alpenak jaso 
ditu�tela esan arren, e� dira gaiaren inguruan a�alpen handirik emateko gai. Badakite 
“Internet erabilt�erakoan e� gaudela erabat seguru” eta “Interneten arrisku asko 



ADINGABEEN ERREALITATE DIGITALA EZAGUTZEN: ERABILERA-
OHITURAK ETA EGOERA GATAZKATSUAK 

 

127 
 

daudela” baina horiek egoera �ehat� edo Interneteko arrisku jakin gutxiekin lot�en 
ditu�te.  

A�kenik, orokorrean ikasleek interes- eta ardura-maila altura erakutsi dute 
gaiarekiko. Askotan edukiak esperient�ia pertsonalekin lotu ditu�te eta euren �alant�a 
pertsonalak adiera�i ditu�te. % 98.46k uste du Interneteko arrisku eta nortasun digitalari 
lotutako gaiak eskolan lant�ea beharre�koa eta interesgarria dela.  

E�tabaida�

Lan honek hurbilt�en gaitu adingabeen Interneteko erabilera-ohituren 
e�agut�ara. Emait�ak alarma-seinale dira eta egia�tat�en dute adingabeen burujabet�a 
digitala eta erabilera segurua bermat�en duten edukiak EAEko Oinarri�ko He�kunt�aren 
curriculumeko gaitasun digitalean txertat�earen beharra  

Adingabeen�errealitate�digitala��

A�ken urteetan IKTek eragin duten aldaketa so�iologikoa ukae�ina da. Ikerketa-
lan honek egia�tat�en du adingabeak egunero eta euren bi�it�ako esparru gu�tietan 
erabilt�en ditu�tela IKTak (Graner et al., 2007; INE, 2015; Rial et. al, 2014). Bera�, 
adingabeek informa�ioaren gi�artearen parte dira (INTECO, 2012; Rial et al., 2014) eta 
IKTek eragin �u�ena dute euren bi�it�an (EU Kids Online, 2014; Holloway et al., 2013; 
Mascheroni eta Cuman, 2014; Muño�-Miralle� et al., 2014; Protégeles, 2014). 

Ikerketako parte hart�aileen IKTetara sarbide-adina 8.5 urtetan e�art�en da eta 
neskak (6-9 urte) mutilak (9-11 urte) baino lehen hasten dira. Alegia, egungo 
testuinguru digitalaren ondorio�, nerabeak gero eta ga�teago hasten dira IKTak 
erabilt�en eta baie�tat�en da adingabeak 9 urte i�an aurretik IKTen ohiko erabilt�aileak 
direla (Gair�n et al., 2014; Holloway et al., 2013; Rial et al., 2014). 

Interneten kasuan, erabilera ere orokorra da. Adingabeak egunero konektat�en 
dira, gehienak 1-2 ordu� (Graner et al., 2007; Fernánde�-Montalvo et al., 2015, Rial et 
al., 2014). Hala ere, badira egunero 3 ordu baino gehiago konektaturik pasat�en 
ditu�tenak daudenak ere eta hori kontuan hartu beharreko datua da. Gainera,  gero eta 
gehiago dira Internetera konektat�eko euren telefono mugikor edota tablet pertsonala 
erabilt�en ditu�tenak (INE, 2015).  

Interneteko erabileraren helburua informa�ioaren bilaketa, denbora-pasa 
(jolastea eta bideoak ikustea) eta harreman pertsonalak aurrera eramatea dira, hurrene� 
hurren. Kasu honetan, EU Kids Online (2014) a�terketen datuekin alderatuta, alde 
nabarmena dago sare-so�ialen erabileran. Parte-hart�aileen artean, sare-so�ialetako 
erabilt�aileak i�an arren, horiek bisitat�ea e� da konektat�earen ohiko helburuetako bat.  

Baina Interneteko arriskuak egon badaude. Online esperient�ia positibo eta 
negatiboen arteko lerroa oso lausoa da eta, horregatik, askotan, arriskuek alde 
positiboak eta aukerak gailent�en ditu�te. Parte-hart�aileen adina txikia eta online 
esperient�ia laburra i�an arren, dagoeneko egoera arriskutsu edota deseroso ugari bi�i 
i�an ditu�te. Mascheroni eta Cumanek (2014) esaten dutenarekin bat etorri�, 
identifikat�en ditu�ten egoera gehienak irudi eta me�u desatseginak ikustea edota 
e�e�agunekin topo egitearekin dute harremana (Mascheroni eta Cuman, 2014). 

Dena den, i�andako esperient�iak alde batera ut�i eta Interneteko arriskuen 
inguruan galdet�erakoan, adingabeek Interneteko arriskuak orokorrean ara�o 
teknikoekin lot�en ditu�te. I�an ere, euren irudia, identitatea eta osasuna kaltetu 
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de�aketen arriskuen inguruan (pribatutasuna, grooming, sexting, �iberbullying, eduki 
e�egokiak, menpekotasuna eta nortasun digitala) erant�unak anit�ak dira. Grooming, 
sexting, pribatutasuna eta nortasun digitalaren kasuetan kontraesanak dira nagusi, 
�iberbullying eta eduki e�egokietan gurasoen lagunt�a a�pimarrat�en dute eta 
menpekotasuna e� dute arriskut�at ulert�en.  

Adingabeek barneratuta dute, maila txiki batean bada ere, Interneten ibilt�eak 
gata�kak sor dit�aketen egoera arriskutsuak bi�it�ea eragin de�akeela eta horien 
ondorioak larriak i�an daite�keela. Hau da, parte-hart�aileek badakite Interneten edonori 
buru�ko informa�ioa aurkit�ea erra�a dela, informa�io hori norberaren aurka erabili 
de�aketela eta e�e�agunekin edo gustuko e� diren edukiekin topo egitea ohikoa dela.  

Hala ere, ikusi dugunaren arabera, parte-hart�aileek e� ditu�te baie�tapen horiek 
euren buruari egokit�en eta euren artean oso ohikoak dira �enbait praktika arriskutsu. 
Adingabeak egoera gata�katsuak eurei gerta e� dakiekeelakotan bi�i dira (Garmendia et 
al., 2013) eta e� ditu�te euren erabilera pertsonalean aipatutako arriskuak hauteman.  

Esate baterako, adingabeek e� dute euren agerpen pertsonalaren inguruko 
kont�ient�iarik eta, Interneten edonori buru�ko informa�ioa aurkit�ea erra�a dela jakin 
eta adiera�i arren, pentsat�en dute eurak Interneten e� direla agert�en. Horrekin batera, 
pribatutasuna eta nortasun digitalaren garrant�ia aipatu arren, adingabeek e� dute 
inolako ekint�a �ehat�ik aurrea eramaten horiek modu egokian kudeat�eko. Are 
gehiago, askok e� dute e�agut�en sare-so�ialetan ditu�ten profilen i�aera edota horien 
pribatutasun aukeren e�arpenak.  

Bestetik, arga�kiak bidalt�eko eta argitarat�eko ohitura oso �abaldua dago parte-
hart�aileen artean, ekint�a horren ondorioak arga�kiaren arabera direla pentsatu�, 
McCarty et al.-ek, (2011) euren lanetan aurkitu �utenarekin bat etorri�. E� hori bakarrik, 
bat�uek onart�en dute e�e�agunekin kontaktua i�aten ohi dutela eta e�e�agunei �enbait 
datu ematen di�kietela (Ballesta et al., 2015). 

Bera�, agerikoak dira adingabeen teoria-mailako baie�tapenen eta erabilera-
ohituren arteko kontraesanak. Hots, emait�en arabera, nerabeek heldutasun e�a eta 
iri�pide falta dute sarearen erabilera kritikoa eta arduratsua aurrera eramateko �ein 
Interneten gertat�en diren egoera arriskutsuen aurrean erant�uteko (Livingstone, 2004). 

Bestalde, ia parte-hart�aile gu�tiek uste dute Interneteko arriskuen gaia 
garrant�itsua dela eta, horregatik, gaia eskolan landu beharko lukete. Gehienek aitort�en 
dute gutxitan pentsat�en dutela Internet erabilt�earen ondorioetan baina gaiarekiko 
interesa eta ardura adiera�ten dute. 

EAEko�Oinarri�ko�He�kunt�aren�curriculumaren�gaitasun�digitala�

Sarean aurki dit�akegun egoera gata�katsuak bi�it�ako arriskuen bertsio digitala 
dira eta horiek e�abat�ea, bi�it�ako edo�ein esparrutan be�ala, e�ine�koa da. 
Saiheste�ina da adingabeek Interneteko ara�oekin topo egitea. Horregatik, funtse�koa 
da nerabeak globaltasunak dituen desabantaila, arrisku eta ara�oak e�agutu eta horiei 
aurre egiteko gaitasun eta baliabideak i�atea. 

Emait�ek egia�tat�en dute adingabeen IKTen erabilera egokia indart�ea 
beharre�koa dela, Rial et al.-ek (2014) esandakoaren ildotik. Esanak esan, lehentasuna 
du Interneteko arriskuen prebent�ioko edukiak curriculumean txertat�eak (Del Rey et 
al., 2012). 

Bi�i garen testuinguru digitalean, eskolaren helburu nagusia XXI. mendeko 
herritar digitalak he�tea da, ikasleei ardura� eta autonomia� bi�it�en irakatsi� eta 
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gata�ka egoerei aurre egiteko erremintak eskaini�. Hori lort�eko, ikasleen prestakunt�a 
integrala i�an behar da eta, horren baitan, ikasleek gaitasun digitalaren dimentsio 
gu�tiak garat�en ditu�tela bermatu behar da. 

Behar-beharre�koa da IKTei buru�ko he�kunt�an inbertit�ea eta adingabeak 
sareko elkarbi�it�arako prestat�en hastea. Horretan, eskolaren papera a�pimarratu behar 
da. IKTen erabilera gu�tiont�ako alderdi onuragarri eta aberasgarri i�an dadin, 
Interneteko bi�ipen negatiboei, pribatutasunaren kudeaketari eta nortasun digitalaren 
kont�ient�iari buru�ko eduki �ehat�ak EAEko Oinarri�ko He�kunt�aren curriculumaren 
parte i�an beharko lirateke. 

Ikerketa-lanaren�mugak�eta�etorki�unerako�lan-proposamenak��

Bi i�an dira lan honen muga nagusiak: denbora eta txostenaren lu�era. Egokia 
lit�ateke parte-hart�aile kopurua handit�ea eta horien adin-tartea �abalt�ea, emait�ak 
aberasgarriagoak eta orokorragoak i�ateko, baina horretarako denbora nahikorik e� da 
egon.  

Era berean, geletan sarean norberak duen ardura eta erant�uki�unaren inguruko 
e�agut�a eta hausnarketa indart�eko, e�inbestekoa da adingabeen he�kunt�a-agente 
nagusienek Interneteko arrisku eta nortasun digitalarekiko adiera�ten duten interesa eta 
ardura ere jasot�ea. Bera�, etorki�uneko lan-proposamenetan garrant�itsua lit�ateke 
irakasle eta gurasoen ikuspuntua kontuan hart�ea eta jasot�ea. 

Halaber, badirudi �abaldu dela gi�artean adingabeen gaitasun digitalaren 
inguruko ke�ka, Eusko Jaurlarit�ako Hi�kunt�a, Politika eta Kultura Sailak EAEko 
he�kunt�a-sistema hobet�eko He�iberri 2020 Planean gaitasun digitalaren defini�ioa 
hemen aipatutako kont�eptu bat�uekin osat�en baita. Funtsean, hurrengo ikerketa-
lanetan marko legal berria aint�at hartu eta bertan jasotakoak adingabeen burujabet�a 
digitala bermat�eko nahiko diren a�tertu eta baloratu beharko da.  
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