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Laburpena
Internet erabat integratuta dago gure jendartean eta aurrerapenek eragin zuzena izan dute adin
txikikoen egunerokotasunean. Zentzu horretan, familia eragile erabakigarria da haur eta nerabeen
alfabetatze eta ongizate digitalean. Horregatik, ikerlanak Lehen Hezkuntzako ikasleen familien
bitartekaritza-lana aztertzen du, 18 kide heldu protagonista izan duten bi eztabaida-taldeen bitartez.
Emaitzek agerian uzten dute gaur egungo agertoki digitalari buruzko kezka. Familiek defendatzen dute
funtsezkoa dela etxean erantzukizun-kultura lantzea eta garatzea. Hala ere, adin txikikoen Interneten
erabilera-ohiturei eta bizipenei buruzko ikuspegia edota ezagutza oso partziala da.
Hitz gakoak: Internet, segurtasuna, adin txikikoak, familia, bitartekaritza.

Abstract
Internet is fully integrated in our society. The advances have had a special impact on minor child
and the family is a key factor in the digital literacy of children and adolescents. For this reason, the
study analyses the mediation work of Primary Education student´s families through two discussion
groups led by 18 adults. The results reveal concerns about the current digital stage. Families´ voices
argue that it is essential to work and develop a culture of responsibility at home. However, the view
and the knowledge of the usage habits and experiences of the minor child on the Internet is very
partial.
Keywords: Internet, security, minor child, family, mediation.

1. Sarrera eta motibazioa
Internet egunerokotasunaren bizkar hezur bilakatu da. Dagoeneko zaila da bizitza konektibitaterik
gabe imajinatzea, munduko sarerik handienak eskaintzen dizkigun ezagutza-, komunikazio- eta
aisialdi-aukera amaigabea momentu oro poltsikoan eskuragarri izatera ohitu baikara. Informazioaren
jendartea nonahiko pantaila globalean garatzen da (Castells, 2005; Lipovetsky eta Serroy, 2009).
Testuinguru digital horretan, online segurtasunari buruzko ardura areagotu da (Torrecillas-Lacave,
Vázquez-Barrio, eta Monteaguado-Baradalla, 2017). Interneten erabilera orokorragoa den heinean,
funtsezkoa da Internet erabiltzaileak modu autonomoan eta seguruan nabigatzen duten herritar etiko
eta konprometituak izatea.
Adin txikikoen kasuan, aro digitalean jaio dira eta Internet euren bizitzen protagonistetako bat da,
garapen eta sozializazio prozeduren oinarri (García, 2016). Gaur egun Interneten ohiko erabiltzaile
izaten hasteko adina 7 urteetan kokatzen da (Mascheroni eta Cuman, 2014). Horregatik, gero eta
garrantzitsuagoa da konektibitatearen gatazkei buruz hausnartzea eta txikitatik sarearen erabilerak
sortu ditzakeen gatazka psikosozial edota emozionalak kudeatzeko gaitasunak garatzea (Gamito,
Aristizabal, Olasolo, eta Vizcarra, 2017; Jiménez, Garmendia, eta Casado, 2015; Livingstone, 2018).
Zentzu horretan, gazteek Interneten erabilera egokiari buruzko formazioa eta helduen laguntza
eskatzen dute (Gamito, Aristizabal, Vizcarra eta Tresserras, 2017; INTEF, 2016). Epe luzerako
hezkuntzaren alde egin behar da: txikitatik etxean Interneten erabilera arduratsua eta online
elkarbizitza positiboa lantzeko espazioak eraiki eta adin txikikoen burujabetza digitala bermatu
(Gómez-Ortiz, Del Rey, Casas, eta Ortega-Ruiz, 2014; Lareki, Martínez de Moretin, Altuna, eta
Amenabar, 2017). Funtsean, ezagutza eta gaitasun kritikoa Interneten arriskuen prebentzioaren eta
erabilera seguruaren oinarriak dira.
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2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Adin txikikoen eta Interneten arteko harreman konplexuan agente ugarik parte hartzen duten
arren, familia oinarrizko hezkuntza-agentea da alor digitalean zein horri lotutako gaitasunen
garapenean. Testuinguru hurbilenaren eskutik jasotzen den laguntza eta eduki positiboek
baldintzatzen dituzte haur eta nerabeek Interneten eskura dezaketen onura kopurua (Smahel eta
Wright, 2014).
Alegia, bizitzaren beste zenbait esparrutan bezala, etxeko giroa eta gurasoen inplikazioa
funtsezko eragileak dira familiako gazteenen gaitasun digitalaren eta Interneten erabilera
seguruaren sustapenean (Livingstone, Mascheroni, eta Staksrud, 2015; Ortega-Barón, Buelga,
eta Cava, 2016). Helduen ikuskapena eta laguntza Interneten erabilerari lotutako arriskuak
ekidin ditzakete edo, gutxienez, horien ondorio negatiboak txikiagotu (Rial eta Gómez, 2018).
Hala ere, online egoera gatazkatsuen aurrean, adin txikiko askok berdinengana jotzen dute,
helduen erantzun negatiboaren beldur (Ardila, Marín, eta Pardo, 2014). Ondorioz, ohikoa da
gazteek mundu osora konektatuta dagoen sarearen erabilera-arauak heldutasun nahikorik gabeko
testuinguruetan ikastea eta horrek ohitura arriskutsuak barneratzea eragin dezake (Besoli,
Palomas, eta Chamarro, 2018).
Horregatik, adin txikikoen Interneten erabilera-ohiturek helduen arreta merezi dute eta inoiz
baino garrantzitsuagoa da gurasoek, online eremuan ere, erreferente-papera hartzea (Torrecillas
eta Monteaguado, 2016). Gainera, heziketa digitala txikitatik hastea komeni da. Haur eta
nerabeen adinak aurrera egin ahala, gailuen erabilera gero eta pribatuagoa da, familiarekin
komunikazioa urriagoa da eta erreferentziazko pertsona helduen eragin-indarra txikiagoa. Hori
guztiak helduen bitartekaritza-lanak zailtzen du (López-Sánchez eta García del Castillo, 2017).
Familiei haur eta nerabeen bitartekaritza digitalean laguntzeko asmoz, Lehen Hezkuntzako
etapan seme-alabak dituzten familiek adin txikikoen errealitate digitalari eta Interneten erabilera
arduratsuari buruz duten pertzepzioa aztertu da. Hortaz, lanaren helburuak hauek izan dira:
•

Lehen Hezkuntzako ikasleen 18 familiek adin txikikoen Interneten erabilera-ohiturei eta
bizipenei buruz duten ikuspegia analizatzea.

•

Lehen Hezkuntzako ikasleen 18 familiek Interneten arriskuen prebentzioari,
pribatutasunaren kudeaketari eta nortasun digitalaren garrantziari buruz adierazten duten
ezagutza-, interes- eta ardura-maila ezagutzea.

3. Ikerketaren muina
Aztertu nahi izan den errealitatearen ezagutza eraikitzeko eta errealitate horren
eraldaketarako baliabideen bilaketan aurrera egiteko, funtsezkoa izan da familiek aztergaiari
buruz duten ikuspegia jasotzea eta, horrela, ikerketaren partaide bilakatzea (Pérez-Serrano,
2014).
Horretarako, Lehen Hezkuntzako ikasleen gurasoen ekarpenak modu kualitatiboan jaso dira,
bi eztabaida-taldeen bitartez. Hemen biltzen dena adin txikikoen Interneten arriskuei buruzko
pertzepzioa ezagutu nahi duen Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHUko) tesi baten zati
osagarria da. Zalantzarik gabe, ikerketaren ahots nagusia Lehen Hezkuntzako ikasleena izan da
(Gamito, Aristizabal, eta Vizcarra, 2019; Gamito et al., 2017a; Gamito et al., 2017b), baina
analisiak gaiari buruz familiek eta profesionalek duten ikuspegia jasotzearen beharra sortu du.
3.1. Parte-hartzaileak
Eztabaida-taldeak EAEko bi herritan egin dira eta parte-hartzaileak herrietako ikastetxe
publiko zein pribatuetako Lehen Hezkuntzako ikasleen familiako kide helduak izan dira.
Guztira 18 lagunek hartu dute parte, 15 emakume eta 3 gizon. Lehenengo taldeak 10 pertsona
bildu ditu eta 8, ordea, bigarrenak.
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Partaideen ikuspegi orokorra gurasoena izan bada ere, zortzik ikuspegi partekatu batetik hartu
dute parte, hezkuntza-arloko profesionalak ere badirelako (irakaskuntza, gizarte-zerbitzuak eta
mendekotasunen prebentziorako zerbitzua).
Eztabaida taldeek EAEko bi herrietako udalek antolatutako formazio-ekimen bat izan dute
abiapuntu eta parte-hartzea irekia izan da. Beraz, herrien hautaketa-irizpidea udalek gaiarekiko
erakutsi duten interesa eta ardura izan da eta parte-hartzaileena, aldiz, formazio-ekimenean
parte hartzeko prestutasuna.
3.2. Tresnak
Eztabaida-taldeek elkarrekintzako giroa ahalbidetzen dute, non testigantzak, ideiak,
hausnarketa-prozesuak eta kalitate-datuak sortu diren (Flick, 2004; Krueger, 1991). Horrela,
teknika horri esker posiblea izan da parte-hartzaileen pertzepzio, sentimendu eta jarrerei
buruzko informazioa lortzea. Bestetik, landa-ohar pertsonalek aukera ematen dute partehartzaileen arrazoia (zer esaten duten) eta bihotzetik ateratakoa (nola eta zergatik esaten den)
biltzeko (Rekalde, Vizcarra, eta Macazaga, 2014).
Beraz, datuen bilketa erregistratzeko, tresna hauek erabili dira:
•

Eztabaida-taldeak eta horien transkribapenak. Gai berari buruz parte-hartzaileen
(familien) esperientziak, hausnarketak eta iritziak jasotzeko bilera bi antolatu dira.
Eztabaida gidatzeko, erdi egituratutako gidoia diseinatu eta jarraitu da. Bertan
proposatutako itemak bost multzo handietan biltzen dira: adin txikikoen harremana
Internetekin (Internetera sarbidea eta erabilera), esperientzia gatazkatsuak sarean eta
konektibitateari buruzko arriskuei buruzko ezagutza (Interneten arriskuak), etxeko
kontrol-estrategiak (prebentzio-teknikak), familiaren zeregina bitartekaritza digitalean
(familiaren bitartekaritza) eta, azkenik, Interneten erabilera segurua bermatzeko eskolak
bete behar duen papera (eskolaren inplikazioa). Itemak ad hoc sortu dira eta momentu
oro erantzun irekiak zein parte-hartzailerentzat garrantzitsuak diren bestelako edozein
alderdi ere bildu dira. Eztabaida-taldeetan Lehen Hezkuntzako ikasleen familia-kide
helduek hartu dute parte. Parte-hartzaileen adierazpen eta testigantzak audioz grabatu
dira eta, ondoren, transkribatu.

•

Eztabaiden landa-ohar pertsonalak. Talde-eztabaiden garapenari buruzko narrazioak
bildu dira. Bertan, sentsazio pertsonalak, parte-hartzea, parte-hartzaileen jarrerak,
interakzio-motak, saioen helburuen lorpena, etab. jaso dira. Landa-oharrak ikerketataldeko kide batek jaso ditu eztabaida-talde bakoitzaren amaieran. Prozesu osoan landaoharrak audio-transkribapenen informazioarekin osatu dira.

3.3. Prozedura
Xede nagusia aztertutako errealitateari buruzko ahalik eta iritzi - zein ikuspuntu-aukera
zabalena jasotzea izan da. Horretarako, EAEko bi herritan Lehen Hezkuntzako ikasleen familiak
protagonista izan dituzten eztabaida-taldeak antolatu dira.
Eztabaida-taldeek EAEko bi herrietako udalek antolatutako formazio-ekimenak izan dute
abiapuntu. Udalekin hasierako harremanak egin ostean, lan-plangintza adostu da eta ekimenetan
parte hartzeko deialdien zabalkundea egin da. Parte-hartzea, beraz, librea izan da bi kasuetan.
Aipatutako formazio-ekimenen lehenengo egunean egin dira eztabaida-taldeak. Orduan,
ikastaroaren oinarrizko informazioarekin batera, ikerketaren nondik norakoak eta eztabaida taldearen helburua azaldu dira. Bertaratutako parte-hartzaile guztiek baimen-informatuak sinatu
dute.
Eztabaida-talde batetik bestera gutxi gorabehera hiru hilabeteko tartea egon da. Bakoitzaren
iraupena bi ordu ingurukoa izan da. Gidaritzaren arduraduna ikerketa-taldeko kide bat izan da
eta, horretarako, aldez aurretik ad hoc diseinatutako erdi egituratutako gidoia izan du oinarri.
Parte-hartzaileen askotariko testigantzak eta adierazpenak audio-grabagailu digital baten
bitartez erregistratu dira. Gainera, kasuan kasu, ikerketa-taldeko kide batek eztabaidaren
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garapenari buruzko landa-oharrak ere jaso ditu. Prozedura bera bi eztabaida-taldeetan errepikatu
da.
3.4. Datuen analisia
Azkenik, informazioaren analisia etapa garrantzitsua da ikerketa kualitatiboan, landa lanarekin batera egiten baita (Goetz eta Lecompte, 1988). Beraz, ikerketa-prozesu osoan zehar
jasotako ideiak eta ideia-asoziazioak sistematikoki erregistratu dira eta bildutako datuen analisia
prozesu dinamikoa eta sistematikoa bat izan da. Horrek eskatu du fenomenoak gorpuzten
dituzten kontzeptuak ezagutzea, ordenatzea eta sailkatzea hainbat kategoriatan (Rapley, 2014).
Horretarako, ikerketa-taldeak kategoria-sistema sortu du. Kategoria-sisteman helburuaren
aztergaiaren ardatzak (dimentsioak), gai nagusiak (kategoriak) eta gai horiei lotutako
kontzeptuak (azpikategoriak) zehaztu dira (Coffey eta Atkinson, 2003). Kategoriak zein
azpikategoriak zehazteko kodifikazio tematikoa (indukziozko irizpideen arabera) eta gailentzen
den kodifikazioa (dedukziozko irizpideen arabera) erabili dira (Wood eta Smith, 2018). Alegia,
sistema kategorialak, gaiari buruz egindako berrikuspen teorikoa zein tresnen bidez landu izan
diren edukiak oinarri izateaz gain, hasieran espero ez ziren ekarpenen zenbait alderdi ere bil du
dituzte.

4. Eztabaida eta ondorioak
Familia parte-hartzaileei ahotsa eman zaienean, argi dago azken urteetako aurrerapen
teknologikoez eta horrek bizimoduan izan duen eraginaz jabe direla. Badakite Internet erabat
normalizatua dagoela, sarbidea gero eta goiztiarragoa dela eta gailu nagusia telefono mugikorra
dela. Zentzu horretan, parte-hartzaileen pertzepzioa, hein handi batean, Net Children Go Mobile
(Mascheroni eta Cuman, 2014) bezalako europar ikerketen emaitzekin bat dator.
Hala ere, agerikoa da Lehen Hezkuntzako ikasleen familia parte-hartzaileek adin txikikoen
online jarduerak zehazteko zailtasunak dituztela (Bryne, Katz, Lee, Linz, eta Mcilara th, 2014).
Badakite erabilera gehienbat ludikoa eta komunikatiboa dela, baina gutxik ezagutzen dituzte
online jolasen edota sare sozial arrakastatsuenen xehetasunak. Gainera, zerrendatzen dituzten
edukiak nahiko aldentzen dira Lehen Hezkuntzako ikasleek adierazten ohi dituzten interes
digitaletatik (Gamito et al., 2017a; Gamito et al., 2017b).
Interneten arriskuak aipatzerakoan, ardura handia adierazten dute eztabaida-taldeetako
familia parte-hartzaileek, batez ere online egoera gatazkatsuei aurre egiteko adin txikikoek
duten gaitasun ezarekiko. Hala eta guztiz ere, arriskuen errealitateari buruzko pertzepzioa eta,
ondorioz, prestakuntza partziala da (Mendez eta Delgado, 2016). Parte -hartzaileek Blum-Ross
eta Livingston-ekin (2016) bat egin dute eta garrantzi handia eskaintzen diote pantailen bidez
jasotzen diren edukien eta edukien izaerari. Ziberjazapena eta gailu digitalen gehiegizko
erabilera ere haur eta gazte askotan errepikatzen diren gatazkatzat hartzen dituzte. Aldiz,
Pacheco, Lozano eta González-en (2018) lanen emaitzen kontra, uste dute sexting-a edota
pertsona ezezagunekin harremanak izatea ez direla ohiko praktikak adin txikikoen artean.
Egoera horren aurrean, parte-hartzaileek eskatzen dute segurtasun digitalaren arloan
kontzientzia eta ahalduntzea. Eskolan online elkarbizitza lantzeko espazioak eskaini behar
direla aldarrikatzen dute eta azpimarratzen dute, haur eta nerabeen Interneten erabilera segurua
bermatzeko, funtsezkoa dela etxean erantzukizun-kultura lantzea eta garatzea.
Azken finean, eta Martínez eta Casado-rekin (2018) bat eginez, familiak adin txikikoen
online ongizateagatik arduratuta daude eta, horri erantzuteko, bitartekari digital aktiboa izan
behar da.
Lan honen erronka eta, era berean, ekarpen handienetako bat parte-hartzaileen seme/alaben
hezkuntza-etapa izan da: Lehen Hezkuntza. Etorkizunean, ezinbestekoa izango da gure
praktikari beste ikuspuntu batzuk emango dizkioten sareetan parte hartzea, baita hezkuntzakomunitatearekin iraunkorrak izango diren prozesuak aktibatzea ere. Horretarako, irakasleen
ikuspegia ere jaso beharko da eta horien formazioan sakondu.
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