INKESTA:
BIZITZA ESTILOAK ETA HARREMAN
PERTSONALAK (C13)
Eskerrak eman nahi dizkizugu ikerketa honetan parte hartzeagatik. Zure adineko gazteak hobeto ezagutzea
xede duen nazioarteko ikasketa bat da.
Inkesta hau ANONIMOA da. Ez duzu zure izena idatzi behar. Inork ez du jakingo nork erantzun duen zer.
Inkesta BORONDATEZKOA da. Ez baduzu erantzun nahi, gelatik irten zaitezke nahi duzunean, edo
erantzun gabe itxaron dezakezu besteek amaitu arte. Erabaki horiek ez dute inolako eraginik izango zuregan.
Ez bazara eroso sentitzen galderaren bat erantzuten, «Ez dut erantzun nahi» aukera hautatu dezakezu.
Inkesta hau EZ DA AZTERKETA BAT. Ez dizugunez nota bat jarriko, zintzotasunez erantzutera
gonbidatzen zaitugu. Galdera bakoitzeko erantzun laukitxo bakarra markatu ezazu. Erantzuna hautatzea
zaila bada, zure pentsamoldetik hurbilen dagoen edo gehien egiten duzuna adierazten duena markatu ezazu.
Galdera batzuetan, erantzun batzuk ez dira gomendagarri edo osasungarrienak. Horiek jartzen ditugu
balitekeelako norbait egoera horietan egotea. Era berean, galdera batzuk «arraroak» iruditu ahal zaizkizu zure
inguruabarrerako (beste kulturak dituzten herrialde batzuetan ere erabiltzen ari dira). Hala ere, saia zaitez
ahalik eta hobekien erantzuten.
Galdera batzuk zure gurasoei buruzkoak dira. Galdera horiek, zure kasuaren arabera, guraso biologiko,
adopzio-gurasoak, legezko-tutoreak edo zure ardura hartzen duten pertsonei aplika dakizkioke.
Inkesta osoa erantzuteak 20-30 minutu hartuko ditu.
«Hurrengoa» botoia sakatzean inkesta egitea onartzen duzu.
Mila esker zure partaidetzagatik!

Zenbait kasutan, galdera kopuruak ez dira ondoz ondokoak. Hau ez da AKATS bat: kontua da galdera batzuk hainbat galdeketatan
egiten direla, baina ez besteetan, betiere, adinaren eta azterketaren helburuen arabera.
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101. Zenbat urte daukazu?
10 urte edo gutxiago
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 urte edo gehiago
Ez dut erantzun nahi
102. Zein da zure sexua?
Gizonezkoa
Emakumezkoa
Ez dut erantzun nahi
103. Joan den kurtsoan:
Bat edo beste gainditu gabe utzi nuen
Dena gainditu nuen
Emaitza onak atera nituen
Ez dut erantzun nahi
170. Mesedez gurutze bat ipini zure ustez galderei egokien erantzuten dien aukeretan: Ez da egia, Egi
samarra, Egia benetan. Lagungarri gertatuko litzaiguke galdera guztiei erantzungo bazenieke, nahiz eta
erantzunarekin oso ziur ez egon edo galdera arraroa iruditu. Erantzuteko, kontutan izan mesedez nola
izan diren gauzak azkenengo sei hilabetotan.
Ez da
egia

Batetik bestera ibiltzen naiz, egonezina edukitzen dut; ezin naiz geldirik
egon luzaroan
Etengabe mugitzen naiz eta bihurria naiz
Erraz galtzen dut konzentrazioa. Zaila egiten zait arreta edukitzea
Ezertan hasi baino lehen pentsatu egiten dut
Hasten dudana amaitu egiten dut; konzentrazio ona izaten dut

Egi
samarra

Egia
benetan

Ez dut erantzun
nahi

104. Zenbat urterekin izan zenuen zure lehenengo mugikorra?
Ez daukat mugikorrik → Joan honako galdera honetara: 106
7 urte edo gutxiago
8
9
10
11
12
13
14
15
16 urte edo gehiago
Ez dut erantzun nahi → Joan honako galdera honetara: 106
105. Zure mugikorra:
EZ BAI

Ez
dakit

Ez dut erantzun
nahi

Datu mugikorrak (Interneterako etengabeko konexioa) dauka?
Filtroa (Interneteko zenbait webgunera sartzea galarazten duen programa)
dauka?
106. ZURE DENBORA LIBREA NOLA IGAROTZEN DUZUN KONTATZEA GUSTATUKO
LITZAIGUKE
107. Azken 12 hilabeteetan, zein maiztasunekin egin dituzu honako ekintzak?
Inoiz
ez

Kalean, parkean, merkataritza-guneetan edo leku publikoetan
denbora pasatzea
Kirolen bat egin, mendira joan etab
Boluntariotza egitea (GKE-ren batekin, ongintzako
erakunderen batekin etab. kolaboratzea)
Ekintza artistiko edo kulturalak egitea (tresna bat jotzea,
kantatzea, antzeztea edo margotzea, museoak bisitatzea edo
antzerkira joatea etab.)
Gauean ateratzea, festetara joatea (etxean, kalean
diskoteketan...)
Heldurik ez eta lagunartean baino ez zaudeten lokal edo etxe
batean biltzea
Zure gurasoekin ekintzak egitea (kirola egitea, irteerak edo
txangoak, jolasak egitea...)
Gustatzen zaizun zerbait irakurtzen denbora ematea
Bideojokoetara jolastea

Hilean
behin
baino
gutxiago

Hilean 1
eta 3 egun
artean

Astean
behin
edo
bitan

Astean 3
egun edo
gehiagotan

Ez dut
erantzun
nahi

108. Azten 12 hilabeteetan, honako substantziak kontsumitu dituzu?
Inoiz
ez

Hilean behin
baino gutxiago

Hilean 1 eta 3
egun artean

Astean behin
edo bitan

Astean 3 egun edo
gehiagotan

Ez dut
erantzun
nahi

Zigarroak erre
Porroak edo cannabisa, marihuana
kontsumitzea
Alkohola edatea
5 alkoholdun edari baino gehiago ordu
gutxietan kontsumitzea
Beste droga batzuk kontsumitzea (kokaina,
anfetaminak, extasia, etab.)
109. Azken 12 hilabeteetan, ekintza hauek egin dituzu?
EZ BAI

Bidali ahal duzu inoiz zu agertzen zaren eta eduki erotiko/sexuala duen irudirik?
Bidali ahal duzu inoiz zuk ezagutzen duzun eta eduki erotiko/sexuala duen
irudirik?
Jaso ahal duzu inoiz zuk ezagutzen duzun eta eduki erotiko/sexuala duen irudirik?
Eskatu ahal diozu norbaiti berea den eta eduki erotiko sexuala duen irudiren bat
bidaltzea
110. Azken 12 hilabeteetan, pornografia (bideo edo argazkiak) ikusi duzu?
Inoiz ez
Hilean behin baino gutxiago
Hilean 1 eta 3 egun artean
Astean behin edo bitan
Astean 3 egun edo gehiagotan
Ez dut erantzun nahi
111. Batez beste, zenbat diru gastatzen duzu astero zure gastuetan?

Ez
dakit

Ez dut erantzun
nahi

112. Galdera hauek zuri buruzko eta besteekin dituzun harreman pertsonalei buruzkoak dira. Erabaki
egiazkoak diren edo ez, honako eskalan 0tik (ez da batere egia) 5era (guztiz egia).
Ez da
batere egia
0

1

2

3

4

Guztiz Ez dut
egia
erantzun
5
nahi

2

3

4

Guztiz Ez dut
egia
erantzun
5
nahi

Jendeak oso sentibera naizela esaten dit
Axola zaizkidan pertsonei sentitzen dudana adierazteko arazoak dauzkat
Askotan kikildurik sentitzen naiz nire familiarekin
Niregandik hurbil dagoen pertsonaren batek min egiten didanean,
harengandik urruntzen naiz denbora batean zehar
Jendea niregana gehiegi hurbiltzen denean urruntzen saiatzen naiz
Nire bikoteak (edo lagunik onenak) ez lidake utziko zenbait gauzekiko
dauzkadan benetako sentimenduak adierazten
Batzuetan nire sentimenduek gailentzen naute eta argi pentsatzeko arazoak
dauzkat
113. Zuri eta besteekiko dauzkazun harremanei buruzko galderekin jarraitzen dugu
Ez da
batere egia
0

Askotan deseroso sentitzen naiz jendea (fisikoki) gehiegi hurbiltzen
denean
Harreman pertsonal hurbilenetan independentzia galtzearen beldur naiz
Kritikek gehiegi eragiten didate
Askotan nire lagunik onenak (edo bikoteak) nigandik gehiegi nahi duela
sentitzen dut
Nire lagunik onenarekin (edo bikotearekin) liskarren bat izan badut,
horretan pentsatzen dut egun osoan zehar
Nire harreman-pertsonaletako bat oso bizia denean urruntzeko beharra
sentitzen dut
Norbait nirekin haserre edo atsekabetuta badago, ezin dut beste gauza
batean pentsatu

1

114. Zuri eta besteekiko dauzkazun harremanei buruzko galderekin amaituko dugu
Ez da
batere
egia
0

1

2

3

4

Guztiz Ez dut
egia
erantzun
5
nahi

Besteek erraz nahigabetu nazakete
Askotan nire buruari galdetzen diot nolako itxura ematen dudan
Normalean, gauzak txarto doazenean, horiei buruz hitz egiteak kaskartzen
ditu
Gauzak besteek baino bizitasun handiagoarekin bizitzen ditut
Nire lagunik onenak (edo bikoteak) behar dudan espazioa emango balit,
gure harreman pertsonala hobea izango litzateke
Nire gurasoekin edo neba-arrebekin ditudan liskarrek oso txarto
sentiarazten naute
Askotan fisikoki txarto sentitzen naiz nire lagunik onenarekin (edo
bikotearekin) desadostasun bat baino gehiago izan dudanean
Haserre nagoenean, nire jokabidearen kontrola galtzen dut
115. Adieraz ezazu zein maiztasunekin egon zaren honako egoeraren batean:
Inoiz
0

1

2

3

4

5

Ez dut
Askotan
erantzun
6
nahi

Nire ikastetxeko/institutuko baten batek nolabaiteko eraso fisiko edo
psikologikoa egin dit (iraindu naute, jo naute, bakartu naute...)
Nire ikastetxeko/institutuko norbaiti nolabaiteko eraso fisiko edo
psikologikoren bat egin diot (iraindu dut, jo dut, bakartu dut...)
116. Maitasuna eta sexualitateari buruzko informazioa nahi duzunean, zein maiztasunekin hitz egiten
duzu edo galdetzen diozu...?
Inoiz
0

Aitari
Amari
Lagunei
Bikoteari
Internet
Irakasleari (konfiantza diozun baten bat)
Osasun zentroko edo gazteentzako arretarako zerbitzuko adituari

1

2

3

4

5

Askotan
6

Ez dut erantzun nahi

117. Adierazi zure GURASOEK honakoa irakasten dizuten...
EZ BAI

Ez
dakit

Ez dut
erantzun nahi

bikote harreman batean indarkeria identifikatzera (fisiko edo psikologikoa)
... pertsonen «barnealdea» haien itxura fisikoa baino garrantzitsuagoa dela
... gizon eta emakume batek edozein lanbidetan berdin-berdin lan egin dezaketela
... gizon eta emakumeek duintasun berdina dutela
... zure bizitza partekatzeko bikotea ondo hautatzea garrantzitsua dela
... hobeto dela sexu harremanik ez izatea konpromisoa egon arte
... hobeto dela sexu harremanik ez izatea ezkondu arte
... eskura preserbatibo bat izan behar duzula badaezpada, sexu harremanak izateko
aukera eman daitekeelako
118. Adierazi zure IKASTETXE/INSTITUTUAN (saio, klase etab.) honakoa irakasten dizuten...
Ez
dakit

EZ BAI

Ez dut erantzun
nahi

... bikote harreman batean indarkeria identifikatzera (fisiko edo psikologikoa)
... pertsonen «barnealdea» haien itxura fisikoa baino garrantzitsuagoa dela
... gizon eta emakume batek edozein lanbidetan berdin-berdin lan egin
dezaketela
... gizon eta emakumeek duintasun berdina dutela
119. Maitasunari buruzko esaldi hauekin noraino ados zauden jakitea gustatuko litzaiguke (gutxieneko
0: «guztiz desados» gehienez 6: «guztiz ados»)
Guztiz
desados
0

Betirako maitasuna posiblea da
Betirako irauten duen maitasuna topatzea gustatuko litzaidake
Zorionekoa izateko bikote bat behar da
Maitasuna pasioa amaitzen denean amaitzen da
Maitasuna jeloskorra izatea da
Maitasuna komenigarria ez den bikote batekin jarraitzea da, aldatzeko
behar zaituelako
Maitasuna zure interesak, lagunak etab. alde batera uztea eta zure
bikotearekin baino ez egotea da
Maitasuna bikote harremana ondo egoteko esfortzua egitea Da

1

2

3

4

5

Guztiz
ados
6

Ez dut
erantzun
nahi

120. Honako adierazpenei buruzko ZURE IRITZI PERTSONALA adieraz ezazu (gutxieneko 0: «guztiz
desados» gehienez 6: «guztiz ados»)
Guztiz
desados
0

1

2

3

4

5

Guztiz
ados
6

Ez dut
erantzun nahi

Gizonezkoek ez dituzte etxeko lanak egin behar (garbiketa,
sukaldea, arropa...)
Gizon eta emakume batek edozein lanbidetan berdin-berdin lan
egin dezakete
Emakumezkoek etxean baino ezin dute lan egin (etxeko lanak,
umeak zaintzea...)
Gizonezkoek ezin dute sexu-irrika kontrolatu
Emakumezkoek ezin dituzte emozioak kontrolatu
Bikote batean, gizonezkoak esaten duena egin behar da
Gizonezko eta emakumeek duintasun berdina dute
121. Zeinen garrantzitsuak dira ZURETZAT honako aspektuak bikote bat aukeratzerako orduan?
(norbaitekin harreman berezia izateari buruz ari gara, lagunekin ez duzuna).
Ez da
garrantzitsua
0

1

2

3

4

5

Ez da
garrantzitsua
6

Ez dut
erantzun
nahi

Guapoa izatea
Gorputz polita izatea
Dirua, motorra, kotxea... izatea
Pertsona ona, solidarioa, leiala, fidela izatea
Buruargia izatea
Sentibera izatea
Umore-sena izatea
Arduratsua, ikasle ona edo langilea izatea
Sexu harremanak izateko ezkonduta egon arte nahi izatea
Biek komuneko interes/gustuak izatea
Garrantzitsuak diren gauzetan biek antzeko printzipioak
izatea (balioak, fedea...)
Momentu zailetan harekin kontatu ahal izatea
123. Bikotea daukazu? (gogoratu harreman sentimental «berezi» bati buruz ari garela, zure ohiko
lagunekin ez duzuna)
Ez, ez dut inoiz bikoterik izan → Joan honako galdera honetara: 150
Orain ez, baina bikotea izan dut
BAI
Ez dut erantzun nahi → Joan honako galdera honetara: 150
124. Erantzun honako galderei izan duzun harreman latzenean pentsatuz. Zure harremanak latzak izan
ez direla uste baduzu, pentsatu zuretzat garrantzitsuena izan den horretan.

125. Zenbat denboratan zehar egon ziren bikote horrekin?
Hilabete bat baino gutxiago
Hilabete bat
2-3 hilabete
4-5 hilabete
6 hilabete edo gehiago
Ez dut erantzun nahi
126. Zure bikotea da/zen:
Mutila
Neska
Ez dut erantzun nahi
127. Zenbat urte zenituzten batera irteten hasi zinenean?
10 urte edo
gutxiago

11

12

13

14

15

16

17

18

20 edo
gehiago

19

Ez dut erantzun
nahi

Zenbat urte zenituen ZUK?
Zenbat urte zituen ZURE
BIKOTEAK?
128. Zein maiztasunekin izan dituzu edo dituzu zure bikotearekiko honako sentimenduak?
Inoiz
0

1

2

3

4

Askotan
6

5

Ez dut erantzun nahi

Zure bikotearen beldur izan duzu
Harremana utzi ezin duzula, harrapatuta sentitu zara
Kontrolatuta eta askatasun faltarekin sentitu zara
129. Adieraz ezazu zenbat gogaitzen zaitu honako egoerek (0tik: «ezer» 6ra: «asko»)
Ez da
batere
0

Nire bikoteak ni ez naizen beste pertsona batengan konfiantza
izatea.
Nire bikoteak ni ez naizen beste pertsonei arreta Jartzea
Nire bikoteak beste pertsona batekin ligatzea
Nire bikoteak beste pertsona bat denbora luzean besarkatzea
Beste pertsona batek nire bikoteari arreta jartzea
Beste pertsona batek nire bikotea denbora luzean besarkatzea

1

2

3

4

5

Asko
6

Ez dut erantzun
nahi

130. Adieraz ezazu zein maiztasunekin izan dituen ZURE BIKOTEAK honako jarreraren bat zurekin:
Inoiz
0

1

2

3

4

5

Ez dut
Askotan
erantzun
6
nahi

Oihukatzen zaitu, iraintzen zaitu eta kritikatzen zaitu (aurrez-aurre,
mugikorraren bidez, sare sozialetan)
Ez dizu zure familia edo lagunak ikusten uzten edo haiekin hitz egiten
uzten
Zertan ari zaren, non zauden edo norekin zauden kontrolatzeko deitzen
zaitu edo mezuak bidaltzen dizkizu
Liskar bat duzuenean utziko zaituelaren mehatxua egiten dizu
Uzten baduzu min egingo zaituelaren mehatxua egiten dizu
Zuen harremanaren arauak (ordutegiak, irteerak, etab) jartzen ditu zure
iritzia kontuan hartu gabe
Zure telefonoa ikusi du zure baimenik gabe
Sare sozialetan egiten duzuna kontrolatzen du
132. Adieraz ezazu zein maiztasunekin izan dituzun ZUK zure bikotearekin honako jarreraren bat:
Inoiz
0

1

2

3

4

5

Oihukatzen diozu, iraintzen duzu edo kritikatzen duzu (aurrez-aurre,
mugikorraren bidez, etab.)
Ez diozu bere familia edo lagunak ikusten uzten edo haiekin hitz egiten
uzten
Zertan ari den, non dagoen edo norekin dagoen kontrolatzeko deitzen
diozu edo mezuak bidaltzen dizkiozu
Liskar bat duzuenean utziko zaituelaren mehatxua egiten diozu
Uzten bazaitu min egingo diozularen mehatxua egiten diozu
Zuen harremanaren arauak (ordutegiak, irteerak, etab) jartzen dituzu bere
iritzia kontuan hartu gabe
Bere mugikorra baimenik gabe ikusi duzu
Sare sozialetan egiten duena kontrolatzen duzu
150. ORAIN, ZURE FAMILIARI BURUZKO BESTE GAUZA BATZUK JAKIN NAHIKO
GENITUZKE
151. Zenbat anai-arreba dituzu? (Zu barne hartu gabe)
Bat ere ez
1
2
3 edo gehiago
Ez dut erantzun nahi

Ez dut
Askotan
erantzun
6
nahi

152. Norekin bizi zara etxean?
EZ

BAI

Ez dut erantzun nahi

Aitarekin
Amarekin
Zure ardura hartzen duen beste heldu bat (legezko tutorea...)
Anai-arreba(k)
Aiton-amonak
Beste pertsona batzuk
153. Zure gurasoak... (baten bat hil bada, adieraz ezazu biak bizirik zeudeneko egoera)
Ez dut erantzun nahi
Ezkonduta daude
Banatuta/dibortziatuta daude, baina ez dira berriro ezkondu eta ez dute bikoterik
Banatuta/dibortziatuta daude eta gutxienez bietako batek bikotea du eta berriro ezkondu da
Ez dakit
Ez dut erantzun nahi
154. Zein da zure aitak amaitu duen hezkuntza mailarik altuena?
Ez du ikasketarik
Lehen Hezkuntza (edo baliokidea: OHO …): 12/14 urte bitartean
Bigarren Hezkuntza (DBH, Batxilergoa, erdi mailako Lanbide Heziketa, BBB [BUP], UBI [COU]…):
16/18 urte bitartean
Unibertsitatetik kanpoko ikasketak (goi mailako Lanbide Heziketa)
Graduko unibertsitate ikasketak (Diplomatura, Lizentziatura)
Graduondoko unibertsitate ikasketak (Masterra, Doktoretza)
Ez dakit
Ez dut erantzun nahi
155. Zein da zure amak amaitu duen hezkuntza mailarik altuena?
Ez du ikasketarik
Lehen Hezkuntza (edo baliokidea: OHO …): 12/14 urte bitartean
Bigarren Hezkuntza (DBH, Batxilergoa, erdi mailako Lanbide Heziketa, BBB [BUP], UBI [COU]…):
16/18 urte bitartean
Unibertsitatetik kanpoko ikasketak (goi mailako Lanbide Heziketa)
Graduko unibertsitate ikasketak (Diplomatura, Lizentziatura)
Graduondoko unibertsitate ikasketak (Masterra, Doktoretza)
Ez dakit
Ez dut erantzun nahi

156. Zure gurasoak zurekin nolakoak diren adieraztea gustatuko litzaiguke Adieraz ezazu zein
maiztasunekin
Inoiz
0

1

2

3

4

5

Askotan
6

Ez dut
erantzun
nahi

Zure gurasoek ezegonkor sentitzen zarenean laguntzen zaituzte
Zure gurasoek zurekin egoteagatik eta laguntzeagatik esfortzua egiten
dute
Zure gurasoek telebista ikusi dezakezun eta bideojokoetara jolasteko
denbora mugatzen dute
Zure gurasoek gastatzen duzun dirua mugatzen dute
Zure gurasoek irakurtzen dituzun liburu eta aldizkariak kontrolatzen
dituzte
Zure gurasoek mugikorraren, tabletaren, internetaren erabilera
kontrolatzen dute
Zure gurasoei zure gauzak interesgarriak iruditzen dizkietela sentitzen
duzu
Zure gurasoek egiaztatzen eta kontsolatzen zaituztela sentitzen duzu
157. Adieraz ezazu zein maiztasunekin irakasten dizuten zure gurasoek...
Inoiz
0

... ekimena izatera
... zure iritzia ematera
... besteen ideiak entzutera
... hobetzera, zure helburuak lortzera
... informazio pertsonala (zurea, zure familia edo lagunena) internet bidez
beste pertsonei ez ematera
... zure lagunei buruz dakizkizun gauzez jendaurrean ez hitz egitera
... haien baimenik gabe beste pertsonen argazkiak ateratzera, elkarrizketak
grabatzera edo Interneten beste pertsonei buruzko gauzak ez argitaratzera
... sare sozialetan edo txatetan gezurrik ez esatera

1

2

3

4

5

Ez dut
Askotan
erantzun
6
nahi

158. Zein da zure erlijioa edo erlijio sinesmena?
Ez dut Jainkoarengan sinesten/Ez dakit Jainkoa existitzen den → Joan honako galdera honetara: 161
Jainkoarengan sinesten dut baina ez dut erlijio jakinik → Joan honako galdera honetara: 161
Katolikoa
Protestantea
Ortodoxoa
Beste kristau-erlijio batzuk
Islam-a
Hinduismoa
Budismoa
Erlijio etnikoak (Afrika, Asia, amerikar indigena, Europa)
Txinako erlijio tradizionala (taoismoa, konfunzianismoa)
Sintoismoa
Sikhismoa
Judaismoa
Besteren bat
Ez dut erantzun nahi
159. Adieraz ezazu zein maiztasunekin:
Inoiz
ez

Ia inoiz
ez

Urtean zenbait
alditan

Hilean aldiren
batean

Astean
behin

Astean behin baino
gehiagotan

Ez dut erantzun
nahi

Elizara/zure erlijioaren
tenplura zoaz
Otoitz egiten duzu
160. Honako esaldiarekin ados al zaude: «nire fedeak nire bizitzan garrantzi handia dauka eta prest
nago nire erabakietan kontuan hartzera»?
Inola ere ez ados
Ez ados
Neutral
Ados
Guztiz ados
Ez dut erantzun nahi
161. Azken 7 galdera hauek arrazoi administratiboengatik egiten dizkizugu. Saia zaitez ahalik eta
hobekien erantzuten.

162. Zein da zure haurtzaroan (DBH hasi baino lehen) izan zenuen maskotarik handiena?
Untxia
Katua
Hamsterra edo akuria
Txoria
Txakurra
Arraina, dortoka txikia
Sugandila, iguana edo beste narrastiren bat
Beste bat/Bat ere ez
Ez dut erantzun nahi
163. Zure haurtzaroan, DBHa hasi baino lehenago, zein izan da izan duzun oporren oroitzapenik onena?
Camping-a
Landa,mendia,herria
Hondartza
Jolas-parkea/parke tematikoa/ur-parkea
Beste bat
Ez dut erantzun nahi
164. Zein da zure haurtzaroan, DBHa hasi baino lehen gehien gorrotatzen zenuen janaria?
Ez nuen janaririk gorroto
Barazkiren bat
Frutaren bat
Haragiren bat
Muinak, gibela edo giltzurruna
Arrainen bat
Gazta, esnea edo jogurta
Lekaleak (dilistak, txitxirioak edo indabak)
Zopa edo pure bat
Beste bat
Ez dut erantzun nahi
165. Haurtzaroan, DBHa hasi baino lehen zeneukan lagunik onenaren izenaren iniziala (bakarrik
lehenengo letra):

166. Honako kiroletatik, zein da DBHa hastean gehien gustatzen zitzaizun kirola?
Gustatzen zitzaizuna ez badago zerrendan, mesedez, hautatu horietatik gogokoena dena (futbola nahita kendu
dugu, gehiengoak hori hartuko lukeelako).
Saskibaloia
Eskubaloia
Zaldiketa
Eskia edo snowboard-a
Gimnasia, dantza edo balleta
Atletismoa
Igeriketa edo waterpoloa
Tenisa, squasha, erraketa duen beste kirol bat
Boleibola
Beisbola
Patinajea
Ez zait kirol hauetako bakar bat ere gogoko
Ez dut erantzun nahi
167. Zein zen zure kolorerik gogokoena DBHa hasi zenuenean?
Txuria
Gorria
Arrosa
Laranja
Horia
Berdea
Urdina
Ubela
Beste bat/Bat ere ez
Ez dut erantzun nahi
168. Zein zen zure kolorerik gogokoena DBHa hasi zenuenean?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Beste bat/Bat ere ez
Ez dut erantzun nahi

ESKERRIK ASKO PARTE HARTZEAGATIK!
Gurekin informazio hau partekatu izana eskertu nahi dizugu.
Nahiz eta zure osasuna arriskuan jar dezaketen jarduera batzuei buruz galdetu dizugun, (alkohola edan, drogak
hartu, etab.) horrek ez du esan nahi nerabeek ez dituztela jarduera horiek egin beharrik. Inkesta honetako
galderak ikerketaren beharrak asetzeko baino ez dira egiten.
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