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Hitzaurrea  

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 

Errege Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan 

hau ezartzen du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat 

egin eta defendatu behar dute […] Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu 

artean edukiko ditu, ikasketa planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin 

lotutako gaitasunak eskuratu eta ebaluatu behar ditu”.  

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Haur Hezkuntzako Irakaslearen 

Graduak, ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko 

edukia dauka. Abenduaren 27ko ECI/3857/2007 Aginduak, Haur Hezkuntzako 

irakasle lanetan aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizialak 

egiaztatzeko baldintzak ezartzen dituenak arautzen du titulu hau; era 

subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko 

bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen arautegia aplikatzen da.   

ECI/3857/2007 Aginduaren arabera, Haur Hezkuntzako Irakaslearen 

ikasketa-plan guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko 

prestakuntzaz arduratzen da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; 

bigarrena, didaktikoa eta dizplinakoa da, eta diziplinen didaktika biltzen du; 

azkenik, Practicum daukagu, zeinean graduko ikasleek eskola praktiketan lortu 

behar dituzten gaitasunak deskribatzen baitira. Azken modulu honetan dago 

Gradu Amaierako Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako gaitasun guztiak 

islatu behar dituena. Azkenik, ECI/3857/2007 Aginduak ez duenez zehazten 

gradua lortzeko beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, 

unibertsitateek ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako 

irakasgaiak ezarriz, gehienetan.   

Beraz, ECI/3857/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu 

Amaierako Lanean, erakus dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, 

oinarrizko prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek 

eskatzen baitira Haur Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten 

unibertsitateko titulu ofizial guztietan.     

Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako modulua lan osoan garatzen da. 

“Komunikazio gaitasunak eta IKT” hizkuntzaren inguruan egin beharreko gogoeta 
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egiteko lagundu dit eta hizkuntzaren lanketa, bai irakurriz ala ahoz arituz, modu 

egokian egiten jakitea ahalbidetu dit. “Oinarri psikologikoak: giza garapena eta 

gizarte ingurunea” eta “Garapen ebolutiboa eta ikaskuntza” ikasleen garapena 

eta hizkuntzaren garapena hobe ulertzeko baliagarriak izan dira. Gainera, alderdi 

psikologikoak garatzeko eta ikuspegi kognitiboa hobe azaltzeko baliagarriak izan 

dira. Azkenik, “Irakasle lanbidea” arloak esku-hartzea planifikatzeko orduan eta 

metodologiak azaltzerako orduan baliagarria izan da, lan honek irakasle 

lanbidearekin duen lotura garatuz. 

Didaktika eta diziplinako modulua/ak... oso erabilgarria izan da hizkuntzaren 

lanketa planifikatzeko. Hizkuntza eta irakurketaren garapena hobe ulertzeko 

“Hizkuntzaren didaktika I” eta “Hizkuntzaren didaktika II” ezinbestekoak izan dira.  

Halaber, Practicum modulua lan honen alderdi praktikoaren testuingurua 

ezartzeko baliagarria izan da. “Praktikak 2” eta “Praktikak 3” ikastetxe baten 

dinamikak ezagutzeko eta ikas-irakas dinamikak ezagutzeko baliagarriak izan 

dira, proposamen metodologikoaren oinarriak ezarriz. 

Beste alde batetik, ECI/3857/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, 

ikasleek gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza 

gaitasun hau erakusteko, hizkuntza honetan idatziko dira “INTRODUCCIÓN” eta 

“CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS” atalak, baita hurrengo atalean 

aipatzen den laburpen derrigorrezkoa ere.  
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Laburpena  

Irakurketa oinarrizko gaitasunen artean garrantzitsuenetariko bat da. 

Prozesu hau hobe ulertzeko sistema kognitiboan ematen diren prozesuak 

ezagutzea beharrezkoa da, hezkuntza sisteman behar den bezala landu ahal 

izateko. Neurolinguistika, Psikolinguistika eta Psikologia Instrukzionala aipatuko 

dira irakurketa prozesua hobeto ulertzen saiatzeko.  

Gainera, irakurketa ulerkorraren definizioa eta ezaugarriak aipatuko dira. 

Irakurketa ulerkorra nola landu jakitea ezinbestekoa izango da hezkuntza 

sistemak ikasleen garapen egokia sustatzeko. Halaber, honen ebaluazioa nola 

egin daitekeen azalduko da, hizkuntzaren ebaluazio proba batzuek eskaintzen 

duten informazioaz baliatuz: PLON eta PISA. 

Irakurketa ulerkorra praktikan jartzeko, aipatuko diren jarraibideak eskola 

batean erabiltzen diren metodologietara egokituko dira. Irakurketa ulerkorra 

sustatzea bilatuko da bildutako informazioaz baliatuz eta prozesu horren 

baliagarria izan daitekeen ebaluaketa planteatuz. 

Hitz gakoak: irakurketa ulerkorra; sistema kognitiboa; prozesamendu kognitiboa; 

ebaluazioa; metodologia. 

Resumen   

La lectura es una de las competencias básicas más importantes. Para 

entender mejor esta competencia es necesario conocer los procesos que se dan 

en el sistema cognitivo, para así poder trabajarla de forma adecuada en el 

sistema educativo. Se mencionarán la Neurolingüística, la Psicolingüística y la 

Psicología Instruccional para intentar entender mejor el proceso de la lectura. 

Además, se comentarán la definición y características de la lectura 

comprensiva. Saber cómo trabajar la lectura comprensiva será indispensable 

para que el sistema educativo garantice un correcto desarrollo de los 

estudiantes. Igualmente, se explicará cómo llevar a cabo su evaluación, 

haciendo uso de la información que ofrecen algunas pruebas de evaluación: 

PLON y PISA. 
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Para poner en práctica la lectura comprensiva, las pautas que se 

explicarán serán adaptadas a las metodologías usadas en un colegio. Se 

buscará garantizar la lectura comprensiva haciendo uso de la información 

recogida y proponiendo una evaluación de utilidad. 

Palabras clave: lectura comprensiva; sistema cognitivo; procesamiento cognitivo; 

evaluación; metodología. 

Abstract  

Reading is one of the most important competences. To understand better 

this process it is necessary to know the processes that occur in the cognitive 

system, for so work on it on a suitable way. Neurolinguistics, Psycholinguistics 

and Instructional Psychology will be mentioned in order to try to understand better 

the process of reading. 

   In addition, the definition and characteristics of comprehensive reading will 

be commented. To know to work the comprehensive reading will be essential to 

guarantee correct development of the students by the education system. 

Moreover, how to evaluate it will be explained, using the information given by 

evaluation tests as PLON and PISA. 

   To put into practice the comprehensive reading, the guidelines that will be 

explained will be used to adapt the methodology of a school. To guarantee the 

comprehensive reading will be looked for using the collected information and 

proposing an useful evaluation. 

Keywords: comprehensive reading;  cognitive system; cognitive processing; 

evaluation; methodology. 

 

 

 



 

Irakurketa ulerkorraren berrikuspena, lanketa eta ebaluazioa Lehen Hezkuntzan 

  

Aurkibidea  

Introducción  1  

1. Gaia testuinguratzeko oinarri teorikoa  4  

1.1. Curriculumak irakurketari buruz egiten duen ekarpena  4  

1.2. Zer da irakurketa?  5 

1.3. Irakurketaren azterketa kognitiboa  6 

1.4. Irakurketaren Neurolinguistika 8 

1.4.1 Irakurketa sistemaren kokapena 9 

1.5. Irakurketaren Psikolinguistika 10 

1.6. Irakurketaren prozesamendu maila ezberdinak 11 

1.6.1. Prozesamendu lexikoa eta sublexikoa 13 

1.6.2. Esaldien prozesamendua 16 

1.6.3. Testuaren prozesamendua 21 

2. Irakurketaren lanketa  26  

2.1. Irakurketa ulerkorra  26  

2.2. Irakurketaren lanketa klasean 27  

2.3. Irakurketaren ebaluazioa   33  

2.3.1. PLON froga  33  

2.3.2. PISA frogak 34  

3. Proposamen praktikoa 40  

3.1. Justifikazioa 40  

3.2. Testuingurua 41  

3.3. Helburuak 42 

3.4. Irakurketa ulerkorra sustatzeko irizpideak 42 

3.4.1. Lehen Hezkuntzako Lehenengo Maila 43 

3.4.2. Lehen Hezkuntzako Bigarren Maila 45 

3.4.3. Lehen Hezkuntzako Hirugarren Maila 47 

3.4.4. Lehen Hezkuntzako Laugarren Maila 48 

3.4.5. Lehen Hezkuntzako Bostgarren Maila 49 

3.4.6. Lehen Hezkuntzako Seigarren Maila 51 

3.4.7. Irakurketa Ulerkorraren Ebaluazioa 53 



vii 

 
 

 

Conclusiones y cuestiones abiertas  56  

Erreferentziak  61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

  

  
Markel Arraiza Beaumont 

  

INTRODUCCIÓN 

La lectura, siendo una capacidad básica para el correcto desarrollo 

intelectual de una persona, ha sido y seguirá siendo fruto de estudio por 

diferentes campos. La Psicolingüística de la lectura, la Neurolingüística o la 

Psicología instruccional son algunas de las corrientes interesadas en este 

proceso, las cuales han servido para entender este de una manera más precisa. 

Desde los primeros pasos en la comprensión del lenguaje escrito cada niño y 

niña sufren severos cambios en lo que a la percepción de su entorno se refiere. 

Dicho de otra manera, la lectura supone una herramienta más de la cual nos 

podemos valer para percibir el entorno que nos rodea, completando así los 

recursos que nos ofrece la percepción visual.  

Esta forma de percibir el mundo supone un mayor esfuerzo a nivel 

cognitivo, pues a diferencia de la percepción de imágenes nuestro cerebro 

precisa de más trabajo para procesar la información recibida y convertirla en 

dichas imágenes. Ya que, como es lógico, no supone el mismo esfuerzo ver un 

coche que leer dicha palabra e imaginárselo en nuestra mente. Este proceso 

requiere de un aprendizaje y puesta en práctica para ser significativamente útil, 

un aprendizaje que se dará tanto en la escuela como en el ámbito familiar. 

Para que este aprendizaje sea de calidad, tanto profesores y familiares 

deben tener en cuenta todas las fases por las que un niño o niña pasa a lo largo 

de su crecimiento, considerando así las diferentes dificultades que pueden 

aparecer a lo largo de este proceso. Tanto la edad, capacidad intelectual, hábitos 

familiares, nivel de interés y dificultades personales pueden ser determinantes 

para la individualización de la enseñanza en este ámbito. Esta individualización, 

además, requiere un trabajo y estudio exhaustivo anterior para conocer los 

procesos que se dan en nuestro cerebro a la hora de la lectura. Sin conocer el 

proceso en sí mismo será más difícil optimizar su aprendizaje. 

Este trabajo, por lo tanto, tiene como objetivo recoger diferentes datos de 

estudios los cuales han investigado entorno a este proceso. Habiendo diferentes 

corrientes y opiniones respecto al tema, la perspectiva en la cual nos vamos a 
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basar será la cognitiva, haciendo hincapié en los procesos que se dan a cabo en 

el cerebro a la hora de la lectura. Para ello, comentaremos diferentes 

aportaciones provenientes de algunos de los campos anteriormente 

mencionados: La Psicolingüística de la lectura, corriente que hace especial 

énfasis en la importancia del sistema cognitivo como analizador específico; de la 

Neurolingüística, corriente que analiza los procesos cerebrales para determinar 

la localización cerebral del lenguaje, y de diferentes entidades y pruebas las 

cuales han contribuido a avanzar en la evaluación y diagnóstico del lenguaje y 

lectura. Dichas entidades serán la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos o comúnmente conocida OCDE con su Programme 

for International Student Assessment o PISA, y la Prueba de Lenguaje Oral de 

Navarra o PLON, desarrolladas por el Departamento de Educación del Gobierno 

de Navarra. Conociendo las variables que estas corrientes y entidades 

consideran importantes para conocer el proceso de la lectura, intentaremos 

entender los procesos que una persona lleva a cabo en su sistema cognitivo para 

que esta sea significativa. 

Por otra parte, y valiéndonos de la información antes mencionada, y 

después de haber observado en un entorno real la forma en la que se pone en 

práctica la lectura, propondremos ciertos cambios metodológicos basados en los 

estudios y sus conclusiones con el fin de mejorar la comprensión de textos y el 

procesamiento de información. 

Teniendo en cuenta las aportaciones de diferentes autores entorno a la 

lectura, y las propuestas hechas con el fin de impulsar a los alumnos a la lectura 

comprehensiva, vemos necesario replantear ciertas prácticas o, dicho de otra 

manera, incluir ciertas pautas que potencien la comprensión.  

Dicho esto, este trabajo está basado en la resolución de los siguientes objetivos: 

▪ Analizar el proceso de la lectura desde una perspectiva cognitiva. 

▪ Conocer las variables que afectan al tiempo de lectura. 

▪ Conocer las variables que afectan a la calidad de la lectura. 

▪ Proponer cambios metodológicos para poner en práctica dichas variables. 

▪ Mejorar, si es posible, la calidad de la lectura en una edad específica. 
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Por lo tanto, el análisis y recopilación de datos de este trabajo tienen como 

objetivo conocer los aspectos y variables que tienen efecto a la hora de poner en 

práctica la lectura. Las corrientes y entidades antes mencionadas nos servirán 

para proponer diferentes cambios a la hora de la enseñanza, con los cuales se 

buscará una mejoría en la comprensión lectora. Dicho de otra manera, el objetivo 

final de este trabajo es impulsar la lectura comprensiva usando la información 

que se ha recogido en este trabajo como medio de mejora metodológica. De esta 

manera, este trabajo está dividido en dos partes principales: La información 

teórica en la que se basa el trabajo (fruto de la investigación y búsqueda de 

información) y la parte práctica (en la cual se encuentra la propuesta 

metodológica). 

La parte teórica está basada en entender el proceso de la lectura en sí 

mismo. Empezando por las aportaciones del currículum y pasando por diferentes 

perspectivas cognitivas como la Psicolingüística o la Neuropsicología, se 

analizarán diferentes estudios los cuales han intentado arrojar su visión de este 

proceso. Comentando las variables que las perspectivas anteriores consideran 

importantes para trabajar la lectura, la parte teórica finalizará con información 

entorno a la Lectura Comprensiva y a como trabajarla. Las aportaciones de las 

pruebas PISA y la prueba PLON serán tomadas en consideración como método 

de mejora de la lectura. 

Por último, la parte práctica de este trabajo está enfocada en mejorar las 

metodologías usadas en un contexto real de un colegio. Estas metodologías y 

técnicas no están especialmente enfocadas en trabajar la lectura, así que la 

propuesta metodológica de este trabajo se basa en enfocar esas metodologías 

al trabajo y mejora de la lectura comprensiva. Para ello, se usará como base la 

parte teórica de este trabajo de fin de grado. Para finalizar esta última parte, 

además, se propondrá un ejemplo de evaluación de la lectura comprensiva, 

explicando el porqué de una evaluación cualitativa antes que cuantitativa. 

 

 

 



4  

  

Irakurketa ulerkorraren berrikuspena, lanketa eta ebaluazioa Lehen Hezkuntzan 

  

1. GAIA TESTUINGURATZEKO OINARRI TEORIKOA 

Lan honen oinarri teorikoa hainbat atal nagusitan banandurik dago. 

Praktikan jarriko den proposamena esanguratsua izateko kontuan hartuko diren 

alderdi teorikoak eta landuko den gaiaren inguruko kontzeptu teorikoak aipatzea 

beharrezkoa da. Hau dela eta, lehen atal honetan irakurketari buruz 

curriculumean aurkitzen duguna, irakurketa zer den eta honekin zerikusirik duten 

ezaugarri kognitiboak aztertuko dira, irakurketan parte hartzen dituzten 

ezaugarriak aipatuz. 

1.1. Curriculumak irakurketari buruz egiten duen ekarpena 

Curriculumak, ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren oinarria delarik, 

eskolan landuko diren edukiak eta bilatuko diren helburuak ezartzen ditu. 

Curriculumak (FORU DEKRETUA 60/2014), gainera, hainbat helburu eta xede 

ezartzen ditu. Helburu hauek curriculuma ezartzen dituen eduki eta estandarrak 

betez lortu behar dira. Izan ere, irakaskuntza prozesuaren oinarria curriculuma 

da. Hau jakinik, aztertuko dugu irakurketari buruz egiten dituen ekarpenak eta 

ezartzen dituen jarraibideak. 

Curriculumaren 2. artikuluan, Printzipio orokorrak eta pedagogikoak 

izenekoa, 7. printzipioa aurkitzen dugu: “Irakurzaletasuna sustatzeko, egunero 

denbora tarte bat erabiliko da horretarako.” Printzipio pedagogiko honek 

irakurketari eman behar zaion garrantziari buruz hitz egiten du. irakaskuntza-

ikaskuntza prozesuan zehar, eta egunero, irakurketari denbora tarte bat eman 

behar zaio, jarduera ezberdinak erabiliz ikasleen irakurzaletasuna landu ahal 

izateko.  

3. artikulua, Xedeak izenekoa, curriculumaren helburuak azaltzen ditu. 

Oinarrizko gaitasun batzuk aipatuta, irakurketa barne, kulturarekin eta zentzu 

artistikoarekin erlazionatzen ditu, ikasleen nortasuna garatzeko inportanteak 

direla erranez. Gainera, Derrigorrezko Biharren Hezkuntza edo DBH etaparako 

prestatuak egon behar direla esaten du, oinarrizko gaitasun horiek behar bezala 

menperatuta izan behar duten heinean. Beraz, Ikasleek Lehen Hezkuntzaren 

zehar irakurketa, beste gaitasun batzuekin batera, behar bezala garatu behar 

dute, etorkizunean arazorik ez izateko eta ikaskuntza esanguratsua bermatzeko. 
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4. artikulua etaparen helburuak ezartzen ditu. Hemen, kontuan hartu 

beharreko helburua “e) Gaztelania eta, bere kasuan, euskara modu egokian jakin 

eta erabiltzea eta irakurtzeko aztura bereganatzea” da. Ikusten dugunez, 

hizkuntza maila aproposa lortzea da curriculumak ezartzen dituen helburuetariko 

bat. Irakurketaren garrantzia soilik hizkuntzan aipatzen da, helburu horretan 

ikusten dugun bezala, eta beste arloekin zerikusirik dituzten helburuak 

(matematika, zientziak eta arte hizkuntza) ez dute irakurketaren inguruan ezer 

aipatzen. 

8. artikuluak, Gaitasunak izenekoa, lehen hezkuntzan zehar garatu 

beharko diren gaitasunak ezartzen ditu. Hemen, ez dugu irakurketari buruz ezer 

konkretua ikusten, baino Hizkuntza komunikazioa gaitasunaren barne kokatu 

genezake. Artikulu honetan sakondu eta gero, 3. atalean hizkuntza 

gaitasunarekin zerikusirik duten ezaugarriak aipatzen dira: 

3. Hizkuntza komunikazioko gaitasuna gainerako gaitasunak eskuratzeko 

funtsezko faktorea denez, irakurtzeko estrategien eta testu idatzien ekoizpenaren 

irakaskuntzari tratamendu berezia emanen zaio. Gainera, egunero irakurtzeko 

denbora erreserbatu beharko da arlo guztietan, horrek deusetan galarazi gabe 

irakurketa sustatzeko behar beste saio gehigarri ezartzea. (Foru dekretua, 

60/2014, 4. or.). 

Izan ere, hizkuntza menperatzeko eta komunikazioa bermatzeko 

hizkuntzarekin zerikusirik dituzten gaitasun eta prozesu guztiak landu behar dira, 

irakurketa gaitasun hauen barnean egonda. Irakurketak, beraz, paper 

inportantea hartzen du irakaskuntza-ikaskuntza prozesu osoan. Beste gaitasun 

guztiak lortzeko ezinbestekoa izango da, eta behar bezala menperatzea oso 

garrantzitsua izango da ikasleen garapena egokia izan dadin. 

1.2. Zer da irakurketa? 

Irakurketa sinbolo grafikoetan (grafemak edo letrak) oinarrituta dagoen 

informazioaren prozesaketan oinarritzen da. Sinbolo horietan gordetzen den 

informazioa hainbat prozesu mentalen ondorioz integratzen da, eta prozesu 

horien ondorioz eredu mental bat sortzen da irakurritako informazioa gordeta 

gelditzen den bitartean.  
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Prozesu hauek maila ezberdinetan ematen dira. Sinbolo grafikoak hitz 

gisa ulertu behar dira lehenik eta behin. Prozesamendu lexikoak, gainera, hitz 

horiek interpretatzea testuinguru sintaktiko eta semantikoaren arabera 

ahalbidetuko du. Prozesamendu sintaktikoa proposizioen eta esaldien 

prozesamenduaz arduratuko da, hitzak esaldietan antolatuz. Prozesamendu 

semantikoa, ordea, esaldi horien interpretazioaz eta hauen edukien ulermenaz 

arduratuko da. Bukatzeko, testuaren prozesamendua esaldi horien eta edukien 

antolamenduaz arduratuko da, osotasunari zentzu eta koherentzia espezifiko bat 

esleituz. Testua, beraz, tematikoki koherentea den ala ez prozesu hauei esker 

jakingo dugu. 

Irakurketan parte hartzen duten prozesu hauek ez dira erabat 

independenteak. Prozesuak bata bestearekin elkarlanean aritzen dira eta aldi 

berean aktibatzen dira ulermena sustatzeko. Adibidez, prozesamendu 

semantikoak (esaldi baten ideia ulertzea) hitz polisemiko baten esanahia 

ulertzeko baliagarria izan daiteke. Hau dela eta, maila hauen artean interakzioak 

daudela uste dute autore batzuk, goitik beherako interakzioa behetik gorako 

interakzioekin nahasten direla defendatuz. Prozesamendu mailak eta interakzio 

mailak aurrerago modu sakonagoan aztertuko ditugu. 

Hau kontuan hartuta, Irakurketa irakurlearen eta testuaren arteko 

interakzio prozesu bat dela esan dezakegu.  

1.3. Irakurketaren azterketa kognitiboa 

Irakurketaren inguruan aurkitu ditzakegun lanek ikuspuntu ezberdinetan 

jartzen dute bere oinarria. Irakurketaren ikerketan lan egiten aritzen diren 

ikuspuntu horiek problemaren edo aztergaiaren alderdi batean egiten dute 

enfasia. Aintzat hartu ditzakegun ikuspuntu batzuk Hizkuntzalaritza, Psikologia 

Instrukzionala eta Neuropsikologia dira. Ikuspuntu hauen interesak ezberdinak 

dira, irakurketaren arlo ezberdinak lantzen dituztelarik. Orain ikusiko ditugu 

ikuspuntu hauen zehaztapenak. 

...Hizkuntzalaritzaren interesa hizkuntza beraren deskripzioari eta bere printzipio 

orokorrei egokitzen zaie. Hizkuntzalaria interesatuta egongo da erregulartasun 

ortografiko, fonologiko, prosodiko, morfologiko, sintaktiko edo semantikoak 
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gidatzen dituzten printzipioak deskribatzen. Funtzio eta mekanismo psikologiko 

inplizituak (memoria, errepresentazioak, irakurleak aurrera eramaten dituen 

eragiketak), ordea, ez dira hizkuntzalariaren eginkizunak. (de Vega eta beste 

batzuk, 1990, 16. or.)1. 

Hizkuntzalaritza, beraz, hizkuntza bera nola funtzionatzen duen eta 

hizkuntzaren arauak aztertzeaz arduratuko da. Aspektu kognitiboak alde batera 

uzten dira, nahiz eta irakurketaren ikaskuntzan hizkuntzalaritzak parte hartzen 

duen (hizkuntza ikasteko honen arauak eta funtzionamendua ulertu behar dira). 

Beste aldetik, Psikologia Instrukzionala ikasteko metodologia berriak 

sortzen saiatzen da, eta erabiltzen diren teknikak hobetzeko proposamenak 

egiten aritzen da. “Adibidez, berarentzat helburu adierazgarriak dira: 

Irakurketaren ikaskuntza teknikak nola hobetu, haurren artean irakurtzeko 

ohiturak nola zabaldu edo ulergarriak diren testuak nola diseinatu.” (de Vega eta 

beste batzuk, 1990, 16. or.)2. Ikusten dugun moduan, Psikologia Instrukzionala 

irakurketa nola barneratzen den aztertzen duen perspektiba kognitiboa da. 

Ikasleen irakurketa esanguratsua izateko, erabiliko den materiala ongi 

diseinatuta egon behar da, eta material hori nola landu behar den argi izan behar 

dugu. Helburu hauetan Psikologia Instrukzionalak lagunduko gaitu. 

Hizkuntzaren Neuropsikologiak, ordea, sortu daitezkeen arazo fisikoak 

aztertzen ditu. Hau da, irakurketa eta hizkuntza hobetzeko zailtasunak 

daudenean neuropsikologia azterlari bihurtzen da. De Vegak eta beste batzuk 

(1990, 16. or.) hau esan zuten honen inguruan: “...hizkuntzaren neuropsikologiak 

hizkuntza eta irakurketaren funtzioen hondatze selektiboa aztertzen du (batez 

 
1 El interés de la lingüística recae en la descripción del lenguaje mismo y de sus principios 

generales. El lingüista estará interesado en describir (...) los principios que gobiernan las 

regularidades ortográficas, fonológicas, prosódicas, morfológicas, sintácticas o semánticas de la 

lectura. En cambio, las funciones y mecanismos psicológicos implícitos (v.g., la memoria, las 

representaciones, las operaciones que ejecuta el lector. etc.) no son tarea propia de lingüistas 

(de Vega eta beste batzuk, 1990, p. 16). 

2  Por ejemplo, son objetivos significativos para ella: cómo perfeccionar las técnicas de 

aprendizaje de la lectura, cómo extender los hábitos lectores entre los niños o cómo diseñar 

textos más comprensibles. (de Vega eta beste batzuk, 1990, p. 16). 
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ere afasiak eta eskuratutako dislexiak) garun hondamenekin lotuta”. 3 

Hizkuntzaren Neuropsikologiak, beraz, garunarekin zerikusirik dituzten arazoak 

aztertzen ditu, lesioek sortutakoak batez ere. Arazo hauek hizkuntza 

barneratzeko eta irakurketa menperatzeko trabak sortzen dituzte, eta ikasleek 

estrategia ezberdinak bilatu behar dituzte lortu beharreko helburuak betetzeko. 

Horregatik, arazo horiek ongi ezagutzea eta irakurketaren ikaskuntza prozesuan 

dituzten eraginak ulertzea garrantzitsua izango da ikasleen heziketa 

esanguratsua izan dadin. Arazo horiek aztertzea, beraz, neuropsikologiaren 

papera izango da. 

1.4. Irakurketaren Neurolinguistika 

Atal honetan Neurolinguistika aipatuko dugu. Neurolinguistikak, 

Jimenezek (2001) esanda eta Paredes eta Varok (2006, 109-110. or.) aipatuta, 

hizkuntzaren erabiltzailea gehiago aztertzen du hizkuntza bera baino. Kodifikazio 

eta deskodetze prozesuen kokalekua non gertatzen den aztertuz jokaera 

berbalarekin lotuta, edota jokaera berbal hori ahalbidetzen duten konexio 

neuronalak aztertuz, normalak edo patologikoak izanda. Neurolinguistikak, 

beraz, burmuinean jartzen du bere atentzioa, hizkuntza zein kokalekutan 

prozesatzen den edo burmuinaren zein atalek hizkuntzarekin zerikusirik duten 

aztertuz. 

Diziplina honek, aurrekoa kontuan hartuta, hizkuntzarekin lotuta dauden 

alderdi biologikoak eta neuronalak aztertzen ditu. Paredes eta Varok (2006, 110. 

or.) honen inguruan ondokoa esan zuten: “Neurolinguistikak funtzioa eta 

burmuinaren arteko korrelatuak bilatzen saiatzen da, eta hizkuntzaren nahasteez 

baliatzen da korrelatu hauen inguruko pistak bilatzeko”4. Baino neurolinguistikak 

ez ditu nahaste horiek aztertzen zuzenean, haietaz baliatzen da bere ondorioak 

lortzeko. Ildo beretik, beste diziplina batzuk (Psikolinguistika, adibidez) 

 
3 ...la neuropsicología del lenguaje estudia el deterioro selectivo de las funciones de la lectura y 

el lenguaje (principalmente afasias y dislexias adquiridas) asociado a lesiones cerebrales. (de 

Vega eta beste batzuk, 1990, p. 16). 

4 La Neurolingüística trata de buscar correlatos entre la función y el cerebro, y se vale de los 

trastornos del lenguaje para descubrir pistas de estos correlatos. (Paredes eta Varo, 2006, 110. 

or.). 
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hizkuntzaren eskuraketan arduratzen diren bitartean, Neurolinguistika lokalizazio 

neuronalez arduratuko da. Hau da, hizkuntza nola funtzionatzen duen alde 

batera utzita, hizkuntza Non gertatzen den aztertuko du. 

Neurolinguistika aurreko atalean aipatutako Neuropsikologiaren barnean 

kokatu dezakegu. Izan ere, neuropsikologian oinarritzen da hizkuntza aztertzeko, 

hau da, hizkuntza aztertzen duen Neuropsikologiaren atala dela esan dezakegu.  

1.4.1. Irakurketa sistemaren kokapena 

Irakurketa sistema, edo irakurketa prozesua osatzen duten prozesuen 

multzoa, burmuinaren eremu ezberdinetan kokatu dezakegu. Burmuinaren atalek 

funtzio eta eginkizun ezberdinak dituzte, eta irakurketarekin zerikusirik dutenak 

aipatuko ditugu. 

Lehenik eta behin, aipatzekoa da burmuinean ematen den kokapena ez 

dela guztiz berdina pertsona guztietan. Hainbat faktore baldintzatzen dute 

hizkuntzaren lateralizazioa burmuinean. Lateralizazio honek hizkuntzaren 

nagusitasuna burmuinaren zein hemisferioan ematen den baldintzatuko du. 

Gonzalezek eta Hornauer-Hughesek (2014, 143. or.) horrela azaldu zuten 

lateralizazioaren ezberdintasunak eskuindar eta ezkertiar diren pertsonetan: 

“Gutxi gorabehera, eskuindarren %95ak hizkuntza ezkerreko hemisferioan 

daukate kokatuta eta soilik %5ak eskuineko hemisferioan. Ezkertiarren artean, 

ordea, %70ak ezkerreko hemisferioan daukate irudikatuta, %15ak eskuineko 

hemisferioan eta %15ak modu bilateralean.”5 Hau dela eta, argi dago zenbait 

faktore baldintzatzen dutela hizkuntzaren kokapena burmuinean. Faktore 

horretaz aparte, beste batzuk adierazi zituzten aurrekoarekin lotuta. Adibidez,  

eskolatzea alderdi honetan ere inpaktua zuela adierazi zuten. Eskolatze maila 

baxua duten subjektuek hizkuntzaren errepresentazio bilaterala izateko 

probabilitate gehiago dituzte, afasia moduko arazoak sortuz. Adinak ere 

 
5 Aproximadamente, el 95% de los diestros tiene localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo 

y sólo un 5% en el hemisferio derecho. En cambio los zurdos, el 70% lo tiene representado en el 

hemisferio izquierdo, un 15% en el hemisferio derecho y un 15% en forma bilateral. (Gonzalez 

eta Hornauer-Hughes, 2014, 143. or.). 
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zerikusirik dauka honekin, eta aurkitu da afasien lokalizazioa ezberdina izaten 

dela subjektuen adinaren arabera.  

Beste aldetik, hizkuntza sistemarekin lotuta dauden burmuinaren eremu 

ezberdinak aipatuko ditugu. 

▪ Broca eremua. Eremu hau lobulu frontalean dago kokatuta, eta ahozko 

hizkuntzaren ekoizpenarekin dago erlazionatuta. 

▪ Wernicke eremua. Eremu hau lobulu tenporalean dago kokatuta, eta 

hizkuntzaren deskodeketarekin dago erlazionatuta. 

▪ Zirkunboluzio angeluarra. Eremu hau lobulu parietalean aurkitzen da, eta 

hainbat funtzioen artean ahozko eta idatzizko hitzen arteko erlazioa 

bilatzea dauka. 

▪ Hitzen formaren eremua. Ezkerreko lobulu tenporalean dago kokatuta eta 

hainbat funtzio ditu: Letreiatzearen prozesaketa, hitzen prozesaketa eta 

soinua. 

Eremu hauek, lehen aipatu dugun bezala, normalean ezkerreko hemisferioan 

kokatzen dira. Hizkuntzarekin loturik daudenez, arazoren bat edo kalte bat 

gertatzekotan sistema osoa kaltetuta egongo da. Izan ere, eremu guztiek ez dira 

guztiz autonomoak, hau da, elkarlanean aritzen dira.  

1.5. Irakurketaren Psikolinguistika 

Atal honetan irakurketaren inguruan lan egiten duen perspektiba batean 

oinarrituko gara: Irakurketaren Psikolinguistika. De Vega eta beste batzuen 

arabera (1990), irakurketa neurketa eragiketa multzo bat da prozesamendu 

sistema espezifiko batek eginda: Sistema kognitiboa. Perspektiba kognitibo hau, 

gainera, hizkuntzaren beste diziplinekin komunikazio hestua mantentzen du. 

“Hizkuntzalaritzaren kategoria deskriptiboek psikolinguistikari ahalbidetzen dio 

ikerketa arloa eremu zehaztuetan antolatzen, hala nola prozesamendu 

fonologikoa, lexikoa, sintaktikoa, eta abar.” (de Vega eta beste batzuk, 1990, 16. 
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or.).6 Gainera, ildo beretik, bereizkuntza linguistikoak lan egiteko hipotesiak izan 

daitezke ikerlari psikolinguistikoarentzat. Honen inguruan De Vegak eta beste 

batzuek (1990, 16. or.) hondokoa esan zuten: “Adibidez, prozesamendu 

sintaktikoa ikertzea posiblea da Chomskyren gramatika sortzailearen arauak 

errealitate psikologiko bat daukatela onartuz, hau da, gure sistema kognitiboan 

erantsita daudela.”7 

Beste aldetik, neuropsikologiak datu interesgarriak (psikologiaren aldetik)  

eskaintzen ditu irakurketaren prozesuen ereduak hobetzeko. Honen inguruan De 

Vegak eta beste batzuek (1990, 17. or.) honakoa esan zuten: “Hain zuzen, 

hizkuntzaren hondatze selektiboa, afasia eta dislexia daukaten pertsonetan 

ematen dena, funtzioak edo irakurketaren prozesamenduaren mailak disoziatzea 

ahalbidetzen du.”8 

Beraz, esan dezakegu hizkuntzaren psikolinguistika beste perspektiba 

batzuekin elkar lanean aritzen dela. Hizkuntzaren eta irakurketaren ikerketa 

egiterakoan, bakoitzaren papera ezberdina izango da, eta haien interesak eta 

aztergaiak zehatzak izango dira. Aldi berean, perspektiba batetik abiatuta egingo 

den lanak, besteen laguntza kontuan hartuko du. Izan ere, Psikologia 

instrukzionalak testuen ulerkortasunari egiten dizkion ekarpenak kontuan hartuko 

dira neuropsikologian egiten diren ikerketetan. Arazoak dituen ikasle batek, 

dislexia adibidez, testu ulergarriagoak edota irakurtzeko teknika ezberdinak 

erabili beharko dituelako. Horregatik esan dezakegu irakurketa prozesu oso 

konplexua dela. Esanguratsua den heziketa bat sustatzeko perspektiba 

ezberdinen ezaugarriak eta ekarpenak kontuan hartu behar dira. 

 
6 Las categorías descriptivas de la lingüística permiten a la psicolingüística organizar el campo 

de estudio en áreas bien delimitadas, tales como procesamiento fonológico, léxico, sintáctico, 

etc. (de Vega eta beste batzuk, 1990, p. 16). 

7 Por ejemplo, es posible investigar el procesamiento sintáctico asumiendo que las reglas de la 

gramática generativa de Chomsky tienen una <<realidad>> psicológica, es decir, que están 

incorporadas en nuestro sistema cognitivo. (de Vega eta beste batzuk, 1990, p. 16). 

8 En efecto, el deterioro selectivo del lenguaje, que se da en los afásicos y los disléxicos, permite 

disociar funciones o niveles de procesamiento de la lectura. (de Vega eta beste batzuk, 1990, p. 

17). 
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2.6 Irakurketaren prozesamendu maila ezberdinak 

Irakurketa jarduera anitzeko ekintza da. Prozesu honetan letren 

identifikazioa ematen da, eta soinuetan transformatzen ditugu gure sistema 

kognitiboari esker. Irakurritako hizkien eta hitzen errepresentazio fonologikoa 

egiten dugu, hauen esanahi posibleak kontuan hartuz. Gainera, esanahi 

horietatik testuinguruaren arabera egokia dena aukeratzen dugu testuaren 

zentzu orokorra ulertzeko. “Prozesu hauen gehiengoa irakurlea kontzientea ez 

den bitartean gertatzen dira, eta gainera, oso azkarrak diren prozesuak dira, 

testuaren ulermena irakurleak hitzak irakurtzen dituen bitartean ematen bait da.” 

(de Vega eta beste batzuk, 1990, 17. or.). 9 Prozesu hauek, automatizatuak 

dauden heinean, praktikatuz optimizatzen dira. Hau da, irakurketan zenbat eta 

gehiagotan aritu ondoren, testuen ulermena azkarragoa izango da, eta hauen 

zentzu orokorrak ulertzeko zailtasun gutxiago egongo dira.  

Irakurketan parte hartzen dituzten prozesuak ez dira autonomoak haien 

artean. Horregatik, haien arteko interakzioak ezagutzea garrantzitsua da. 

Prozesu hauek informazioa nola elkar banatzen duten, haien artean nola 

elkartzen diren edo nola norgehiagoka aritzen diren emaitza finala lortzeko 

aztertu behar da. Guzti hau ondorengo kontzeptuan parte hartzen dute: 

Testuaren ulermena. 

Kontu honen inguruan egin diren lanak anitzak dira. Batzuek prozesu 

hauetatik soilik “maila baxukoak” edo “azalekoak” aztertu dituzte, adibide bat 

prozesamendu fonologikoa izanda. Prozesu hauek, de Vega eta beste batzuen 

esanetan (1990), irakurleak menperatu behar ditu, eta ikertzailea ikertu behar 

ditu. Letren identifikazio egokia ematen ez bada edo hitzak soinuetan 

transformatzen ez badira irakurketa ezin da egon. Hau horrela izan arren, 

prozesamendu periferiko horiek ez dira nahiko irakurketa esanguratsua izateko, 

irakurketa letrak soinuetan transformatzea baino are konplexuagoa delako. Beste 

lan batzuk hitzen esanahietan aritzen dira. Lexikoa ikertzen dute eta esaldi 

isolatuen ulermena aztertzen dute. Baino arazoak suertatzen dira, irakurketaren 

 
9 La mayoría de estos procesos ocurren sin que el lector sea consciente de ellos y, además, son 

procesos muy veloces, pues la comprensión del texto tiene lugar casi al mismo tiempo que el 

lector desplaza su vista por las palabras. (de Vega eta beste batzuk, 1990, p. 17). 
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emaitza finala (testuaren ulermena) esaldi isolatuen ulermenean oinarritzen 

delako eta testu osoa lexikoaren errepresentazio hutsa ez delako. “Irakurketaren 

prozesu osoa testuaren esanahi globalaren eraikuntzan datza. Irakurketa 

burutzen da testuaren erreferentearen errepresentazio batean, non pertsonaiak, 

metak, intentzioak, argumentuak, erlazio kausalak, et abar. barne dauden. 

Errepresentazio hau hitz indibidualen esanahien batuketa baino are gehiago da.” 

(de Vega, M. et al., 1990, 17. or.).10  Irakurketa, beraz, hitzen edo esaldien 

esanahien batura baino gehiago da. Testu bat irakurtzerakoan esaldiek sortzen 

duten esanahi globala bilatzen dugu, hitz indibidualen esanahia baino sakonagoa 

dena. Horregatik, testuen egitura ulertzea, edukien arteko erlazioak ikustea edota 

idazlearen intentzioa nabaritzea esanahi global hori ulertzeko ere garrantzitsuak 

dira, hitzen esanahietatik haratago dauden prozesuak direlarik. 

1.6.1. Prozesamendu lexikoa eta sublexikoa 

Irakurketaren produktu finala testuaren esanahi globala ulertzea izan 

arren, gure sistema kognitiboak eragiketa xumeagoak aurrera eraman behar ditu 

hitzen antzematea eta pertzepzioa sustatzeko. Letren ezaugarriak prozesatu eta 

gero soinuen eta letra horiez osatutako hitzen arteko elkarrekikotasuna ezarri 

behar du, hitzei bukaerako esanahia eman baino lehen. Eragiketa hauek nahiz 

eta sinpleki ematen diren sakontasun konputazional handia dute. 

De Vegak eta beste batzuk (1990) prozesamendu lexiko eta 

sublexikoarekin hainbat kontzeptu erlazionatzen dituzte. Kontzeptu hauek 

prozesamendu honetan parte hartzen dute 

▪ Prozesamendu grafemiko-fonemikoa. Irakurleak nola transformatzen ditu 

patroi bisualak patroi fonologikoetan. Prozesu hau letraka edo silabaka 

ematen den eztabaidatzen da. Prozesamendu mota honek luzera eta 

frekuentzia grafemikoarekin lotura dauka. Grafema bat silaba bat osatzen 

 
10 El proceso lector completo consiste en la construcción del significado global del texto. La 

lectura culmina en una representación del referente del texto, que incluye personajes, metas, 

intenciones, argumentos, relaciones causales, etc. Esta representación es mucho más que la 

suma de significados de las palabras individuales. (de Vega eta beste batzuk, 1990, p. 17). 
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dituzten letra kopurua izanda, hitzen luzera silaba kopuruaren arabera 

ezarri dezakegu. 

▪ Sarbide lexikoa. Irakurleak errepresentazio fonologikoa eta memoria 

semantikoan existitzen den barneko errepresentazioaren arteko 

asoziazioa egitean datza. “Hitz bat irakurtzea, azken finean, ez da soilik 

bere soinua deszifratzea, ulertzea baizik”. (de Vega eta beste batzuk 

1990, 29. or.).11 Sarbide lexikoa ulertzeko memoria semantikoan gure 

ezaguera lexikoa nola egituratzen den ulertu behar da, hitz zehatz batekin 

nola aktibatzen den ere aztertuz. Frekuentzia lexikoa eta errepikapena 

sarbide lexikoarekin erlazionatuta daude. Gehien errepikatzen diren hitzak 

azkarrago irakurtzen ohi dira. Hau hitz horiek memoria semantikoan 

aukeragarriagoak direla esan nahi du. 

▪ Anbiguoak diren terminoen prozesamendua. Sarbide lexikoa asko 

konplikatzen da hitzak polisemikoak direnean. Aukeratzen den esanahi 

espezifikoa testuan aurkitzen den testuinguruaren arabera izango da. 

Garrantzitsua da aukeraketa hori sarbide lexikoa eman aurretik edo 

ondoren ematen den. Aurretik ematen bada, aurretiko testuingurua 

esanahi baten aktibazioa eragiten du. Ondoren ematen bada, esanahi 

guztiak aktibatzen direla esan nahi du, aukeraketa bat egin baino lehen. 

Adiera kopurua anbiguetate edo polisemiaren adierazle da. 

Prozesamendu maila hauen inguruan egin diren ikerketetan Aukeraketa 

lexikoa erabili da paradigma esperimentala gisa. “Subjektuak estimulu sendoak 

jasotzen dituzte hitzak edo pseudohitzak osatu ditzaketen hizki kopuruetan, bi 

aukeren artean estimuluarekin zein bat etortzen den egiaztatzearen 

instrukzioarekin. “ (de Vega eta beste batzuk, 1990, 31. or.).12 

Aipatzeko garrantzitsua izan daitekeen ideia, aurretik aipatutakoen artean, 

prozesamendu fonologikoa da. Honen inguruan hainbat ideia eta hipotesi sortu 

 
11 Al fin y al cabo leer una palabra no consiste únicamente en descifrar su sonido, sino en 

<<comprenderla>>. (de Vega eta beste batzuk, 1990, p. 29). 

12 Los sujetos reciben estímulos consistentes en conjuntos de letras que pueden constituir una 

palabra o una pseudopalabra, con la instrucción de verificar rápidamente a cuál de las dos 

opciones corresponde cada estímulo. (de Vega eta beste batzuk, 1990, p. 31). 
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dira.  Ideia hauek irakurketa ematen denean hitzen prozesamendua nola egiten 

den aztertzen saiatzen dira, grafemak fonematan bihurtzearen prozesua hain 

zuzen ere. Interesgarriak diren bi ideia aipatuko ditugu: Bide bikoitzaren hipotesia 

eta Prozesamendu modularra vs interaktiboa. 

Bide bikoitzaren hipotesia. Ikertzaile batzuk prozesamendu fonologikoa 

bide bakar batetik ematen dela defendatzen dute, “kodifikazio fonologikoa” 

deritzoguna, hitzen eraketa eta muntaian konbertsio grafemiko-fonemikoaren 

hainbat arau jarraitzen direla ezarriz. Baina De Vega eta beste batzuen (1990) 

esanetan, lortu diren datu psikologikoak ez daude prozesamendu fonologiko 

hutsaren alde. Onartuago dagoen ideia bi bide alternatiboak daudela da: 

kodifikazio fonologikoa eta zuzeneko sarbide lexikoa. Lehen aipatutako bi 

kontzeptu hauek, prozesuak edo gertakizunak diren heinean, elkarlanean aritzen 

dira irakurketaren prozesamendu fonologikoa ematen denean. Hau da, 

kodifikazio fonologikoa ematen da (grafemak fonemetan bihurtzen dira kodigo 

fonologiko batean oinarrituta), baino sarbide lexikoa batera gerta daiteke (hitzen 

kodifikazioa memoria semantikoa aktibatzen dute hitzaren esanahia aktibatuz, 

hitza muntatzearen beharra deuseztatuz). Hipotesi hau indartzen duten datuak 

honakoak dira: 

▪ Coltheartek (1978) aurkitu zuen bezala, hitzak pseudohitzak baino 

azkarrago irakurtzen dira, lehenengoek bide lexikoaren nagusitasuna 

aurkezte dutelarik eta bigarrenek bide fonemikoa nagusitzen dutelarik.  

▪ Baronek eta Strawsonek (1976) adierazi zuten bezala, erregulartasun 

grafemiko-fonemikoa daukaten hitzak azkarrago izendatzen dira 

irregularrak baino haien kodigo fonemikoa eskuragarriagoa delako. 

▪ Coltheartek (1985), Vallek eta Cuetosek (1989) adierazi zuten bezala, 

hitzen edo pseudohitzen irakurketari modu selektiboan eragiten dion 

eskuratutako dislexiak badaude. Fonologian arazoak dituzten pertsona 

dislexikoek hitzak ongi irakurtzen dituzte baino pseudohitzak irakurtzeko 

zailtasunak dituzte. Espreski bide fonologikoan arazo bat dagoela ulertu 

dezakegu honekin. 
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Bide bikoitzaren hipotesia, beraz, bide bakoitzaren nagusitasuna zein 

faktoreen arabera gertatzen den adierazi behar du. Labergek, Samuelsek  

(1974), Taylorrek, eta Taylorrek (1983) adierazi zuten bezala, ezberdintasun 

indibidualek, gainera, bide hauen nagusitasunean ere eragina izan dezakete, 

irakurle trebatuak bide lexikoan oinarrituz eta trebeak ez diren irakurleak bide 

fonologikoan oinarrituz (sarbide lexikoa gertatzen ez delako, hau da, memoria 

semantikoan ez dauden hitz asko irakurtzerakoan). Dena den, eta orokorrean, 

irakurle gehienek bide lexikoa erabiltzen dute. 

Prozesamendu modularra vs interaktiboa. Bide fonologikoa erabiltzen dela 

demostratzen bada ere, bide hori erabat autonomoa den ala ez argitu behar da. 

Hau da, bide fonologikoa bide lexikoarekin elkarlanean aritzen den edo ez. 

Adibidez, letren antzematea errazagoa izan daiteke hauek grafema ezagunetan 

taldekatzen badira. Gainera, aldagai lexiko, fonologiko edota grafemikoen artean 

interakzioak aurkitu dira. Broadbentek (1967), Broadbentek eta Gregoryk (1968) 

adierazi zuten bezala, bigramen (bi karakterez osatutako sekuentzia) 

maiztasunak ez dauka eraginik ezagunak edo familiarrak diren hitzak 

antzemateko garaian. Hau da, bigramen horien maiztasuna handia ala txikia 

izatea ez da determinantea hitz horien antzematea hobea ala okerragoa izateko 

garaian. Baino, beste aldetik, ezezagunak diren hitzek maiztasun handiko 

bigramez osaturik baldin badaude akats gehiago egitea areagotzen dute (hitz 

ezezagun hauek antza gehiago dutelako, hau da, bata bestetik ezberdintzea 

zailagoa da). 

2.6.2 Esaldien prozesamendua 

Prozesamendu lexikoaz eta sublexikoaz aparte, irakurmenean 

prozesamendu maila gehiago aurkitu ditzakegu. Maila hauek esaldien 

prozesamendua eta testu makro-unitateen prozesamendua dira. 

De Vegak eta beste batzuk (1990) esaldien prozesamenduarekin hainbat 

kontzeptu erlazionatzen dituzte. Kontzeptu hauek prozesamendu mota honetan 

parte hartzen dute. 

▪ Diskurtsoaren segmentazioa. Testua homogeneoa ez den heinean, 

unitate “naturalez” osatuta dago. De Vegak eta beste batzuk (1990) 
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unitate hauek esaldiak eta mendeko klausulak direla adierazten dute. 

Segmentazio unitate horiek errealitate psikologikoa duten ala ez jakitea 

oso inportantea dela ere aipatzen dute. Hau baieztatzen duten hainbat 

datu lortu dira ikerketa batzuen ostean. Adibidez, irakurleek segmentuen 

bukaeran pausak egiten dituzte modu espontaneoan. Hau segmentu 

hauek bereizgarriak diren unitate funtzionalak direla esan nahi dezake. 

▪ Prozesamendu sintaktikoa. Esaldien ezaugarri gramatikalek 

irakurleengan eragina badaukate. Esaldi bat gramatikala den ala ez esan 

dezakete, eta esaldi gramatikalak sortzeko gai dira. Psikolinguistikan 

aritzen diren hainbat autorek analizatzaile sintaktiko autonomo bat 

badagoela defendatzen dute. Honen inguruan sortzen den eztabaida, 

beraz, analizatzaile hori erabat autonomoa den modulu bat den edo 

interaktiboa den mekanismo bat den da. Hau da, izaera semantiko eta 

pragmatikoa duen informazioa onartzen duen ala ez. 

▪ Eduki semantikoaren neurria. Testu bat osatzen duten unitateen kopurua 

(esaldiak edota klausulak) ez da nahikoa kontzeptu edukia adierazteko. 

Izan ere, unitate bakoitzak ez dauka informazio kantitate bera. Hau dela 

eta, testua proposizio terminoetan banatzea interesgarriagoa da. Gainera, 

hainbat ikerketek adierazi dute testu baten irakurketa abiadura proposizio 

termino horien kopuruaren arabera ematen dela. 

▪ Metaforen prozesamendua. Hizkuntzan erabiltzen diren esaldien artean 

esanahi figuratiboa edo metaforikoa dutenen kopurua handia da. Ikertu 

izan nahi den alderdia metaforen prozesamenduan aktibitate kognitibo 

berezia ematen den ala ez da. Ikerketa horiek esaldi literalak eta esaldi 

metaforikoak irakurtzerako aldian ezberdintasunak ematen diren ala ez 

ikusi nahi izan dute. Izan ere, metaforikoak direnak mantsoago irakurtzen 

badira, zama kognitibo handiagoa eragiten dutela esan nahi du. Hau da, 

gure sistema kognitiboak lan gehiago egin behar du. 

▪ Irudi mentalen eragina. Hainbat ikerketek hitzen imajinagarritasun eta 

zehaztapena hauen oroitzapena errazten dutela esaten dute. Esaldien 
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imajinagarritasun horrek, beraz, esaldien ulermenean ere inpaktua izan 

dezake, testua ulergarriagoa bihurtuz. 

Esaldiak eta klausulak oso interesgarriak diren estrukturak dira, gertaerak, 

ekintzak edota prozesuak deskribatzen dituztenak. Baino deskribatzaile 

linguistiko onak izan arren hau ez du esan nahi errealitate psikologikoa dutenik. 

Hau dela eta, De Vegak eta beste batzuek (1990) hainbat datu bildu zituzten 

honen inguruan, kontu honekin lotuta dauden kontzeptu batzuk esplikatuz. 

Kontuan hartuko den kontzeptua Oroimen prozesua da. 

Ikusi da nola irakurleek eten bat jasaten badute testu bat irakurtzen duten 

bitartean eta berehalako memoria jarduera egiten dutenean, azken 

segmentuaren (esaldi edo klausula) oroimena askoz handiagoa dela horren 

aurrekoa baino. Gainera, segmentu baten erdian etena jasotzen badute, hau da, 

esaldia irakurtzeaz bukatzen ez badute, hitzen oroimena asko murrizten da. 

“Azken hau epe laburreko memoria hitzen edo trazu lexikoen biltegi hutsa ez dela 

adierazten du, horrela izango balitz oroitzen diren hitzen kopurua konstantea 

izango zelako etenaldia edozein izanda.” (De Vega eta beste batzuk, 1990, 63. 

or.).13 Horretaz aparte, segmentuen eragina epe laburreko memorian irudiekin 

ere ikertu da. Hau da, “esaldi edo klausulak” testuaren segmentuak definitzen 

dituzten heinean, ez dira soilik hitzezko segmentuak izan behar, irudiz osatutako 

segmentuak ere izan daitezke (istorio bat kontatzen dituzten irudi multzo bat, 

adibidez).  

Gernsbacherrek (1985), 24 binetaz osaturiko istoriotxoak osatu zituen. 

Istorio bakoitzak hainbat pasarte zituen (esaldien eta klausulen baliokide) 

subjektu multzo baten iritzia kontuan hartuta. Istorio horiek beste subjektu multzo 

bati aurkeztu zitzaizkion. Egin zen proba aurkeztutako binetak “ispilu” moduan 

edo modu “normalean” aurkeztea izan zen, subjektuek ezberdina zen ala ez 

ikusten zuten ala ez jakiteko. Aurkezpen hau bi momentu ezberdinetan egin zen: 

A segmentua bukatu bezain pronto (B segmentua hasi baino lehen) eta A 

segmentua bukatuta B segmentuaren erdian. Akatsen ehuneko handiena 

 
13 Esto último sugiere que la memoria a corto plazo no es un almacén de palabras o de simples 

trazos léxicos, pues si así fuese se recordaría un número de palabras constante cualquiera que 

fuese el momento de la interrupción. (De Vega eta beste batzuk, 1990, 63. or.). 
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bigarren kasuan izan zen. Hau da, A segmentua berriro ikusten bazuten B 

segmentua ikusten zuten bitartean, haien oroimena xumeagoa zen.  

Horretaz aparte, prozesamendu sintaktikoa kontzeptua aipatuko da. 

Prozesamendu sintaktikoa testuaren eta esaldien ezaugarri gramatikalen 

prozesamenduan datza. Hau da, esaldien ezaugarrien arteko erlazioaren 

analisia ere ematen da, esanahiaren prozesamenduaz (edo prozesamendu 

semantikoaz) aparte. Ez dago argi prozesamendu sintaktikoaz arduratzen den 

prozesu kognitibo edo analizatzaile sintaktiko espezifikoa dagoenik. Gainera, 

baietza onartzen badugu, analizatzaile sintaktikoa autonomoa ala interaktiboa 

den (prozesamendu semantikoarekiko) argitu behar da.  

Esaldiak edo klausulak irakurtzean esaldi hauek eratzen dituzten hitzen 

kategoria morfologikoa kontuan hartzen dugu. Hau da, hitz bat aditz edo 

sustantibo bat den ezberdintzen dugu. Desberdinketa hau sintaktikoa da, eta 

esaldiaren esanahian ez dauka benetako eraginik. Honen adibide egitura 

sintaktiko berdina duten bi esaldik esanahi guztiz ezberdina izan ditzaketela 

daukagu. Ikusiko dugu adibide zehatz bat: 

Taula 1. Ezberdintasun semantikoaren adibidea 

Haurrak mahaia apurtu du Mailuak mahaia apurtu du 

SN (izena) + SV (izena + aditza (nagusia 

+ laguntzailea)) 

SN (izena) + SV (izena + aditza (nagusia 

+ laguntzailea)) 

Adibide hau ikusita, argi dago egitura sintaktiko berbera izanda esanahia 

guztiz ezberdina izan daitekeela. Esaldietan eman daitezkeen ezberdintasun 

semantiko/sintaktikoak mota ezberdinetakoak izan daiteke. Caramazza eta Zurif 

ikerlariek (1976) afasia zuten pertsona batzuei ezberdintasun 

semantiko/sintaktiko mota ezberdineko esaldiak aurkeztu zizkieten. Esaldiak 

honakoak ziren (gaztelera mantenduko da adibidearen ulergarritasuna 

sustatzeko): 
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Taula 2. Ezberdintasun sintaktiko/semantiko motak 

Ezberdintasun sintaktiko/semantiko 

mota 

Adibidea 

Zeihartasun semantikoa El globo que sostiene el payaso es 

redondo 

Itzulgarritasuna El león que está persiguiendo el tigre 

es grueso 

Kondizio ez-probablea El pájaro que está comiendo el 

gusano es azul 

Lehenengo esaldian, zeihartasun semantikoa ematen da. “Globo” hitza 

esanahi anitzeko hitza da. Aurretik ikusi dugun bezala, Anbiguoak diren hitzen 

prozesamenduan testuinguruaren eragina handia da, eta esanahi semantikoa 

aukeratzeko (hitzaren esanahi egokia) munduari buruz daukagun informazioa 

erabiliko dugu. Kasu honetan, beraz, irakurleak hitz horren esanahi zuzena 

(puxika) aukeratu beharko du. Bigarren esaldian, nahita egindako esaldi 

korapilatsua izanda, ez dago argi zein animali harrapatzaile den eta zein 

harrapakina den. Esaldi honen esanahia ezagutzeko, beraz, informazio gehiago 

behar da, testuinguruak emango diguna. Hirugarren esaldiak, eta bukatzeko, 

interpretazio bat baino gehiago dauka, horietako bat semantikoki (esanahia) ez-

probablea izanda. Izan ere, zizare batek ezin dezake txori bat jan. Irakurleek 

esaldiekin zerikusirik zuten bi irudien artean egokiena zena aukeratu behar 

zuten. Arazorik ez zuten subjektuek ez zuten zailtasunik izan. Afasia zuten 

subjektuek, ordea, zeihartasun semantikoa zuten esaldietan ez zituzten arazorik, 

besteetan (inkoherentzia edo anbiguotasuna dutenak) arazoak aurkezten 

zituzten bitartean. 

Honekin ikusi zena, beraz, honakoa izan zen: Afasia duten pertsonek 

funtzio semantikoetan ukigabeak dituzte, baina eginkizun sintaktikoetan arazoak 

aurkezten dituzte. Hau analizatzaile sintaktikoaren existentzia esplika dezake, 
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Zer? den galdera oraindik erantzun gabe egonda. Bi sistemak, bai sintaktikoa bai 

semantikoa, autonomoak ez dira, sintaktikoki berdinak diren esaldiak 

ezberdintzeko funtzio semantikoak erabiltzen ditugulako (Ikusi Taula 1. eta Taula 

2.). 

2.6.3 Testuaren prozesamendua 

Irakurketa ulerkorrak testuaren esaldi eta klausulen ulermena behar du. 

Baino, horretaz aparte, informazio hori testuan integratu behar du, testuinguru 

osoaren esanahia eratzeko. “Azken finean, testu bat ez da esaldi aleatorioen 

multzo bat, esaldi koherenteen multzo bat baizik, gai bat partekatzen dutenak.” 

(De Vega eta beste batzuk, 1990, 107. or.).14 Irakurleak esaldi eta klausulen 

arteko koherentzia ezarri eta ulertu behar du. Lortzen ez badu, testuak esplizituki 

azaltzen ez duelako edota irakurlearen gaitasun kognitiboa (edo garapen 

kognitiboa) nahikoa ez bada, testuaren ulermena ez da emango.  

De Vegak eta beste batzuek (1990) testuaren ulermenean eragina duten 

aldagai batzuk aipatu zituzten: 

▪ Zama kognitiboa murrizten duten aldagaiak. Honen barnean 5 aldagai 

ezarri zituzten, testuaren integrazioa errazten dutenak. 

- Laburpena. Testuaren hasieran kokatzean irakurtzeko abiadura 

handitzen du ulermena eta oroimena murriztu gabe. Hau testuan 

agertuko diren kontzeptu inportanteak aurreratzen dituelako 

gertatzen da, irakurlea prestakuntza bat jasoz. 

- Posizio seriala. Testuaren irakurketa aurrera doan bitartean 

irakurtzeko abiadura handitzen joan behar liteke. Testuaren 

hasieran zama kognitiboa handiagoa da informazio eskasa duelako 

eta “egoera mentala” eratu behar duelako. 

- Paragrafoan aurkitzen den posizio seriala. Paragrafoaren 

irakurketa aurrera doan bitartean irakurtzeko abiadura handitu 

 
14 Al fin y al cabo, un texto no es un conjunto aleatorio de frases, sino un conjunto de frases 

coherentes, es decir, que comparten un tema. (De Vega eta beste batzuk, 1990, 107. or.). 
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beharko liteke. Hau gertatzen bada paragrafoa entitate 

kontzeptuala edo estrukturala dela esan nahi du, hau da, 

argumentu bat. 

- Paragrafoaren hasiera eta bukaera. Aurrekoarekin informazio 

konbergentea aurkezten dute. Irakurleak posizio hauetan 

etenaldiak egitea espero da, paragrafoan azpiko unitate 

kognitiboak daudela baieztatuz. 

▪ Aldagai makro-estrukturalak. De Vega eta beste batzuk (1990) beste 

autore batzuekin bat etortzen ez dira kasu honetan. Haiek bi aldagai 

aipatzen dituzte, eta ondokoa esaten dute: Maila estruktural handiko 

esaldiak subjektiboki inportanteagotzat hartzen dira eta hobe oroitzen dira. 

Gainera, esaldi horiek mantsoago irakurtzen direla esaten dute. Aldagai 

horiek honakoak dira: 

- Garrantzi subjektiboa. 

- Oroitzeko probabilitatea. 

▪ Testu motak. Sailkapen basiko bat testu “narratiboak” eta “azalpenezko” 

testuak izan daiteke. Narratiboak gertaera dinamikoak (pertsonaiak, 

intentzioak, helburuak) kontatzen dituzte eta azalpenezkoak, ordea, eduki 

estatikoak azaltzen dituzte kontzeptuak eta deskripzioak barne 

dituztelarik. Orokorrean, testu narratiboak prozesamendu denbora 

gutxiago exijitzen dute. 

▪ Anaforak. Anaforak esaldien arteko lotura erreferentzialak dira. Kasu 

sinpleena hitz batek aurretiko esaldi bati erreferentzia egiten dioenean da. 

Adibidez, “Liburu hori nirea da. Mesedez, emaidazu.” “Emaidazu” hitza 

liburuari erreferentzia egiten dio esplizituki aipatu gabe. Hau dela eta, 

zama kognitiboa handitzen da anaforak aurkitzen diren testuetan, 

aurretiko informazioarekin duten loturak ikusi behar direlako. Honekin 

batera irakurmenaren abiadura ere murriztu daiteke. 

Aldagai hauek kontuan hartuta, testu baten ulergarritasuna eta irakurtzeko 

abiadura (edo zama kognitiboa) oso aldakorrak izango dira. Guretzat 



  

  

  
Markel Arraiza Beaumont 

  

interesgarriak diren aldagaiak zama kognitiboa murrizten duten aldagaiak dira. 

Beraz, aldagai horietan gehiago sakonduko dugu. 

Hasteko, posizio serialari buruz hitz egingo dugu. Testu bat irakurtzean 

zailtasun maila ez da homogeneoa. Hau da, testuan zehar esfortzu maila 

handiagoa exijitzen duten atalak daude. Honen inguruan bi hipotesi sortu dira 

honen inguruan, eta biak prozesamendu estrukturalarekin zerikusia dute. 

Hipotesi hauek testuaren posizio seriala eta parrafoaren posizio seriala dira. 

Testuaren posizio seriala, lehen aipatu dugun moduan, irakurketaren abiadura 

testua irakurtzen dugun bitartean handitzen dela defendatzen du. Hau 

errepresentazio tematiko baten eraketa testuaren hasieran zailagoa delako 

defendatzen du. Irakurleak ez dauka aurretiko informaziorik, eta jasotzen duen 

informazio berri hori zerotik hasita errepresentazio mentala eratzeko erabiliko du. 

Testua aurrea doan bitartean, berriz, aurretiko informazioa erabilgarri izango du, 

eta esfortzu txikiagoa suposatuko du errepresentazio mentala hori aurrera 

eramatea. De Vegak eta beste batzuek (1990, 130. or.) hau esan zuten honen 

inguruan: “Lehenik eta behin, ez da beharrezkoa izango eredu mental 

interpretatibo baten oinarriak eratzea, indarrean dagoena indartu eta landu 

baizik. Bigarrenik, itxaropen tematikoak gero eta zehatzagoak dira, zehetasun 

berrien inkorporazioa bermatuz.”15 Beraz, logikoa da pentsatzea irakurketaren 

abiadura eta ulermena gora joaten direla testua irakurtzen den bitartean, zama 

kognitiboa gero eta baxuagoa delako. 

Beste aldetik, Paragrafoaren posizio seriala aipatuko dugu. Aurrekoarekin 

zerikusia dauka, eta kontzeptu berdinean oinarritzen da. Baino testu osoaren 

abiaduraz hitz egin ordez, paragrafo bakoitzean gertatzen den aldaketari buruz 

hitz egiten du. Honetarako Blackek eta Bowerrek (1979), De Vegak eta beste 

batzuek aipatuta (1990, 130. or.), honakoa esplikatu zuten: “Narrazioaren 

 
15 En primer lugar, ya no será preciso establecer los cimientos de un modelo mental interpretativo, 

sino únicamente mantener y elaborar el que está vigente. En segundo lugar, las expectativas 

temáticas son cada vez más precisas, facilitando la incorporación de nuevos detalles. (De Vega 

eta beste batzuk, 1990, 130. or.). 
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gramatikak episodioak narrazioen oinarrizko osagai estruktural gisa hartu ditu.”16 

Testuak ez dira esaldi hutsen multzoak, haien arteko koherentzia erlazioak 

badaude. Baino es dute orokortasun global bat soilik eratzen, multzoetan biltzeko 

joera badute, testuan azpiegiturak edo azpiunitateak eratuz. Azpiunitate hauek 

lehen aipatutako episodioak dira. Noski, ez dira narrazio testuetan soilik 

agertzen, azalpen testuetan ere bai azpiunitate hauek eratzen dira. Episodio bat, 

berez, koherentzia duten gertakizun edo ekintzen multzo bat da. Lehen aipatu 

dugun posizio seriala bezala, normala da suposatzea episodioaren hasieran 

zama kognitiboa bukaeran baino handiagoa izatea. Izan ere, episodio edo 

informazio multzo horren hasieran eredu mentala eratu behar da, eta episodioan 

aurrera egin ahala zama kognitiboa murriztuko da. Hau episodio bakoitza 

tematikoki berdina delako gertatu daiteke. 

Horretaz aparte, Laburpenari buruz hitz egingo dugu. Laburpenak, hitza 

adierazten duen moduan, irakurriko den edo irakurri den testuaren ideiak 

laburbiltzen ditu. Hau da, testu baten ideia edo informazio inportanteena biltzen 

du. Helburu hau duten beste bide ere badaude, hala nola testu baten eskemak 

edo aurretiko antolatzaileak, baino adierazgarriena izan daitekeena laburpena 

da. Ikertzaileek, laburpenaren papera aztertzean, orokorrean bi helburu izan 

dituzte: Helburu instrukzionala (ikasterakoan ulermena hobetzea) eta prozesu 

psikolinguistikoak aztertzeko helburua. Baino ez dago argi laburpen baten 

orokortasun maila zein izan behar den, edota testu originalaren esaldi literalak 

erabili behar dituen. Hau dela eta, laburpena kontzeptua ez da batere zehatza, 

eta egin diren ikerketen ondorioen interpretazioa ez da erraza.  

Orokorrean, laburpenen inguruko ikerketak testuen ulermena eta 

memorizazioa kontuan hartzen dute aztergai gisa. Esperimentu batzuetan 

subjektuek testu baten laburpenak testua irakurri aurretik eta testua irakurri 

ondoren jaso zituzten. Laburpena jaso ez zituzten pertsonekin alderatuz, 

testuaren edukiak hobe gogoratzen zituzten. Baino hobe gogoratzen zituzten 

edukiak laburpenetan aurkitzen zirenak ziren, hau da, inportanteenak. Laburpena 

testua baino lehen edo ondoren jasotzea ez zuen diferentzia handirik suposatu, 

 
16 La gramática de narraciones han considerado los episodios como los principales 

componentes estructurales de las narraciones. (De Vega eta beste batzuk, 1990, 130. or.). 
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bi kasuetan kontzeptu eta informazio inportanteenaren oroimena hobetu zelarik. 

Beste aldetik, diferentzia handiak aurkitu dira ahozko prozesamendu maila 

baxuagoa eta ahalmen handiko pertsonen artean. Bi kasuetan hobekuntzak 

aurkitu dira, baino lehenengoen hobekuntza askoz handiagoa ikusi izan da. 

Beste ikerketa batzuetan sarrera moduko laburpenak aurkezten zitzaien 

subjektuei, testuaren ideia orokorra aurkezten zutelarik. Gainera, testuaren 

ideien ordena ere adierazten zuten. Subjektuek adierazten zuten esaldi bat 

irakurtzeaz bukatzen zutenean eta hurrengora pasa nahi zutenean. Argi ikusi zen 

esaldi inportanteen irakurtzeko abiadura murriztu zela, baino bigarren mailako 

esaldiak (inportantzia gutxiago dituztenak) abiadura berdinean irakurri ziren 

sarrera izanda edo izan gabe. 

Kintschek (1982), De Vegak eta beste batzuek (1990, 127. or.) aipatuta, 

honakoa adierazi zuen: “Laburpenak oroimena erraztuko du, <<berreskurapen 

programa>> gisa lan eginez.”17 Zehazki, kodifikazioaren momentuan, laburpenak 

testuaren errepresentazio antolatuta eta trinko bat eratzera laguntzen du, 

testuaren ideia orokorra identifikatzen lagunduz. Gainera, edukien hierarkia 

eratzeko balio du, eta proposizioen eta edukien arteko erlazioak eratzeko 

erabilgarria da. Hau dela eta, eratzen den estruktura esaldien arteko eta edukien 

arteko erlazioa azkartzen du. Hau da, hasieratik edukien ordena eta erlazioa 

ezagutu eta gero, irakurtzerakoan hauen arteko lotura errazago ulertu eta 

barneratuko da. Gainera, barneraketa hori orokorrean azkarragoa izango da, 

laburpenak eredu mentala eratzeko baliagarria izan delako eta informazio horren 

prozesaketa zama kognitibo baxuagoa suposatuko duelako. 

Hau ikusi eta gero, laburpena irakurketa lantzeko tresna oso baliagarria 

izan daitekeela esan dezakegu. Suposatu dezakegu laburpenak testuaren 

irakurketaren abiadura murriztu dezakeela, bai narrazio testuetan bai azalpen 

testuetan. Abiaduraren murrizketa, noski, ez du ulermena zalantzan utzi behar. 

Lehen aipatutako aldagaiekin lotuz, laburpena testuaren hasieran lagungarriagoa 

izango da, zama kognitiboa handiagoa den esparruan. Izan ere, testuaren 

hasieran eredu mentala eratzen hasten da, eta laburpenean ikusitako ideia 

 
17 El resumen facilitaría el recuerdo, al operar como <<programa de recuperación>>. (De Vega 
eta veste batzuk, 1990, 127. or.). 
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inportanteak erabilgarriak izango dira prozesu hori azkarrago eta hobe aurrera 

eramateko. Era berean, laburpenaren eragina paragrafoen hasieran handiagoa 

izatea espero da. 

2. IRAKURKETAREN LANKETA 

Irakurketa esanguratsua izateko eta ikasleek kalitatezko heziketa 

jasotzeko, irakurketaren prozesuaz aparte honen lanketa ere aztertu behar da. 

Eskoletan erabiltzen den metodologia ezagutzea eta aztertzea garrantzitsua da 

suertatu daitekeen arazoak ekiditeko. Hau dela eta, Irakurketa uerkorra sustatu 

dezakeen lan egiteko metodologia bilatu behar da. 

2.1. Irakurketa ulerkorra 

Irakurketa ulerkorra benetan eraginkorra den irakurketa da. Hau da, 

testuak edo informazioa irakurtzerakoan testu horien edukiak modu egokian 

bereganatzea ahalbidetzen duenak. Beste modu batera esanda, ulermena 

sustatzen duen irakurketa da. 

Irakurketaren eraginkortasuna oso garrantzitsua da kalitatezko heziketa 

sustatzeko. Izan ere,  oinarrizko gaitasuna da. Kerejetak (2012, 6. or.) ondokoa 

esan zuen honen inguruan: “Irakurmena da ongi ikasteko oinarrizko gaitasuna. 

Lotura zuzena dago irakurtzen eta idazten trebea izatearen eta eskola 

arrakastaren artean (eta alderantziz, irakurmen eskasaren eta porrotaren 

artean).” Baina irakurketaren gaitasuna behar bezala garatzeko denboraldi txiki 

batean lantzearekin ez da nahikoa. Gaitasun honen garapena gure heziketa 

osoan ematen den prozesu bat da, irakurtzen ikasten hasten garenetik gure 

heziketa bukatu arte (eta garatzen segi daiteke hemendik aurrera ere). Cigak, 

Garcíak, Ruanok eta Sánchezek (2011, 128. or.) ondokoa adierazi zuten: “..non 

hainbat konpetentzien puzzle konplexu bat muntatu behar den eta Bigarren 

Hezkuntza bukatzean osatutzat eman ez daitekeen iraunkortasun handiko 

prozesu baten aurrean aurkitzen gara.”18 Irakurketaren prozesu hau, gainera, bi 

 
18 estamos ante un proceso de larga duración en el que se ha de ensamblar un complejo puzzle 

de competencias diversas que no se puede dar por completado ni siquiera al final de la educación 

secundaria. (Ciga, García, Ruano eta Sánchez, 2011, 128. or.). 
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ariketa motarekin aurrera eramaten da eskolan: Lehenengoa banaka irakurtzea 

(gainbegiratzearekin edo gabe) eta ondoren interpretazio kolektiboa bilatzea 

gainbegiratze maila jakin batekin, eta bigarrena frekuentzia gutxiagoko irakurketa 

momentu xumeagoak (irakurketa txikiak beste jarduera ezberdinetan, ariketa 

baten jarraibideak irakurtzea adibidez). Prozesu honetan ikasleak irakurle 

trebeak bihurtu behar dira, irakasleen gainbegiratzea oso inportantea izanik. Izan 

ere, jardueren kontrola eta ikasleek erabiltzen dituzten estrategiak behatzea oso 

inportantea izango da ondorengo jarduerak diseinatzeko.  

Irakurketa ikasteko erabiltzen ditugun baliabideetatik inportanteenetariko 

bat da, informazioa prozesatzeko balio duelako eta ikasleen garapen kognitiboan 

eragin handia izaten duelako. 

Klasean oinarrizko gaitasun honen garapena sustatzea hezitzaileen eta 

irakasleen helburua izango denez, honen inguruan lanketa sakona egin behar 

dute. Ikasleek irakurketa ia egun guztietan praktikan jartzen dutenez, jarduerak 

betetzeko eta eduki berriak ikasteko adibidez, garrantzitsua izango da irakasleen 

eta hezitzaileen hartzen duten papera aztertzea. Nola lagundu ikasleei? Nola 

sortu giro egokia irakurketa jarduerak esanguratsuak izateko? Galdera hauek 

erantzuteko, gure atentzioa hezitzaileek egin beharrekoak aztertzea eta 

metodologian egin beharreko aldaketak erabakitzea izango da lehenengo 

pausua. 

2.2. Irakurketaren lanketa klasean 

Batzuetan ikasleei eskatzen zaizkien eginkizunak ez datoz bat haien 

gaitasunekin. Hau da, zailegiak diren jarduerak eskatzen zaizkie. Cigak eta beste 

batzuk (2011, 129. or.) ondokoa adierazi zuten: “..ikasleei testu bar ulertzea 

eskatzen diegunean (hau da, irakurritakoa ateratzea-osatzea-berrikustea) aditu 

gisa jokatzea eskatzen diegu orokorrean irakurketa izendatzen dugunaren 

alderdi sinpleenetan adituak izan gabe.”19 Beraz, ikasleek bere kabuz burutu ezin 

 
19 cuando pedimos a los alumnos que comprendan un texto (esto es, que extraigan-integren-

revisen lo leído), les estamos pidiendo que se comporten como expertos sin serlo incluso en los 

componentes más simples de lo que globalmente denominamos leer. (Ciga eta beste batzuk, 

2011, 129. or.) 
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ditzaketen jardueretan kanpoko laguntza jasotzen ez badute lortuko diren 

emaitzak oso murriztuak egongo dira kalitatearen aldetik. Hau dela eta, 

irakurketa jarduera gidatuta izatearen garrantzia argi uzten du. Irakurketa 

indibiduala eta autonomoa lortzeko, lehenik eta behin ikasleen irakurtzeko era 

landu behar da. Hau da, ikasleak bere kabuz irakurri baino lehen irakurtzearen 

prozesua eta estrategia egokiak bereganatu behar dituzte. Honetarako, noski, 

denbora askoko lanketa egin behar da. Lanketa hau lehen aipatutako jarduerekin 

egin beharko da. Irakurketa kolektiboa oso aproposa izan daiteke honetarako: 

Testu bat era indibidualean edo kolektiboan irakurri eta gero, interpretazio 

kolektiboa bilatuko da ikasleen partaidetza sustatzeko. Hemen, irakaslea gida 

moduan jokatu behar du, erantzunak zuzenean eman gabe. Cigak eta beste 

batzuk (2011, 129. or.) horrela azaldu zuten jarduera hau: 

...jarduera honen mamia ikasleei testu bat irakurtzea eskatzean datza, bai isilpean edo 

ahots ozenean (irakurketa episodio bat), eta testua ulertu den ala ez (ebaluazio episodio 

bat) baieztatzen duen prozedimendu jakin bat martxan jartzea (normalean ikasle jakin 

batzuei zuzendutako galderen bidez eginda).20 

Prozedimendu honekin ikasleek bat-bateko feedback-a jasotzen dute 

irakaslearen partetik, eta testuaren informazioa prozesatzen saiatzen direnez 

esfortzu horren emaitzak ikusten dituzte. Gainera, beharra dagoenean laguntza 

jaso dezakete zailtasunak suertatuz gero. 

Jarduera hauek testuinguru jakin batean ematen direnez (irakasleak 

irakurketa jarduera aurrera eramateko klasea prestatu behar du) hainbat alderdi 

kontuan hartu behar dira jarduera horiek esanguratsuak eta kalitatezkoak 

izateko. Cigak eta beste batzuek (2011, 129-132. or.) hainbat alderdi aipatu 

zituzten, irakurketa lantzerakoan kontuan hartu beharrekoak. Alderdi hauek 

“kritikoak diren elementuak” izendatu zituzten. 

 

20 el núcleo de esta actividad consiste en pedir a los alumnos que lean un texto, bien en silencio 

o bien en voz alta (episodio de lectura), y en poner en marcha algún procedimiento (normalmente 

a través de preguntas dirigidas a alumnos concretos) que verifique si se ha entendido o no el 

texto (episodio de evaluación). (Ciga eta beste batzuk, 2011, 129. or.). 
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▪ Irakurketa kolektiboa betetzen duen papera. Irakurketa kolektiboak unitate 

didaktiko jakin batean garrantzi handiago ala txikiagoa izan dezake. 

Irakurketa jarduera ezaguera berriak jasotzeko erabili daiteke (paper 

nagusia hartuz) edo irakaslearen azalpenak sendotzeko erabili daiteke 

(bigarren mailako papera hartuz). Irakurketak hartzen duen papera zenbat 

eta nagusiagoa izanda, irakasleak eskaini behar duen laguntza handiagoa 

izan behar da, eta ikasleek irakurle gisa hezitzeko aukera handiagoa 

izango dute. 

▪ Orokorrean nola daude antolatuta. Irakurketa jardueren antolaketak 

ikasleei mezu inplizitu bat edo beste bidali diezaieke. Hau da, jarduera 

nola aurkezten den ikasleek ulertuko duten eginbeharra baldintzatuko du. 

Adibidez, “irakurri eta gero erantzun” moduko jarduera bezala ulertu 

dezakete horrela aurkezten badugu. Baino xede bat lortzeko egiten dela 

ohituratzen badira, xede hori bilatuko dute prozesu osoan zehar. Hau da, 

ikasitakoa nola lortu den ohartaraziko dira. 

▪ Toki-interakzioa nola antolatzen da. Hau komunikazio arauei egiten die 

erreferentzia. Normalean Aztertze+Erantzun+Ebaluazio edo Feedback 

patroia izaten da. Fase edo atal bakoitzean aldaketak eman daitezke, 

ebaluazioa sakona ala xumea izanda edo aztertze atala informazioaren 

eskuratze hutsa edo elaborazio sakona izanda. 

▪ Nabarmenagoak diren episodioak nola burutzen diren. Paper nagusiagoa 

hartzen duten episodioen kalitatea ezberdina izan daiteke. Adibidez, 

jarduera batean testuan aurkituko diren elementuak aipatu daitezke, baina 

elementu horien garrantzia edo zergatik diren interesgarriak ez aurkeztu. 

▪ Jardueraren garapenean nola laguntzen den. Irakurketa hasi eta gero, 

ikasleek mota askotariko laguntzak jaso ditzakete. Laguntza 

erregulatzaileak edo inbasiboak aipatzekoak dira. Inbasiboak erantzuna 

zuzenean ematea edo hainbat erantzunen artean aukeratzea izango 

litzateke. Erregulatzailea, ordea, helburua gogoratzea edo momentu bat 

arte ikasitakoaren laburpena egitea. Guri interesatzen zaiguna laguntza 
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erregulatzailea da, ikaslearen partaidetza eta inplikazioa sustatzen 

duelako, erantzuna bere kabuz lortuz. 

▪ Testua eta bere aukerak. Azkeneko hau testuak berak aurkezten dituen 

aukerei egiten die erreferentzia. Beste hitzetan, testuaren ezaugarriek 

ulermena errazten ala zailtzen duten. Testuaren ideiak erlazionatzea 

posiblea den ala ez ere garrantzitsua da. 

Alderdi hauek kontuan hartzekoak dira irakurketa lantzerako orduan. 

Diseinatutako jarduerak helburu zehatzak izanda, helburu horren lorpena 

baldintzatu dezaketen alderdi guztiak kontuan hartu behar dira. Beraz, 

planifikazioa, jarduera aurrera eramatea, ebaluazioa eta jardueraren bukaera 

garrantzitsuak diren pausoak dira. Irakurketa ulerkorra sustatzeko kontuz ibili 

behar gara atal bakoitzean, ikasleek irakurle trebeak izateko lanketa sakona egin 

behar delako, beti ere alderdi guztiak ahal den moduan kontrolatuz. 

Erkiziak Irakurketa ulerkorra lortzeko lau atal hauei buruz hitz egiten du 

bere formakuntza saioetan, eta Eizagirrek (2012, 8-9. or.) egiten duen azalpena 

ikusiko dugu. Lau oinarri hauek irakurketa ulerkorra sustatzeko kontuan 

hartzekoak  dira. 

Lehenik eta behin, Planifikazioa oso inportantea da. Erkiziak esanda eta 

Eizagirrek (2012, 8. or.) aipatuta, honen inguruan kontuan hartzekoa ondorengoa 

da: “irakaslea da motibazioa lortuko duena. Irakurgaia ongi aurkezten badu, 

zertarako irakurri behar dugun eta zergatik zehazki testu hau azaltzen badu, 

motibagarriago egingo du irakurketa.” Irakasleak argi utzi behar du zergatik 

egiten diren prestatutako jarduerak. Hau da, ikasleek jarduera bat zergatik 

aurrera eramaten duten eta zergatik ariketa jakin batzuk burutzen dituzten jakitea 

garrantzitsua da. Horrela, ikasleek saioen helburuak hobe ulertuko dituzte eta 

helburu horiek betetzeko motibatuagoak egon daitezke. Gainera, planifikazio 

garaian ikasleengandik espero dena argi uztea ere interesgarria da. “Hemen 

duzue testua, irakurri” moduko esaldiak ez du jardueraren helburuari buruz ezer 

esaten, eta ikasleengan interesa ez du piztuko. Hau dela eta, helburuak 

hasieratik argi utzi behar dira, eta ikaslea Autodoiketa lantzera bultzatzen du. 

Autodoiketa kontzeptuaren inguruan, ondokoa esaten du Erkiziak Eizagirrek 

(2012, 8. or.) aipatuta:  
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…ikasleak irakurri bitartean jakingo du ea helburuetara iristeko moduan den edo ez, 

badaki ulertu duen edo berriro irakurri behar duen testua, edo zertan eskatu behar duen 

laguntza... Bere buruaren jabe egiten da. Autodoiketa oso puntu garrantzitsua da edozein 

ikaskuntza prozesutan. 

Beraz, ikasleen autodoiketa sustatzeko, planifikazioaren garaian 

helburuak eta jardueren zergatiak argi utzi behar zaizkie. 

Ondoren, jarduera aurrera eramaten denean irakasleak ematen duen laguntza 

aipatuko dugu. Eizagirrek (2012, 8. or.) laguntza hau bi motatakoa izan 

daitekeela adierazten du: 

▪ Laguntza inbasiboa. Erantzuna zuzenean ematea edo hainbat erantzun 

aukeran jartzea. 

▪ Laguntza erregulatzailea. Ikasitakoaren laburpen bat egitea eta hurrengo 

galdera bat planteatzea, edota helburua gogoratzea izan daiteke laguntza 

erregulatzaileak. Erantzuna aurkitzeko estrategiak eskaintzea ere oso 

interesgarria da. 

Ikusten dugunez Erkiziak Ciga, García, Ruano eta Sánchez-rekin (2011) 

bat dator irakasleak eskaini behar duen laguntzaren inguruan. Irakurketa 

ulerkorra sustatzeko irakasleak gida moduan jokatu behar du. Hau da, 

erantzunak zuzenean eman ordez, ikaslearen partaidetza bultzatu behar du bide 

egoki batetik eramanez. Zailtasunak egoterakoan galderekin edo edukiak 

gogoratuz ikaslea bideratu dezakegu. Horrela, ikasleak irakurketa erabiliko du 

erantzunak aurkitzeko bere estrategiak erabiliz. 

Beste aldetik, Ebaluazioa aurkitzen dugu. Jarduerak nola ebaluatuko 

ditugun oso garrantzitsua da. Jarduera batean Ulermena eman del ala ez 

ebaluatuko dugunez, ulermena zer den argi izan behar dugu lehenago. 

Eizagirrek (2011, 8. or.) horrela definitzen du ulermena eman dela: “…testuko 

informazio guztitik irizpide batzuen araberako hautaketa egin dugula, hautatutako 

informazio hori antolatu dugula eta txertatu egin dugula lehendik genituen 

jakintzetan.” Hau ikusita, argi dago ebaluaketa ez dela arbitrarioa izan behar. 

Ongi jakin behar dugu jarduera bakoitzean ze elementu ebaluatuko ditugu 
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benetako ulermena eman den ala ez jakiteko. Ebakuatuko diren alderdiak eta 

erabiliko diren ebaluazio irizpideak ongi hautatu behar dira. 

Azkenik, jarduera bukatzerakoan zer egin aurkitzen dugu. Eizagirrek 

(2012, 8. or.) Erkiziak esaten dituen egin beharrekoak aipatzen ditu:  

…zerbait irakurri dugunean irakasleak laburpentxo bat egin behar du. Beti. Horrela, 

ikasleak ohartzen dira irakurtzen dugun guztiak duela ondorio bat. Eta bukaera izango da 

irakasleak planifikazioan markatu duena, irakurri aurretik ikasleari arreta zertan jarri 

eskatu dion hori. Bukaeran ondorioak ateratzera ohitzen badira, unea iritsiko da 

irakasleek egin ordez ikasleek egingo dutena. Baina hori prozesu luzea da, ez da egun 

batetik bestera egiten. 

Jarduera burutu eta gero irakurketaren lanketa ez da bukatzen. Irakasleak 

egin denaren ondorioa adierazten badu ikasleek jarduera horiek egitea ondorio 

bat daukala ikusiko dute. Zer ikasi den eta zertarako ikasi den aipatzea ikasleei 

jarduerak zentzu orokor bat duela erakutsiko die. Gainera, itxiera mota hori 

zailtasunak izan dituzten ikasleen zalantzak argituko dira guztien 

partaidetzarekin. Izan ere, gaitasun handiko ikasleek berehala ulertuko dute 

jardueraren zentzua. Arazoak dituzten ikasleek, ordea, agian ez dute zentzu hori 

ongi ulertzen. Hau dela eta, irakasleak egin dezakeen laburpen hori edota guztien 

artean jardueraren zergatiak eta ondorioak komentatzea lagungarria izan daiteke 

ikasle hauentzat, izan dituzten zailtasunak murriztuz eta ulertutako informazioa 

handituz. 

Irakasleak, beraz, paper garrantzitsua har dezake irakurketa lantzerakoan. 

Jarduera osoan bere eginkizunak argi izan behar ditu, eta irakurmenari zentzua 

eman behar dio. Erkiziaren esanetan eta Eizagirrek (2012, 9. or.) aipatuta: 

“…irakasleak, eredu izanez, moldatu egiten ditu ohiturak. Irakasleak ez du 

azaltzen testuaren edukia zein den, baina ikasleen arreta bideratzen du, berak 

azpimarratzen du momentuoro inportantea zer den.” Irakasleak, beraz, jardueran 

gida moduan jokatuko du eta ikasleak esanguratsua den informaziorantz 

bideratuko ditu. Laguntza erregulatzaileaz baliatuz irakurketaren lanketa benetan 

kalitatezkoa izatea bermatu beharko du, epe luzeko helburua irakurketa ulerkorra 

lortzea izanda. 
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3.3 Irakurketaren ebaluazioa 

Irakurketaren ebaluazioa egin baino lehen, aurreko atalean komentatu 

dugun bezala, argi izan behar ditugu erabiliko diren ebaluazio irizpideak. Hau da, 

zer ebaluatuko den jakin gabe ezin daiteke irakurketaren lanketa modu 

aproposean aurrera eraman. Irakurketa ulerkorra lortzea prozesu luzea denez 

prozesu osoaren behaketa egitea beharrezkoa da. Hau da, ikasleek izaten 

dituzten garapen eta aldaketak behatu behar dira. 

Irakurketa edo hizkuntza maila ebaluatzen duten hainbat froga daude. 

Froga hauek, helburu ezberdinak izanda, irakurketaren eta hizkuntzaren alderdi 

ezberdinak ebaluatzen dituzte. Aipatzekoak diren frogak “PLON” edo Prueba de 

Lenguaje Oral de Navarra eta PISA frogak dira. 

3.3.1 PLON froga 

PLON froga Nafarroan diseinatutako  hizkuntza froga bat da. 3 eta 6 urte 

tarteko ikasleekin erabiltzen da eta hizkuntzaren jabekuntzan gabeziak 

detektatzeko erabiltzen da. 

Froga honetan hizkuntzaren hainbat alderdi aztertzen dira: Fonologia,  

Morfologia-sintaxia, Edukia eta Hizkuntzaren erabilera. Alderdi hauen azterketa 

eta balorazioa egitea ikasleak izan ditzakeen arazoak ezagutzeko baliagarria da. 

Arazo hauek goiz antzematen badira, hezitzaileek egin beharreko eskuhartzea 

goiz  egin dezakete, eta sortu daitezkeen arazoak ahalik eta hobe ekidin. 

Gainera, ikasleen maila alderdi horietan ezagutzea garrantzitsua da programazio 

egoki bat aurrera eramateko eta behar dituzten laguntzak hobe prestatzeko. Izan 

ere, ikasleen maila ezagutzea ezinbestekoa da erronka berriak eta jarduera 

aproposak diseinatu ahal izateko. 

Beraz, froga honen helburuak honakoak izango lirateke:  

▪ Taldearen mailaren inguruko ikuspegi orokor bat lortzea. 

▪ Posibleak diren kasu problematikoak detektatzea. 

Eskolatzearen lehenengo urteetan egiten denez, ikasleen hizkuntza 

gaitasunaren balorazioaren lehenengo partea dela esan dezakegu. Hau da, 
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ikasleen hezkuntzan zehar eman daitezkeen lehenengo zailtasunak detektatzea 

eta lehenengo esku hartze indibidualizatuak egin ahal izatea ahalbidetzen du.  

Soilik lehenengo urteetan egiten denez, eta hizkuntzaren jabekuntza eta 

trebetasunaren garapena prozesu oso luzea denez (hezkuntza osoan eta 

haratago) hurrengo urteetan behaketa egiteari ezin zaio utzi. Froga hau, gainera, 

ez da etiketatzeko instrumentu hutsa. Ikasleen mailak ezagutu eta gero 

ondorengo eskuhartzea bideratzeko baliagarria izatea bilatzen du. Beraz, naiz 

eta lehenengo urte horietan esku hartzea egin eta frogan ikusgai agertzen diren 

gabeziak modu egokian landu, hurrengo urteetan suertatu daitezkeen gabeziak 

ere behatu behar dira. Hau dela eta, ikasleen gaitasunen ebaluazioan lehenengo 

pausoa izan daiteke, eta etorkizunean kontuan hartu beharreko nondik norakoak 

ezarri ditzake.  

3.3.2 PISA frogak 

PISA frogak, edo Programme for International Student Assessment, 

herrialde askotan erabiltzen diren froga batzuk dira. Froga hauek OCDE-k edo 

“Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos” deitzen den 

erakundeak prestatzen ditu. 15 urteko ikasleek egiten dituzte froga hauek, 

“Derrigorrezko Biharren Hezkuntza” edo DBH berehala bukatuko duten ikasleak 

izanda. Ikasle hauek hainbat alderdien inguruan dituzten dituzten gaitasunak 

ebaluatzen dira. Gaitasun hauek Irakurketa, Matematika eta Gaitasun zientifikoa 

dira. Hauen barnean interesgarritzat hartzen dituzten alderdiak prozesuak, 

kontzeptuen ulermena eta egoera ezberdinetan jarduteko gaitasuna dira. 

Azterketak arkatza eta papera erabiliz aurrera eramaten dira. Ikasleek 

aurkituko dituzten galderak mota bat baino gehiagokoak izaten dira: 

▪ Erantzun zuzeneko galderak. Galdera hauek hitz gutxiko edo esaldi 

motzeko erantzunekin erantzuten dira, erantzun zuzena bakar bat izanda. 

Gainera, aukera anitzeko galderak ere badaude, ikasleak aukera bat edo 

bat baino gehiago aukeratu behar dituen bitartean. Beti erantzun zuzen 

bakar bat egongo da, hau da, erdizka ongi egon daitekeen erantzunak ez 

daude. 
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▪ Erantzun landuak eskatzen dituzten galderak. Ikasleek haien erantzunak 

argudiatu behar dituzte eta partzialki zuzenak diren erantzunak onartu 

daitezke. 

Nahiz eta aukera anitzeko galderak egin, PISA frogak prestatzen duen 

erakundeak galdera mota ezberdinak erabiltzea defendatzen du. Gainera, 

ikasleengan konplexutasun handiko erantzunak eskatzen dituzten galderek testu 

landuak sortzea edo diagramez baliatzea exijitzen dute. Hau da, bilatzen den 

erantzunaren konplexutasunaren arabera galdera mota bat edo bestea 

aukeratzen da, ikaslea aske sentitu dadin bere argudiaketa egiteko. Beste 

aldetik, ikasleek ez daukate azterketa berbera, azterketa mota ezberdinak 

prestatzen bai dira. OCDE erakundeak esplikatzen duen bezala, 2006ko frogetan 

13 azterketa liburuxka ezberdinak bazeuden, bakoitzak 4 ariketa multzo izanda. 

Gainera, ikasleei galdetegi bat ematen zaie haien testuinguru 

familiar/ekonomikoa ezagutzeko, emaitzak modu egokiagoan interpretatzeko. 

PISA frogak egiten duen ebaluazioa ziklikoa da. 3 urteetan behin egiten 

dira, herrialdeen joera denboran zehar antzemateko. Horrela, parte hartzen 

duten herrialde hauek haien hezkuntza helburuen lorpena baloratu dezakete. 

OCDE-ren arabera, frogak egiten diren urte bakoitzean ebaluatzen diren 

gaitasunen artean 1 garrantzi handiagoa hartzen du. 2000 urtean, adibidez, 

irakurketa izan zuen pisu handiagoa. 2003 urtean matematika gaitasuna izan zen 

garrantzitsuena eta 2006 urtean, ordea, gaitasun zientifikoa izan zen. 

Normalean, garrantzi handiagoa hartzen duen gaitasuna azterketaren %66-a 

suposatzen du. Beste bi konpetentziak, ordea, %17-a suposatzen dute gutxi 

gora-behera. 

PISA proiektuak ebaluatzen dituen hiru gaitasunen inguruan hainbat 

argibide eta definizio ematen ditu. OCDE-k hauen inguruan ebaluazio irizpide 

batzuk ere azaltzen dituzte, hezkuntzan kontuan hartu daitezkeenak. Izan ere, 

PISA frogetan parte hartzen duten herrialdeek lortzen dituzten emaitzak eta 

OCDE-k ematen dituen argibideak kontuan hartu ditzakete haien hezkuntza 

sistemetan aldaketak eta hobekuntzak egiteko. Lan hau irakurketan oinarritzen 

denez, OCDE-k irakurketa gaitasunaren inguruan egiten dituen ekarpenak 

kontuan hartuko dira. 
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Irakurketa gaitasuna, OCDE-ren (2006, 48. or.) arabera, horrela definitu daiteke 

irakurketa gaitasuna: “Irakurketa gaitasuna idatzizko testuak ulertzeko, 

erabiltzeko eta irakurlearen helburuei helduz analizatzeko gaitasuna da da, haien 

ezaguerak eta aukerak garatuz eta gizartean parte hartuz.” 21  Definizio hau 

irakurketa konpetentziaren ideia tradizionaletatik aldentzen da deskodifikazio 

prozesu hutsa dela ukatuz. Horren ordez, irakurketa gaitasuna idatzizko 

informazioak ulertzea, erabiltzea eta haien inguruan gogoeta eginez hainbat 

helburu lortzea dela defendatzen dute PISA proiektuan aritzen diren adituek. 

Horrela, irakurlearen jarrera aktiboa eta partaidetza kontuan hartzen da, egoera 

anitzetan erabilgarria izango den gaitasuna dela defendatuz. Egoera hauek, 

pribatuak eta publikoak izanda, testuinguru familiar, pertsonal, laboral edota 

eskolarrean eman daitezke. Era berean, irakurketaren ikuspegi hau 

indibiduoaren helburu pertsonalak lortzeko tresna bat dela defendatzen du. Hau 

da, irakurketa gaitasunak garatzea bakoitzaren helburuak lortzeko ezinbestekoa 

izango da. 

Beste aldetik, irakurketan parte hartzen duten alderdiak anitzak izanda, 

OCDE-k (2006, 48. or.) 3 faktore azpimarratzen ditu: “…irakurketaren egoera, 

testuaren estruktura eta testuaren inguruan egiten diren galderen ezaugarriak 

(testuaren errubrika).”22 Faktore hauek PISA proiektuan diseinatutako azterketak 

prestatzeko kontuan izan dira. 

OCDE-ren arabera (2006, 51. or.) 3 aldagai mota erabiltzen dira jardueren 

ezaugarriak deskribatzeko: Prozesuak, jarduera mota eta kalifikazioa. 

▪ Prozesuak. Testu bat guztiz ulertzeko eman behar diren 5 prozesu dira, 

OCDE-ren arabera. Ikasleek prozesu bakoitza menperatzen dutela 

frogatu behar dute: 

- Informazioaren jabekuntza. 

 

21 La competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para 

alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la 

sociedad. (OCDE, 2006, 48. or.). 

22 …la situación de la lectura, la estructura del propio texto y las características de las 

preguntas que se suscitan sobre el texto (la rúbrica del texto). (OCDE, 2006, 48. or.). 
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- Ulermen orokorra. 

- Interpretazio baten lanketa. 

- Testu baten edukien inguruko hausnarketa eta balorazioa. 

- Testu baten formaren inguruko hausnarketa eta balorazioa. 

▪ Jarduera mota. PISA frogan erabiltzen diren jarduera mota 4 dira: 

- Aukera anitzeko galdera sinplea, erantzun bakar bat aukeratu 

behar da. 

- Aukera anitzeko galdera konplexua, aukera bat baino gehiago 

aukeratu behar dira. 

- Erantzun landutako jarduera itxia. Ikaslea erantzun bat landu behar 

du baino zuzentzaileak ez du bere balorazioa egin behar. 

- Erantzun landutako jarduera irekia. Ikaslea erantzun bat landu 

behar du eta zuzentzaileak bere balorazioa egiten du. 

▪ Kalifikazioa. Aukera anitzeko jardueratan ebaluazioa sinplea da. 

Aukeratutako erantzunak soilik ongi edo gaizki egon daitezke. Beste 

batzuetan, ordea, ebaluazioa zailagoa da. PISA frogetan partzialki ongi 

egon daitezkeen erantzunak kontuan hartzen dira, gehienetan erantzun 

landua eskatzen duten jardueretan. 

Irakurketa ebaluatzeko erabiltzen diren jarduerak, beraz, alderdi guzti 

hauen arabera aukeratzen dira. Galdera mota bakoitzak helburu ezberdinak 

izango ditu eta irakurketaren prozesu horien lorpena ebaluatzeko baliagarriak 

izango dira. Probetan parte hartzen duten estatuek, beraz, kalifikazio orokor bat 

lortuko dute jarduera mota guztiak kontuan hartuta. 

Espainia estatuak lortzen duen kalifikazioa kontuan hartzen badugu, parte 

hartzen duten estatuen batezbestekotik gertu egoten da. Beste aldetik, probintzia 

bakoitzak emaitza ezberdinak lortzen ditu. 2018ko irakurketaren emaitzak 
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ikusgarri ez daudenez, 2015. eta 2012. urteetan lortutako emaitzak kontuan 

hartuko dira. 

2012. urtean Espainia estatuak 488 puntu lortu zituen irakurketa 

konpetentzian. Nafarroak, berriz, 509 puntu lortu zituen, Espainia estatuaren 

barnean bigarren postuan egonda.  

1. Irudian 2012. Urtean OCDE-ko estatuen puntuazioak eta bai Espainiar 

estatuaren bai probintzien emaitzak ikusi daitezke. OCDE-ren batezbestekoa 

496 puntu izanda, ikusgai geratzen da Espainiar estatuak 8 puntu gutxiago lortu 

zituela.  

 

1. Irudia. 2012. Urtean PISA probetan ateratako puntuazioa estatuen eta 

espainiar probintzien arabera. Iturria: https://www.educacionyfp.gob.es/ 

https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012lineavolumeni.pdf?documentId=0901e72b81786310
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2. Irudian 2015. Urtean OCDE-ko estatuen puntuazioak, Espainiar 

estatuarenak eta Nafarroarenak ikusi daitezke. Nafarroak 514 puntu lortu zituen 

urte honetan, PISA frogetan parte hartu zuten estatu guztiekin alderatuz 7. 

Postuan egonda. Espainiar estatuak aurreko frogetan baino 8 puntu gehiago lortu 

zituen, urte horren batezbestekoaren puntuazioa baino 3 puntu gehiago izanda. 

 

2. Irudia. 2015 urtean PISA probetan lortutako puntuazioa estatuen eta 

Nafarroaren arabera eta hauen alderaketa. Iturria: 

https://www.educacion.navarra.es/ 

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/924661/Primeros_datos_Navarra_PISA_2015.pdf/17cbbb3a-90cd-4d62-a667-5d180f5bd712
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Ikusten denez, Nafarroaren eta Espainiar estatuaren kasuan hobekuntza 

egon da urte batetik bestera. Irakurketa ebaluatzeko erabiltzen diren irizpideak 

kontuan hartuta, Espainiar estatuko ikasleek hobe moldatzen dira. Hau da, PISA 

frogan kontuan hartzen diren lehen aipatutako 5 prozesu horietan hobe 

moldatzen dira. Honek irakurketa hutsaren hobekuntza suposatzen du. Beste 

aldetik, eta 2018 urteko datuak ikusgai ez daudelarik, irakurketaren kalitatearen 

garapena ezagutzeko bi urteetan lortutako emaitzak ezagutzea ez dira nahiko, 

irakurketa prozesuaren hobekuntza alderdi askoren optimizazioa eskatzen 

duelako. 

3. PROPOSAMEN PRAKTIKOA 

Gradu Bukaerako Lan hau irakurketa ulerkorrean oinarritzen denez atal 

honetan proposatuko diren aldaketa metodologikoak ildo beretik doaz. Aldaketa 

metodologiko hauek aurreko oinarri teorikoan oinarrituko dira, eta aipatutako 

ikerketak eta informazioa proposamen honen oinarriak dira. 

Lan hau praktikan jartzeko pentsatuta zegoen, hau da, proposatutako 

neurrien ondorioak behatzea zuen helburu. Nahiz eta Lehen Hezkuntza osoan 

egiteko proposamen bate den, behaketa soilik 2. mailan egingo zen. Hau da, 

kurtso guztien neurriak eta irizpideak ezin izango ziren behatu.  

Gure gizarteak jaso dituen aldaketak, COVID-19 gaixotasun berria dela 

eta, proposamen praktikoa aurrera eramatea ezinezkoa bihurtu da. Izan ere, 

ikastetxeak itxita daude eta gizartea orokorrean berrogeialdian dago. Hau dela 

eta, Gradu Bukaerako Lan honen marko praktikoa proposamen bat izango da. 

Praktikan jarri ezingo denez, datuen bilketa ez da egingo eta emaitzak lortu ezin 

izango dira. 

3.1. Justifikazioa 

Irakurketa ulerkorra lantzea ikasleei onura asko eskaini diezazkioke. 

Irakurketa eguneroko jardueratan erabiltzen den oinarrizko gaitasuna da eta 

modu aproposean garatzen bada etapa akademikoa modu egokian gainditzeak 

ahalbidetuko du. Izan ere, irakurketa jarduerez aparte, beste jarduera mota 

askotan erabiltzen den gaitasuna da. Matematika, zientziak, hizkuntzak… Arlo 
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guztietan irakurketaren beharra nabaria da. Horregatik, irakurketaren lanketak 

ahalik eta kalitate gehien edukitzea inportantea da. 

Ikastetxeetan erabiltzen diren metodologiak oinarri teoriko bat daukate. 

Denboran zehar egin diren ikerketen eta esperimentuen ondorioak kontuan 

hartuta, ikastetxearen testuingurura hobe moldatzen diren neurriak eta 

metodologiak aukeratzen dira. Horrela, ikasleen garapena sustatzea bilatzen da, 

eta praktikan jartzen den bitartean metodologia horiek hobetzen joaten dira. 

Proposamen hau, beraz, metodologia horiek hobekuntzak behar 

dituztelako egiten da. Testuinguru jakin batean behaketa egin eta gero, eta 

lortutako informazioa kontuan hartuta, hainbat alderdien inguruko aldaketak 

egitea interesgarria izan daiteke. Alderdi hauek ikastetxeak hartutako neurriak 

eta planak dira, irakurketaren lanketa aurrera eramateko ezarritakoak. Lan 

honetan bildutako informazioa kontuan hartuta, neurri horien inguruan 

hobekuntzak edo aldaketak egiteak irakurketaren lanketari onurak ekarri 

diezazkioke. Hau dela eta, proposamen praktiko hau neurri horien 

berrikuspenean eta, ahal bada, hobekuntzan oinarrituko da. 

3.2. Testuingurua 

Proposamen praktiko hau Lehen Hezkuntza etapan praktikan jartzeko 

pentsatuta dago. Practicum denboraldian Sanduzelai Ikastetxe Publikoa behatu 

eta gero,  han erabiltzen den metodologiaren inguruan arituko gara. Ikastetxe 

honetan erabiltzen diren metodologiak kontuan hartzeko haiek sortutako Akzio 

Plana oinarri gisa erabiliko da. Akzio Plana honetan alderdi ezberdinen inguruan 

hartzen dituzten neurriak agertzen dira, eta gaitasun batzuk nola lantzen dituzten 

azaltzen du. Irakurketaren inguruan sortu dituzten planak eta jarduerak ikusita, 

lan honen marko teorikoan bildutako informazioa erabiliko da hainbat alderdien 

inguruan gomendioak egiteko.  

5-12 urteko ikasleak, 1. Mailatik 6. Maila arte, proposamen honen 

subjektuak izango dira. Ikasmaila guztiek irakurketa lantzeko modu ezberdinak 

dituzte ikasleen garapen maila ezberdina delako. Izan ere, adinaren arabera 

gaitasun baten garapena fase ezberdinean aurkitzen da, eta kontuan hartu 
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beharreko alderdiak aldatzen dira. Irakurketaren lanketak alderdi asko kontuan 

hartzea eskatzen du. Prozesu konplexu bat izanda, benetan esanguratsua den 

irakurketa bat lortzeko ahalik eta hobe landu behar da. Ikasleen testuingurua eta 

gaitasun maila kontuan hartzea ezinbestekoa izango da, testuekin lan egiterako 

orduan suertatu daitezkeen zailtasunak aurreikusteko eta ekiditeko. Ikastetxeak 

erabiltzen dituen metodologiak eta teknikak mantenduz, Lehen Hezkuntzan 

irakurketaren lanketa hobetzea bilatuko da. 

3.3. Helburuak 

Proposamen praktiko hau irakurketa ulerkorra sustatzeko pentsatuta 

dago. Testuinguru jakin batean praktikan jarri eta gero ikasleen irakurketa 

gaitasuna hobetzea espero da, eta ikastetxeak ezarri dituen neurrien inguruko 

hobekuntza bat egitea ere bai. Irakurketaren lanketa hau eta neurrien inguruko 

gomendioak ondorengo helburuak lortzeko pentsatuta daude: 

1) Metodologia hobetzea. Ikastetxeak ezarritako metodologiak eta neurriak 

hobetzea bildutako informazioa kontuan hartuta. 

2) Irakurketa ulerkorra sustatzea. Irakurketa ulerkorrak eskatzen dituen 

jarraibideak praktikan jartzea. 

3) Ikasleen partaidetza sustatzea. Ikasleek modu aktiboan parte hartzea 

bilatuko da. 

Helburu hauek izango dira emango diren gomendioak eta irizpideak sortzeko 

kontuan hartuko direnak. Ikastetxearen Akzio Plana aldatzea ez da bilatuko. Izan 

ere, proposamen honen azken helburua haiek aukeratutako metodologiak 

hobetzea da. Beraz, egingo diren proposamenek eta gomendioek hobekuntza 

bilatuko dute. 

3.4. Irakurketa ulerkorra sustatzeko irizpideak 

Proposamen honen testuingurua Lehen Hezkuntza osoa denez, maila 

bakoitzean egiten diren jarduerak aztertzea beharrezkoa da. Erabiltzen diren 

metodologiak irakurketaren inguruan irakurketa entretenigarriagoa izateko, 

ikasleen partaidetza sustatzeko eta irakurketaren kalitatea handitzeko pentsatuta 
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daude. Beraz, egingo diren proposamenak ikastetxearen helburu horiek ere 

kontuan hartuko dira.  

Beste aldetik, inportantea da proposatuko diren irizpideak irakurketaren 

lanketa ordezkatzen ez dutela. Hau da, erabiliko diren jarduerak eta 

metodologiak hobetzeko proposatzen dira. 

3.4.1. Lehen Hezkuntzako Lehenengo Maila  

Lehen Hezkuntzako lehenengo maila honetan ikasleek oraindik ez dira gai 

bere kabuz irakurtzeko. Orokorrean hitz asko ez dituzte ulertzen eta denbora 

luzea behar dute esaldiak irakurtzeko. Noski, adin hauetan ikasleen arteko 

garapena oso ezberdina izan daiteke eta norbaitek ia ezer irakurri ezin duen 

bitartean beste batek esaldi sinpleak irakurtzeko gai izango da. Hau dela eta, 

adin hauetan erabili beharreko metodologia oso zehatza izan beharko da 

erabiltzen dituen material eta jarduerekin. 

Lehenik eta behin, maila honetan proposatzen diren metodologiak 

aipatuko dira. Sanduzelai I.P-aren arabera erabiliko diren metodologiak 1-2-4 

teknika eta Tertulia Dialogikoak dira. 

1-2-4 teknikaren irizpideak 3. taulan ikusgai daude. Teknika hau ikasleen 

lan indibiduala eta talde lana sustatzeko interesgarria da. 

Taula 3. 1-2-4 teknikaren irizpideak 

 1 2 4 

Denbora 5 min. 5 min Beharrezkoa den 

denbora 

Planteamenduaren 

erantzuna 

Banaka uste den 

erantzuna 

aukeratuko dute 

Binaka haien 

erantzunen 

inguruan hitz 

egin eta bat 

adostu 

Taldean iritzi 

guztiak kontuan 

hartuta erantzun 

baten sintesia 

egin 
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Teknika hau praktikan jartzeko eta irakurketan erabilgarria izateko 

planteatutako jardueretan atentzioa jarri behar dugu. Maila honetan ikasleek 

irakurtzeko zailtasunak izaten dituzte, beraz, edukien aukeraketa ondorengo 

irizpideak kontuan hartuta egitea proposatzen da: 

▪ Testuak edo esaldiak izan ordez, hitzen arteko erlazioak egitea 

aproposagoa da. Beraz, ezaguna den eta aurretik ahoz landuta dagoen 

eremu semantiko baten inguruan lanketa egitea proposatzen da. Adibidez: 

- Multzo batean soilik arropa motak direnak identifikatzea. 

- Etxeko gailuak identifikatzea. 

- Gelako materialak identifikatzea. 

▪ Frekuentzia lexikoa kontuan hartuta, jarduera ezberdinak erabiliz hitz 

zailagoak behin baino gehiagotan lantzea, ikasleak memorizazioa 

errazago egin dezan. 

▪ Jardueraren zailtasun maila erabilitako eremu semantikoaren arabera 

programatu daiteke. Erabilitako hitzen luzera zailtasun ezberdina eman 

diezaioke jarduerari. 

▪ Jarduera bukatu eta gero, taldean komentatu ikasi denari buruz eta eremu 

semantiko horien inguruko hitz gehiago aipatzea. 

Tertulia dialogikoak testu konplexuagoekin aurrera eramaten diren 

jarduerak dira. Ipuinak, adibidez, dira jarduera hauetan lantzen direnak. 

Hilabetean behin ikasleek ipuin bat irakurriko dute klasean denek batera. 

Irakaslea beti gidaria izango da eta irakurketa bideratuko du. Ipuina irakurri eta 

gero honen inguruan denek batera hitz egiten dute, ikasitakoaren inguruan 

mintzatuz eta haien iritziak partekatuz.  

Jarduera hau oso interesgarria da ikasleen interesa pizten duten ipuinak 

aukeratu daitezkeelako. Gainera, ikasleen partaidetza inportantea. Jarduera hau 

esanguratsua izateko eta irakurketa ulerkorraren lanketan txertatzeko, 

ondorengo irizpideak proposatzen dira: 
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▪ Erabilitako ipuinak irakasleak aurkeztutako multzo batetik ikasleek 

aukeratzea. 

▪ Irakurri baino lehen, gaiaren inguruko lanketa egin. Azalduko diren hitz 

berriak, kontzeptuak edo gertaerak modu sinple batean esplikatu.  

- Egunerokotasuneko gertaerak erabili. 

- Ikasleentzat hurbilak diren gaiak aukeratu. 

▪ Tertuliaren momentuan ikasleak bideratu sintesi jarduera bat egiteko. 

Irakurritakoaren inguruan gogoeta eginez informazioaren barneraketa 

hobea izango da. 

3.4.2. Lehen Hezkuntzako Bigarren Maila 

Maila honetan dauden ikasleak irakurketan orokorrean trebeagoak dira. 

Nahiz eta zailtasunak izanda haien kabuz ipuinak irakurtzeko gai dira. 

Zailtasunak, kasu honetan, irakurtzeko estrategiak direla eta ematen dira. Hau 

da, esaldi batzuk irakurri arren, informazioa barneratzea ez da erreza beraientzat. 

Maila honetan erabiltzen diren metodologiak Arkatzak Erdira eta Tertulia 

Dialogikoak dira. Arkatzak Erdira teknikaren irizpideak 4. Taulan ikusgai daude. 

Taula 4. Arkatzak Erdira teknikaren faseak 

 1 2 3 4 

Faseak Taldeak 

galdera 

jasotzen du 

arkatzak 

mahai erdian 

egonda. 

Taldekide bat 

galdera 

irakurri eta 

guztiek iritzia 

heman. Ezer 

idatzi gabe 

galderari 

erantzun bat 

bilatu. 

Behin 

erantzuna 

adostuta 

dagoenean, 

taldekide hori 

erantzuna 

idazten du. 

Hurrengo 

galderara 

pasa beste 

taldekide 

bat 

arduraduna 

izanda. 

Prozesu 

guztia 
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errepikatzen 

da. 

Teknika hau irakurketaren lanketan esanguratsua izateko, ikasleei 

planteatuko zaien galdera motan atentzioa jarri behar dugu. Teknika honek eduki 

anitz lantzeko interesgarria da, eta irakurketa ez da kanpoan geratzen. Beraz, 

teknika honen bidez irakurketa ulerkorra lantzeko proposatzen diren irizpideak 

ondorengoak dira: 

▪ Galderak irakurritako testuen inguruan izatea. Hau da, jarduera multzo 

batean teknika hau erabiltzea. Testu bat denen artean irakurri eta gero, 

Arkatzak Erdira teknika erabili honen inguruko lanketa egiteko. 

▪ Galderak testuan agertzen diren kontzeptu berrien ingurukoak izatea, 

klasean egun horietan lantzen dituzten edukien ingurukoak. 

▪ Galderak bukatzerakoan, ikasle taldeei laburpen bat idazteko esan 

diezaiokegu. Oroimena sustatuko du eta kontzeptu inportanteak, galderen 

erantzunetan aurkitzen direnak, laburpena egiteko erabili ditzakete. 

Laburpen hau ez da oso landua izan behar, testuaren kontzeptu 

inportanteen bilketa baizik. 

Beste aldetik, maila honetan egiten diren Tertulia Dialogikoak modu 

ezberdinean planteatzen dira. Astero aurrera eramaten dira eta ikasleek 

irakurketa indibiduala egin behar dute haien etxeetan klasean tertulia egin baino 

lehen. Ikasleentzat irakurketa indibiduala zailagoa denez, ondorengo irizpideak 

proposatzen dira: 

▪ Etxean irakurketa egin baino lehen, klasean testuen edo ipuinen 

testuingurua landu. Hau da, zer irakurriko duten hasieratik jakinaraztea. 

Ulertzen ez diren edukiak esplikatuz etxean egingo duten irakurketa 

esanguratsuagoa izango da. 

▪ Ikasleek proiektuetan proposatzen dituzten inguruko irakurketak 

aukeratzea. Hau da, egunerokotasunean lantzen dituzten gaien inguruan. 

Horrela, testuaren eremu semantikoa ezaguna izango da. 
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▪ Tertulia dialogikoaren momentuan guztien artean laburpen bat egin. Hau 

da, ahoz eztabaidatu eta gero inportanteena aukeratu eta esplikatu. 

3.4.3. Lehen Hezkuntzako Hirugarren Maila 

Maila honetan dauden ikasleek trebeagoak dira irakurketa indibiduala 

egiten. Gainera, haien garapena dela eta, arduratsuagoak izaten diren haien 

iritziak partekatzen eta besteen hitza errespetatzen.  

Maila honetan erabiltzen diren metodologiak Puzzle Teknika kooperatiboa 

eta Tertulia Dialogikoak dira. Puzzle Teknika kooperatiboaren pausoak 5. Taulan 

ikusgai daude. 

Taula 5. Puzzle Teknika kooperatiboaren faseak 

 1 2 3 

Faseak Taldeak egin, 4-5 

ikasletako 4-5 

talde. Taldekide 

bakoitzak gai baten 

inguruko 

informazio multzo 

bat jaso, denak 

ezberdinak izanda. 

Adituen bilera. 

Informazio multzo 

berbera duten 

ikasleak biltzen 

dira eta 

ulertutakoa 

amankomunean 

jarri. Besteei 

informazioa 

azaltzeko plana 

diseinatu 

Talde 

originaletan 

berriro bildu 

eta bakoitzak 

bere 

informazioaren 

azalpena egin, 

adituen bileran 

adostutako 

plana erabiliz. 

Teknika hau ikasleen partaidetza eta elkarlana sustatzeko oso 

interesgarria da. Gainera, beste ikasleen aportazioen beharra nabaritzeko 

baliagarria da.  

Irakurketa ulerkorra sustatzeko erabiltzen bada, hasieran talde bakoitzak 

aurrera eramango duen jarduera gai jakin baten inguruko  informazio bilketa 

izatea interesgarria da. Hau da, jaso duten informazio multzoko atal 
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inportanteenak identifikatu behar dituzte. Ildo beretik, lortzen duten informazioa 

besteei esplikatu behar dietenez, benetako sintesia eta ulermena eman behar 

da. Sintesi hau adituen bileran emango da Klasean lantzen ari diren gaiez 

baliatzen bagara ikasleek zailtasun gutxiago izango dituzte informazioa 

ulertzeko. 

Beste aldetik, PISA frogetan ebaluatzen den Interpretazio Baten Lanketa 

prozesua, jarduera honekin behatu dezakegu. Ikasle bakoitzak bere adituen 

taldean informazioaren sintesia egin eta gero, beste ikasleekin elkartuko da bere 

informazioa partekatzeko. Izan ere, berak aurrera eraman duen interpretazioa 

modu egokian landu, estrukturatu eta esplikatu behar du. 

Tertulia Dialogikoak maila honetan pixka bat ezberdinak dira. Hasieran 

modu honetan lan egiterakoan irakaslea izango da eredua eta gida. Hau da, 

tertulian nola jokatu behar den irakatsiko die. Denbora aurrera doan bitartean 

ikasleak haien tertuliak modu independenteagoan egingo dituzte, beti ere 

irakasleak moderazioa eginez eta egoera kontrolatuz. Beraz, jarduera honetan 

proposatzen diren irizpideak aurreko mailetan proposatutakoak dira. 

Egunerokotasuneko gaiak aukeratu, etxean irakurri baino lehen kontzeptu 

berriak eta informazioa komentatu eta bukaeran irakurritakoaren ondorioak 

komentatzea izango lirateke irizpide hauek. 

3.4.4. Lehen Hezkuntzako Laugarren Maila  

Maila honetan dauden ikasleek bere kabuz informazioa irakurtzeko eta 

ulertzeko ez dituzte zailtasun askorik, azalpenak prestatzeko gai dira eta modu 

independentean jarduerak aurrera eramateko gai dira, beti ere bere gaitasunei 

egokituta dauden bitartean. 

Kasu honetan, Guztiak Batera teknika erabiltzen dute proiektuak eta 

jarduerak aurrera eramateko. Irakurketaren papera jarduera hauetan ez da 

inportanteena. Hau da, beste helburu batzuk lortzeko erabiltzen den tresna bat 

da. Hau dela eta, gaitasun hau garatzeko proiektu hauetan irakurketa jarduerak 

txertatzea interesatzen zaigu. Irakurketa Ulerkorra sustatzeko irakurketa bat 

egiteak dauzkan ondorioak ikustaraztea inportantea da. Ondorengo irizpideak 

proposatzen dira teknika kooperatibo hau erabilita irakurketa lantzeko: 
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▪ Lantzen den gaiarekin zerikusirik dituzten testu zailak landu. Guztiek 

batera, eta txandak errespetatuz, testuaren kontzeptu inportanteak 

komentatu. 

▪ Ulertzen ez den informazioa ikasleek beraien artean azaltzea, elkar lana 

sustatuz. 

▪ Zailtasunak suertatzen badira irakasleak laguntza erregulatzailea eskaini, 

Cigak eta beste batzuk (2011) esplikatu zuten moduan. 

- Jarduera bideratzen duten galderak egin. 

- Lantzen den informazioa irakurtzeko estrategiak eskaini. 

a) Testuaren atal ezberdinak kolore ezberdinekin 

azpimarratu. 

b) Irakurtzen diren kontzeptu berriak paper batean idatzi. 

- Irakurketaren helburua gogoratu eta jakinarazi. Adibidez, geroago 

egingo den beste jarduera bat egiteko beharrezkoa den 

informazioa irakurtzen ari direla esan. 

Beste aldetik, Tertulia Dialogikoak ere aurrera eramaten dituzte. Ziklo 

osoan, 3. mailan eta 4. mailan, modu berdinean aurrera eramaten dituzte. Beraz, 

irakurtzen diren testuen edo istorioen zailtasuna pixka bat handiagoa izanda, 

aurreko mailan proposatu diren irizpide berberak proposatzen dira maila 

honetarako. 

3.4.5. Lehen Hezkuntzako Bostgarren Maila 

5. mailan dauden ikasleak testu eta informazio landuagoarekin lan egiten 

hasten dira. Informazioa prozesatzen eta erabiltzen hobe moldatzen dira, baino 

irakurtzeko estrategia egokian ez dute erabiltzen askotan. Irakurketa 

indibidualaren orduan testu baten informazioaren parte bat ez dute prozesatzen, 

jardueraren eraginkortasuna murriztuz. Maila honetan eta hurrengoan estrategia 

berriak irakastea interesgarria izango da, Bigarren Hezkuntza hasterakoan 

beharrezkoak izango direnak ikasketa prozesua kalitatezkoa izan dadin. 
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Maila honetan Zenbaki Berdinak Elkarrekin deitutako teknika kooperatiboa 

erabiltzen dute Tertulia Dialogikoez aparte. Teknika honen faseak edo urratsak 

6. taulan daude ikusgai. 

Taula 6. Zenbaki Berdinak Elkarrekin teknikaren faseak 

 1 2 

Faseak Taldeak sortu eta 

taldekide bakoitzak 

zenbaki bat jaso. 

Planteatutako galderak 

edo jarduerak burutu eta 

ulertu. 

Zenbaki bat zoriz 

aukeratu eta zenbaki 

hori daukaten ikasleek 

klase aurrean jarduera 

burutu. 

Jarduera hau oso interesgarria da irakurketa ulerkorra lantzeko. Ikasleek 

planteatzen zaien jarduera ongi ulertu behar dute besteei gero azaltzea tokatu 

ahal zaielako. Rol pasiboak saihesten dira eta ikasleen partaidetza eta elkarlana 

sustatzen da. 

Teknika hau Irakurketa Ulerkorra lantzeko erabiltzen bada, ondorengo 

irizpideak proposatzen dira ikasleen irakurmen gaitasuna lantzeko: 

▪ Jarduera testu baten laburpena egitean oinarritu daiteke. Testuak gai berri 

baten kontzeptuak lantzen dituena izatea interesatzen zaigu. Ikasleek 

esfortzua jarri behar dute informazio berri hau ulertzeko. 

▪ Teknikaren azkeneko urratsean ikasleek haien azalpena egin eta gero, 

sortu dituzten laburpenak testu originalarekin alderatu. 

- Kontzeptuen hierarkia aztertu. 

- Ikasi denaren inguruan eztabaida. Orain zer? Galdera erantzun 

hurrengo jarduerak diseinatzeko ikasleen ideiak kontuan hartuta. 

▪ Zergatik informazio parte bat aukeratu eta beste bat baztertu duten 

galdetu. Erabili duten estrategiak komentatu eta hauek erabiltzearen 

ondorioak eztabaidatu. 
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- Onuragarria izan da edo informazio inportantea galdu dugu bidetik? 

Beste aldetik, Tertulia Dialogikoak aurreko kurtsoen antza mantentzen du 

oraindik. Etxean bere kabuz irakurri eta gero gelan irakurritakoaren inguruak 

tertulia egiten dute. Irakurketa ulerkorra eta irakurtzeko estrategiak lantzeko 

maila honetatik aurrera hainbat irizpide edo gomendio gehigarriak proposatuko 

dira: 

▪ Irakurtzeaz aparte, paper batean ekarri haientzat inportanteena dena. 

Horrela, irakurtzerakoan atentzioa handitu behar dute. 

▪ Etxean irakurri baino lehen, irakasleak zer ekarri behar duten idatzita 

komentatu. Hau da, testu baten ze alderdi da inportantea guretzat. 

Adibidez: 

- Irakurketa zati batean agertzen diren adjektiboak zergatik erabili 

diren. Deskribapena lantzeko balio du eta ikasleek irakurketa 

batean aurkitu ditzaketen zati ezberdinak identifikatzea 

interesgarria da.  

▪ Tertulia Dialogikoa burutu eta gero, hausnartu dituzten kontzeptuak eta 

gaiak praktikan jarri. Ikasitakoak eta irakurritakoak ondorio erabilgarriak 

dituztela irakasteko balio du hau. 

3.4.6. Lehen Hezkuntzako Seigarren Maila 

Maila hau etapa oso baten itxiera suposatzen du. Lehen Hezkuntza 

osoaren bukaeran aurkitzen direlarik, ikasleak garatu dituzten gaitasunak 

erabilita hurrengo etapan exijituko zaizkien erronkak gainditzeko gai izan behar 

dira. Hau dela eta, gure kasuan irakurketa ulerkorra sustatzea denez, gaitasun 

honen lanketa asko zaindu behar da. 

Maila honetan, Hiru Minutuko Geldialdia teknika erabiltzen dute. Teknika 

honen urratsak edo faseak 7. taulan daude ikusgai. 
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Taula 7. Hiru Minutuko Geldialdia teknikaren faseak 

 1 2 3 4 

Faseak Ikasleak 

taldeetan 

egonda, 

irakaslearen 

azalpena 

jarraitzen edo 

jarduera bat 

egiten egongo 

dira. 

3 minutuko 

geldialdi bat 

egingo da eta 

ikasleek 

entzundakoa 

edo jardueraren 

ingurukoa 

komentatuko 

dute taldeetan. 

Zalantzak 

argitzeko 3 

galdera prestatu 

behar dituzte. 

3 minutu pasa 

ondoren, taldeen 

bozeramaileek 

galdera bat edo 

zalantza bat 

aurkeztuko dute. 

Txanda 

bakoitzean talde 

bakoitzak 

galdera bat, 3 

buelta osotara. 

Galdera guztiak 

aurkeztu 

errepikatu  

direnak 

deuseztatuz. 

Jarduera 

edo 

esplikazioa 

aurrera 

egin 

hurrengo 

etenaldia 

arte. 

Teknika hau oso interesgarria izan daiteke maila honetan erabiltzeko. 

Haien gaitasunei egokitzeko eta erronka bat suposatzeko, hainbat aldaketa 

egitea interesgarria izan daiteke. Metodologia mantentzen den bitartean, eta 

irakaslearen partaidetza murriztuz eta ikaslearena handituz, irakurketa ulerkorra 

sustatzeko ondorengo irizpideak proposatzen dira: 

▪ Aurrera eramango den jarduera irakurketa jarduera izango da. Aurkezpen 

txiki bat egin eta gero, gai berri batean sartzeko erabiltzea interesgarria 

da. 

- Aurkezpen horretan gaiari sarrera bat egin. 
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- Jardueraren helburua zein den azaldu, ikasleek zer lortu behar 

duten jakiteko. 

▪ Irakaslea ez du azalpenak egingo edo zalantzak argituko. Ikasleek bere 

klase kideen zalantzak eta galderak erantzungo dituzte. Hau da, 

elkarlanean arituko dira erantzunak lortzeko, irakasleak txandak ezarriz. 

▪ Haiek modu autonomoan lortzen ez badute, irakasleak gidatuko ditu 

erantzuna lortzera, beti ere Laguntza Erregulatzailea erabiliz. 

Beste aldetik, maila honetan egiten diren Tertulia Dialogikoak aurreko 

mailan bezala aurrera eramaten dira. Testuen zailtasuna handituz eta aurretik 

proposatutako irizpideak jarraituz, irakurketa ulerkorraren lanketa sustatzea 

posiblea izango da. Ikasleen motibazioa, irakurtzeko estrategiak eta 

aukeratutako informazioa eta gaiak kontuan hartzea oso inportantea izango da. 

3.4.7. Irakurketa Ulerkorraren Ebaluazioa 

Irakurketa Ulerkorraren Ebaluazioa lantzen ari den gaiaz aparte egin 

behar da. Hau da, atentzioa ez da edukietan jarri behar, edukien interpretazio eta 

identifikazioan baizik. Testu bat ulertu den ala ez eta irakurritako kontzeptuen 

interpretazio egokia eman del ala ez ebaluatzea oso inportantea da irakurketa 

prozesuaren garapena ongi emateko. 

Ikasleek irakurketa prozesua modu egokian aurrera eramaten duten edo 

ez jakiteko erabili behar diren irizpideak azterketa edo lan baten ebaluazioa 

egiteko erabiltzen direnekin alderatuz, prozesuan eta ondorioetan inportantzia 

handiagoa jarri behar diete. Lehen proposatu diren irizpideak kontuan hartuta eta 

landutako metodologiak kontuan hartuta, erabili daitekeen errubrika bat 

proposatuko da. Errubrika hau, 8. taulan ikusgai dagoena, jardueraren arabera 

aldatu daiteke. Izan ere, jardueraren helburuak ebaluazioa baldintzatuko du. 
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Taula 8. Irakurketa Ulerkorra ebaluatzeko errubrika baten eredua. 

 Oso gaizki Trakets Ongi Bikain 

Irakurketaren 

helburua ulertu du 

    

Gogoeta egin eta 

gero ateratako 

ondorioak 

irakurritakoarekin 

erlazionatuta daude 

    

Kontzeptuen 

hierarkia ulertu du 

(garrantzia) 

    

Irakurri duen 

testuaren 

interpretazioa landua 

da 

    

Informazio berri 

guztia identifikatu du 

    

Irakurritako testuaren 

laburpen egoki bat 

egiteko gai da 

    

Irakurtzean 

informazio bilketa 

egiteko erabilitako 

estrategia optimoa 

izan da 
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Errubrika hau azken mailetan, 5. Maila eta 6. Maila, ebaluazioa egiteko 

pentsatuta dago. Maila bakoitzean dauden ikasleen gaitasunaren arabera 

ebaluazio irizpideak aldatzea komeni da. Hau da, lehenengo mailetan 

irakurritakoaren kontzeptuen hierarkia ezartzea oso zaila da. Horregatik, 

jardueran exijitu diren prozesuen ebaluaketa egin behar da, ikasleek erabilitako 

estrategiei ere erreparatuz. Ebaluazioa irakurketan ematen diren prozesuen 

arabera egin behar da. 

Hau esanda, ebaluazioa kuantitatiboa ez da izan behar, kualitatiboa 

baizik. Ebaluazio kualitatiboak prozesuen eta ikasleen jarduteko moduen 

ebaluazioa egitea ahalbidetuko du. Izan ere, ebaluatu nahi duguna irakurketa 

prozesua da, ez edukiak. Eduki horiek bere ebaluazio estandar propioak dituzte, 

eta hauen ebaluazioa beste aldetik egitea komeni da. Beraz, prozesuen 

kalitatean eta ikasleak aurrera eraman dituen jardueretan egin behar da enfasia, 

irakurketa ulerkorra sustatu ditzaketen prozesuen kalitatea ebaluatuz. 

Hau kontuan hartuta, eta ebaluazioa egin eta gero, ikasleen gabeziak 

identifikatu daitezke eta prozesu horien hobekuntzan oinarritu beharko dira 

ondorengo jarduerak. Hau da, ebaluazioa prozesu osoaren lanketaren inguruko 

beste tresna bat da, eman beharreko hurrengo pausoen inguruan pistak emango 

dituenak. 
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

 La lectura es una de las habilidades básicas más importantes a la hora 

del desarrollo de los estudiantes y las personas. Es usada prácticamente en el 

día a día a través de diferentes actividades tanto académicas como personales 

o de ocio. Aunque se practique de manera habitual es un proceso muy complejo 

que exige de mucho trabajo para que se desarrolle correctamente.  

 La lectura se trabaja de forma mecánica en muchos casos, es decir, leer 

textos y responder a preguntas. Aunque pueda ser un ejercicio útil en sí mismo, 

la lectura necesita también de otro tipo de trabajo. Las reflexiones, resúmenes, 

debates y explicaciones entorno a un texto pueden enriquecer mucho la 

percepción de éste. Los estudiantes, cuando leen textos informativos en clase, 

tienden a olvidar gran parte de la información o escogen como importante la que 

no lo es. Esto se debe a que el trabajo de la lectura se ha enfocado de manera 

incorrecta o incompleta durante mucho tiempo. Las estrategias de lectura 

también forman parte en el correcto desarrollo de esta habilidad. 

Para mejorar de manera significativa el proceso de la lectura, en primer 

lugar, en este trabajo he intentado entender el proceso en sí mismo de la mejor 

manera. Partiendo desde una perspectiva cognitiva y basándome en el sistema 

cognitivo, he reunido información de diferentes corrientes. Estas corrientes dan 

su visión sobre este proceso de maneras diferentes con objetivos diferentes, lo 

cual ha sido interesante para entender el proceso desde una perspectiva más 

global. Desde los diferentes niveles de procesamiento que nos explica la 

Psicolingüística y la localización del proceso en sí mismo en el cerebro explicado 

por la Neurolingüística, la lectura tiene diversos aspectos que precisan de 

explicación y estudio. En este trabajo esa información se ha usado para entender 

en que partes un estudiante puede tener más problemas y por qué, y así intentar 

optimizar esas variables para que la lectura sea de mayor calidad. 

Por otra parte, cabe decir que aun conociendo el proceso en sí mismo de 

una manera teórica e identificando todos los procesos que se dan en el sistema 

cognitivo a la hora de leer, es muy importante responder a la pregunta de cómo 

trabajar la lectura. Sin una metodología o pautas de actuación es inútil para un 
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maestro entender el proceso, ya que el estudiante no recibirá un plan de trabajo 

acorde a sus necesidades reales. Estas pautas deben tener en cuenta que la 

lectura comprensiva no es fácil de conseguir. Es un proceso que dura años 

durante toda la etapa académica incluso más. Así que tras leer al respecto he 

podido entender de mejor manera como se puede motivar al estudiante y guiarlo 

a ese tipo de lectura de mayor calidad. 

Esta metodología o forma de trabajar la lectura tampoco puede dejar a un 

lado el respaldo teórico del proceso. Un correcto desarrollo de la habilidad tiene 

que tener en cuenta tanto el qué como el cómo. Es decir, saber qué leer 

dependiendo del contexto o del nivel del lector será tan importante como saber 

cómo leer y qué estrategias usar. Un buen equilibrio entre estos aspectos 

marcará la diferencia en el desarrollo de los estudiantes y les brindará una 

herramienta muy útil tanto para su vida cotidiana como académica. Los 

estudiantes que presenten dificultades para leer de forma correcta o para 

comprender textos complejos, tanto debido a problemas físicos o psicológicos 

como a un desarrollo menor, deberán recibir especial atención a la hora de seguir 

trabajando en la lectura.  

Debido a eso en este trabajo he recogido las aportaciones que autores 

como Eizagirre (2012) o Ciga y otros (2011) han hecho en torno a este tema. 

Cómo saber que la comprensión se ha dado de una manera correcta o cómo 

proceder cuando los estudiantes presentan dificultades para seguir con la 

actividad, son puntos para tener muy en cuenta. La ayuda reguladora, por 

ejemplo, es descrita por estos autores como la forma de ayudar a los estudiantes 

a alcanzar los objetivos de las actividades. Bajo mi punto de vista es algo muy 

importante que no podemos olvidar a la hora de entrar en un aula. Los 

estudiantes tienen que ser guiados a la respuesta de una forma clara. Si les 

damos la respuesta a la hora de la mínima dificultad, todo el proceso de 

aprendizaje se corta. No habrá cabida para reflexión e interpretación del texto 

por su parte y el desarrollo de la lectura comprensiva se verá comprometido. El 

trabajo del maestro o maestra es, en mi opinión, garantizar que ese proceso no 

sufra de interrupciones innecesarias. Ayudando de esa forma, como se ve en la 

propuesta práctica de este trabajo, los alumnos participarán de una manera más 
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autónoma en las actividades, y tendrán más claros los objetivos de los ejercicios 

pudiendo enfocarse en resolverlos. 

Por otra parte, la lectura comprensiva necesita de una evaluación acorde 

a sus características. En el trabajo he comentado las aportaciones que pruebas 

como PLON o PISA ofrecen sobre el lenguaje y la lectura. Siendo la prueba 

PLON una herramienta de detección temprana de problemas en la expresión 

oral, podemos entender que desde muy tempranas edades la observación del 

desarrollo del lenguaje en los niños es muy importante para que problemas y 

trastornos no pasen desapercibidos. Si son detectados, una intervención 

temprana y de calidad puede suponer una gran diferencia. Por otro lado, la 

OCDE, responsable de las pruebas PISA, explica cuales considera que deben 

ser los procesos evaluados a la hora de leer. En el trabajo se comentan 5 

procesos que se evalúan en las pruebas, los cuales se han tenido en 

consideración para desarrollar la parte práctica del trabajo. La reflexión, la 

recepción correcta de información o desarrollar una comprensión adecuada son 

algunos de estos procesos. Todos son considerados importantes para que la 

lectura comprensiva se lleve a cabo. 

Dicho esto, la evaluación que se propone en la parte práctica del trabajo 

está basada en los estándares establecidos por las pruebas PISA y los trabajos 

y explicaciones realizados por Ciga y otros (2011) y Eizagirre (2012). La 

evaluación, bajo mi punto de vista tras haber recopilado información al respecto, 

debe ser más cualitativa que cuantitativa. Los números pueden pasar a un 

segundo plano mientras se evalúa la calidad de los procesos o estrategias que 

el estudiante usa. ¿Ha sido capaz de captar toda la información? ¿Ha sido capaz 

de usar lo leído para formar una opinión critica? Son cuestiones que son 

interesantes de evaluar. Ser capaz de identificar la jerarquía entre los conceptos 

de un texto, o sintetizar varios textos diferentes en uno nuevo a modo de 

resumen son habilidades que nos hacen ver que la lectura comprensiva ha sido 

llevada a cabo. Es decir, son procesos que necesitamos evaluar como maestros. 

Por otro lado, veo necesario hablar sobre la parte práctica de este trabajo. 

En un inicio estaba pensada para ponerse en práctica en un entorno real y así 

poder observar los resultados obtenidos en un periodo corto de tiempo. Aunque 
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el trabajo de la lectura comprensiva necesita mucho tiempo para perfeccionarse, 

pueden verse resultados en pocas sesiones simplemente viendo el cambio de 

actitud que los estudiantes pueden tener en diferentes actividades. Impulsar la 

autonomía, el debate sano e intercambio de ideas puede ser el primer paso para 

trabajar la lectura de una forma más significativa. Si se observan las propuestas 

que he realizado para adaptar la lectura comprensiva a las metodologías y 

técnicas cooperativas del colegio, la mayoría se basan en contextualizar las 

sesiones a lo que va a ser trabajado y en usar actividades de síntesis al final de 

las clases. La autonomía y participación del estudiante están muy reforzadas 

para buscar un papel más activo en los ejercicios. 

El contexto social en el que nos encontramos a día de hoy, y debido a la 

nueva enfermedad llamada CoViD-19, la propuesta metodológica del trabajo no 

ha podido ser puesta en práctica. Los datos que esperaba obtener no podrán ser 

recogidos y el trabajo se queda en una propuesta. No obstante, creo que es muy 

interesante tener en cuenta la información recogida en el trabajo y creo que serán 

de utilidad en mi futuro como maestro. Saber cómo estimular a los estudiantes y 

que mejoren en habilidades tan básicas como la lectura será crucial para que mi 

trabajo sea de calidad. El haber podido observar los resultados habría sido muy 

útil para saber si las pautas propuestas son realmente útiles o no. De todas 

formas, el haber adaptado esas propuestas a un contexto real me ha dado la 

capacidad de poder hacerlo en otros de igual forma. Es decir, cómo aplicar las 

pautas y metodologías necesarias para estimular la lectura comprensiva en la 

forma de trabajar de un colegio u otro. Por lo tanto, el aprendizaje que yo he 

obtenido a la hora de realizar tanto la parte teórica como la práctica ha sido para 

mí lo más importante de este trabajo.
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