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Irakurmena hizkuntz trebetasunetako
bat da, beste hiruak mintzamena, en
tzumena eta idazmena direlarik. Irakur
mena esatean, eta hizkuntzen irakas
kuntzan ari garelarik, bigarren hizkun
tzaren irakaskuntzan hain zuzen ere, ira
kurriaren ulermenaz ari gara. Artikulu
hau egiterakoan Grellet-ek Developing
Reading Skills liburuan egindako sailka
penari eta ariketa-ereduari jarraitzen
dio t.

l. DEFINIZIOA

Irakurmenak testu idatziak ulertzea
esan nahi du, informazioa ahalik eta era
eraginkorrenean ateratzea testu horre
tatik. Adibidez, ez gara estrategia beraz
baliatzen etxebizitza batí buruzko ira
garkirik dagoenentz ikusteko iragarki
-taula batí begiratzen diogunean eta al
dizkari zientifiko batean interesgarri zai
gun artikuluren bat arretaz irakurtzen
dugunean. Interesatzen zaigun iragarkia
aurkitzeak eta aipatu artikuluaren infor
mazio berria ulertzeak esan nahi du pro
posatutako irakurketak zuzen bete due
la bere eginkizuna. Lehen adibidean,
gaitua den irakurleak berarentzat ga
rrantzirik ez duen informazioa baztertu
eta bila ari dena aurkituko du. Bigarren
kasuan, ez da nahikoa testuaren muina
ulertzea; gauzak zehatzago ulertu behar
dira.
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1.1. Zer irakortzen dogo?

- Elaberriak, istorio laburrak, ipuinak,
beste testu literarioak eta saiakerak,
anekdotak, biografiak ...

- Antzerki-lanak.
- Poemak, koplak, haur-ipuinak.
- Gutunak, kartapostalak, telegra-

mak, oharrak.
- Egunkari eta aldizkariak (titularrak,

artikuluak, editorialak, zuzendariari
zuzendutako gutunak , azken orduko
berriak, eguraldiari buruzko berriak,
irrati eta telebista, antzerki-saioak ,
iragarkiak).

- Artikulu espezialduak, erreportaiak ,
kritikak, saiakerak, negozio-kartak,
laburbildumak, panfletoak.

-- Manualak, testuliburuak , gidak.
- Errezetak.
- Iragarkiak, katalogoak, bidaietako

liburuskak.
- Igarkizunak, arazoak, joko-arauak.
- Azalpenak, nola erabili ... , oharrak,

arauak, txartelak, seinaleak (trafiko
koak), metodoak, pintadak, me
nuak, prezio-zerrendak, txartelak.

- Komikiak , dibujo eta karikaturak ,
leiendak.

- Estadistikak , diagramak, mapak, or
dutegiak, itsasoko kartak.

- Telefono-gida, hiztegiak, elkarrizke
tarako manualak.



94

1.2. Zergatik írakurtzen augur

Bi arrazoi nagusi daude irakurtzeko:
bata atsegina hartzeko eta bestea infor
mazioa lortzeko (zerbait deskubritzeko
asmoarekin eta jasotako informazioaz
baliatuz zerbait egiteko helburuarekin).

1.3. Nola irakortzen dogo?

Lau irakurketa mota bereiz ditzake
gu:

• Gainirakurketa (skimming): Tes
tuari begirada azkar bat botatzean da
tza , testuaren muinaz jabetzeko.

• Nabarirakurketa (scanning): Tes
tua gainbegiratu eta interesatzen zaigun
informazio zatian geratu eta irakurtzea
da.

• Irakurketa hedakorra: Testu luzeak
irakurtzea, normalean plazerragatik.
U!ermen globala adierazten du.

Irakurketa intentsiboa: Testu laburra
goak irakurtzea informazio zehatza lor
tzeko. Prezisio lana da, zehaztasunez
irakurtzea eskatzen duena.

Irakurketa mota hauek ez dute elkar
baztertzen. Adibidez, maíz gertatzen da
testua zeri buruzkoa den jakiteko gain
begirada bat botatzea, aukeratutako zati
baten ñabarirakurketak merezi ote duen
erabaki aurretik. Benetako bizitzan as
kotarikoak izaten dira irakurtzeko arra
zoiak; eta hori dela-ta, ariketak presta
tzerakoan, galderak eta ekintzak aldatu
egin beharko lirateke aztertutako tes
tuaren arabera. Kontutan hartu behar
da nolako xedez irakurtzen dugun.

• Irakurtzeak aldiko trebetasun bat
edo batzu lantzea esan nahi du:
- Hizkuntza baten estruktura ezagu

tzea.
- Esaera edo esamolde lexikalen erabi

lera eta esanahia ondoriotzea.
- Esplizituki adierazita dagoen infor

mazioa ulertzea.
- Esplizituki adierazita ez dagoen in

formazioa ulertzea.
- Esanahi kontzeptuala ulertzea.
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- Esaídi eta esamotdeen runtzio komu
nikatiboa ulertzea.

- Esaldi barruan dauden erlazioak
ulertzea.

- Testuaren zatien artean dauden erla
zioak ulertzea lotura lexikalen bidez.

- Testua ulertaraztea.
- Elkarrizketaren adierazgailuak eza-

gutzea.
- Elkarrizketa zati batean puntu edota

informazio garrantzitsuena identifi
katzea.

- Detailetatik ideia nagusia nabar
mentzea.

- Laburbilduma bat egiteko puntu na
gusiak ateratzea.

- Testuaren puntu aipagarriak aukera-
tu eta ateratzea.

- Oinarrizko aipuak.
- Gainirakurketa.
- Ñabarirakurketa, bereziki interesa-

tzen zaigun informazioa aurkitzeko.
(John Munby-ren zerrenda: Commu
nicative Syllabus Design).

• Trebetasun hauek garatzeko , arike
ta mota askotara jo daiteke. Galdera
mota hauek bi funtzio diferente izan di
tzakete:

a) Pasarte baten organizazioa argitze
ko galderak:

- pasartearen funtzioari buruz ,
- organizazio orokorraz (argu-

mentatiboa),
- organizazio erretorikoaz (kon

trastea, konparazioa),
- loturak egiteko errekurtsoaz

(Joturak),
- esaldien arteko erlazioaz (era

torpena, morfología, hiponi
mia).

b) Pasartearen edukiak argitzeko gal
derak:

- berehalako ekintzaz (erre
ferentzia zuzena),

- ekintza inplizitoaz (inferen
tzia),

- ondoriotutako esanahiaz (supo
saketa),

- ebaluaketaz.
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1.4. Kontutan harto beharreko zazpi
punto

1. Orain dela gutxi arte uste izan da
testua bata bestearen atzetik jarritako
esaldi multzo bat zela. Denak zeuden
gaiari lotuak eta nahikoa zen esaldien es
truktura eta esanahia aztertzea. Baina
irakurketa eraginkorra izango bada, za
tiaren edota testu osoaren estruktura az
tertu beharko da. Bestela , ikasleek ez lu
kete gustokoa izango hitzez hitz uler
tzea. Gainera honela egiteak testu guz
tiak abiadura berean irakurriko lirate
keela esan nahi du.

2. Argi dago irakurritakoa globalki
ulertuz hasi behar dela, gero zehazkiago
ulertzera jotzeko; eta ez alderantziz.

Horrela lan egitea garrantzizkoa da
arrazoi batzurengatik:

a) Ikasleak testu zailekin topo egiten
duenean, ez du atzera egingo. Gutxienez
testuaren nondik norakoa jakingo du eta
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horrek konfidantza emango dio hurren
go testu bat hartzeko.

b) Testuak no la organizatzen direnez
jabe daiteke (adibidez, garrantzizko in
formazioa atera eta garatu, ekintzak or
dena kronologikoan jarri).

e) Unitate luzeetan testuaren eraketa ,
lagungarri dituen argazkiak, diagramak,
zatiak etab. kontutan harturik testuan
zer aurki dezaketen aurrikus dezakete.
Guzti hau behar-beharrezkoa da infe
rentzia, antizipazioa eta dedukzioa ga
ratzeko.

Irakurtzea igarkizun prozesu bat da
eta, askotan, norberak daukana eta da
kiena askoz ere inportanteagoa da aurki
tutakoa baino; izan ere, ikasleari ez bait
zaio irakasten dakiena ez dakizkien gau
zak ulertzeko erabiltzen (ideiak, hi
tzak).

Hurbilketa prozesua honela Jaburbil
daiteke:

Titulua, luzera,
marrazkia, letra
mota aztertu

Artikuluaren edukiari , Testuan hipótesi
eta funtzioari buruzko ---+ horiek non aurkitzen __...,
hipotesiak egin diren íkusí Skimming

Bigarren irakurketa Hipotesien
zehaztasunez jabetzeko ........--- Aurresanak ~ konfirmazioa

edo rebisioa

3. Testu autentikoak erabiltzea ko
meni da.

a) Testua errazteak askotan zailtasu
na areagotzea esan nahi du; izan ere,
pertsonak dituen erreferentzi, errepika
pen eta erredundantzi sistemak eta elka
rrizketarako adierazgailuak baztertu
edota aldatu egiten bait dira.

Sinplifikatzea ez da:

- ezagutzen ez diren hitzak edo hiz
kuntz formak ezagutzen direnengatik
aldatzea;

- testua berridaztea antolamendu erre
torikoa erraztuz;

- artikuluak daukan informazioa baten
hitzetan jartzea.

Testu bat erraztekotan azken bi tekni
ka hauek erabiltzea proposatzen da:
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b) Testu autentikoak irakurtzeak ez
dio ikasleari ahalegin haundiagorik es
katzen. lrakur-ariketa baten zailtasuna
proposatzen zaion aktibitatean <lago,eta
ez hainbeste emandako testuan; beti
ere, hau ikaslearen konpetentzi maila
ren mugetan badago, jakina.
e) Testu autentikoa aldatu gabea da,

bere-berean aurkitzen <lena. Adibidez,
egunkari bateko artikulua egunkarian
atera den bezala emango da, letra mota,
titular eta argazki berekin.
Testuen aurkezpena estandarizatzeak

motibazio eta interesa gutxitzen du eta
zailago egiten testua. Argazki, titularren
tamaina, letra mota, <lenada beharrez
koa mezua irakurleari igortzeko. Tes
tuak ahalik eta autentikoen izaten saiatu
behar dugu, ikasleak guzti horrekin esa
nahia asma dezan.
4. lrakurriaren ulermena ez litzateke

beste zenbait ekintzatatik aldendu
behar. lnportantea da beste trebetasu
nak elkarrekin lotzea. Idazmenarekin
sumarioak eginez, karta batean irakurri
takoa esanez ... ; entzumenarekin, arti
kulu bat eta berri-emankizun bat konpa
ratuz, grabatutako informazioa erabiliz,
idatzia dagoen arazo bat soluzionatuz.

5. Irakurketa ekintza aktiboa da.
Lehen aipatu den bezala, irakurtzeak as
matu, aurresan, zuzendu, -galderak egi
tea esan nahi du. Ariketak prestatzera
koan guzti hau kontutan hartu beharre
koa da. Ariketak funtzio komunikatiboa
izan behar du. Ariketek esanguratsuak
izan behar dute eta testuarekin egin nahi
denarekin lotuak egotea beharrezkoa
da. Gutxitan erantzuten diegu galderei
irakurri ondoren, baina eskutitzari
erantzun, testua zerbait egiteko (helbi
deei jarraitzeko, aukera bat egiteko,
arazo bat konpontzeko ... ) erabili, jaso
tako informazioa norberak duenarekin
konparatu ... normalki egiten ditugu.
6. Proposatzen diren ariketek mal

guak eta askotarikoak izan behar dute.
7. Ariketen helburua ondo definitu

behar da.
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1.5. Irakurmena ikasgelan

Barietatea inportantea da ikasleak
motibatzeko eta beste trebetasunekin
lotzeko.
Lehenengo, testua aukeratu behar da.

Ondoren, ongi dihoakion teknika egoki
tu. Baina kontutan hartu behar da ira
kurtzeko eta disfrutatzeko pentsatuak
daudela testu asko eta ez haiekin zenbait
ariketa egiteko.

2. PROZEDURA

• Irakurketa isilean egiteko ekintza
da. Ozenki irakurtzea ez da beharrez
koa; ez da profesio normal eta gehiene
tan egiten, eta beste gaitasun bat da gai
nera.
• Testu guztiak ez <liraabiadura be

rean irakurtzeri.
• Testu batenganako hurbilketa, nola

egin?
a) Testua globalki kontsideratu. Titu

lua, diagrama edo marrazkia, zatiak,
erabilitako letra mota. Testua zeri bu
ruzkoa izan daitekeen pentsatu. Zeinek
idatzi duen eta norentzat. Non argitara
tu den.
b) Gainirakurketa (skimming). Egin

dako hipotesiak egia diren ala ez ikusi.
Zeure buruari testuaren edukiaz galde
rak egin.
e) Testua astiro irakurri. Zehaztasu

nak jaso eta galderei erantzuten saiatu.
• lrakurketa ez da beti lan pertsonala

kontsideratu behar. Zenbaitetan inte
resgarria izan daiteke testu baten inter
pretazioen artean konparazioak egitea,
hauek seguru aski arazoak sor ditzakete
lako eta askotan testua berriro irakurri
beharko delako:
- bakarkako irakurketa eta ondo

rengo lan pertsonala,
- binaka interpretatu,
- taldeka bakoitzaren ondorioak

konparatu,
- denak batera eztabaidatu.
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• Irakurmena lantzeko ariketak klasean
nahiz etxean erabil daitezke. Klasean
taldeka lan daiteke testu bat, ariketa
desberdinak proposatuz.

2.1. Irakurtzeko teknikak

Ondorengo teknika hauek ikasleek
ezagunak dituzte bere ama-hizkuntzan.
Dena den, komeni da hauek ere egitea.

2.1.1. Sensibilizatzen

a) Inferentzia
Inferentziak esan nahi du ezagutzen ez

den elementu baten esanahia ikasteko
laguntza sintaktiko, logiko eta kultura
laz baliatzen direla.
Testu berria lantzerakoan, hobe da

aurretik ikasleei ez aurkeztea eta hitz
zailen esanahia ez esplikatzea. Manipu
latutako testu batekin arituko lirateke
eta ez lukete inoiz testu zailak beren ka
buz lantzen ikasiko. Bestalde, hitzen
esanahia hiztegietan begiratu gabe as
matzen saiatu beharko lukete. Hau egi
tea batzutan beharrezkoa da, baina ez
lukete egin behar aurrez konklusiorik
atera gabe. Oso inportantea da intui
zioa. Adibidez, «Hitzak aukeratu»
(EGArako Langaiak, T.12.02).

b) Hitz baten esanahia ez ezagutzeak
askotan desanimatu egin dezake ikaslea.
Berdin gerta daiteke egitura batekin ere.
Hori gerta ez dadin, esaldiaren mamía,
funtsa, begiratzen ohitu behar ditugu
ikasleak. Hori egiteko, testuak zatika
tzea eta ikasleen artean banatzea da era
rik egokiena.
e) Ideiak eta esaldiak
Oso garrantzitsua da ikasleak errefe

rentziak, loturak, etab. aurkitzen treba
tzea. Kontutan hartu behar da testu bat
ez dela bata bestearen atzetik eta elka
rrekin lotu gabe jarriak dauden esaldien
multzoa. Ez. Ideiak elkarloturik, harre
manetan eta erreferentzien laguntzaz
adieraziak agertzen dira. Adibidez, «Be-
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ñaterdi bizirik bizi da» ariketa (Euskal
duntzearen B Mailarako Langaiak).

2.1.2. Gainirakurketatik ñabarira
kurketara (skimming-etik sean
ning-era)

Irakurtzeko arrazoi batzu izaten dira
eta teknika arrazoi horri egokitu behar
zaio. Bestela , denbora galtzeko arriskua
dago; eta seguru aski behar ez den infor
mazioa jasoko litzateke , garrantzizkoe
na baztertuz.

a) Predikzioa
Ez da teknika, baina irakurtzeko tek

nikei lagun diezaiekeen ekintza. Ekintza
ondoren zer datorren edo zer esaten den
asmatzean datza. Testu baten bukaera
asmatu; testu bat urratsez urrats, esaldiz
esaldi, landu, esaldi bakoitzaren ondo
ren zer etor daitekeen pentsatuz. Adibi
dez , «Maiteminduen gutunak» ariketa
(Euskalduntzearen B Mailarako Lan
gaiak).

b) Aurrikustea
Interesatzen zaigun informazioa non

dagoen jakiteko, aurkibidea, eranskina,
hitzaurrea eta kapituluen tituluak era
biltzen ditugu. Horri aurrikustea deitzen
zaio. Zenbait kasutan oso interesgarria
da. Adibidez, kontrazala eta aurkibidea
irakurri (minutu batzutan) liburuarekin
lehen hartueman bat izateko eta zeri bu
ruzkoa den ikusteko.

e) Aintzinapena

Motibazioaren garrantzia. Zaila da
irakurketa positiboa izatea, irakurleak
horretarako motibatuak ez badaude.
Ikasleek zer irakurri nahi duten, zer in
teresatzen zaien esan behar dute. Neurri
batean beraiek aukeratu beharko luke
te, baina ez da beti erraza izaten , batez
ere talde handiak baldin baditugu.

Eta irakasleak ere saiatu beharko du
interesgarri iruditzen zaizkion testuak
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sartzen. 1-lorrela, bada, kasu hauetan
ikasleak bere burua presta tu beharko du
testua irakurri ahal izateko. Adibidez:
- testuak azaltzen duen gaiaz pentsara-

zi , zenbait galderari erantzun:
- titulua eta ilustrazioak erabili , tes

tuak eman ditzakeen forma eta ele
mentuez hitzcgitcko;

- testuaren hitz klabeak erabili.
Adibidez, «Olentzero ezberdina da

toki bakoitzean» ariketa (Euskaldun
tzearen B Mailarako Langaiak).

d) Gainirakurketa eta ñabarirakurketa

Gainirakurketa irakurketa azkarra da,
ideia bat hartzeko , nola antolatuta da
goen jakiteko edota autorearen asmoari
antzemateko (azaleko irakurketa). Adi
bidez , «Artikuluak eta tituluak» arikcta
(Euskalduntzearen B Mailarako Lan
gaiak).

Ñabarirakurketa, berriz, informazio
espezifikoa lortzcko crabiltzen dugu (sa
koneko irakurketa).

Batak ikuspegi orokorra ematen digu.
Besteak, berriz, intcresatzen zaiguna
lortzea.

2.2. Nota komunikatzen da helburua?

2.2.1. Testuaren funtzioa

Ikasleak hasi aurretik jakin behar du
testuak zein "asmo duen: irakurlea kon
bentzitzea, informazioa ematea, zerbait
galdetzea, etab. Askotan testuaren egi
tura, nola dagoen inprimitua, zein leku
tan, nahikoa izaten da beraren zertara
koaz jabetzeko. Ez da beti horrela iza
ten, eta hori testua landu baino lehen
ikustea komeni da.

2.2.2. Testuaren organizazioa: arike
ta motak

- Garrantzirik gabeko informazioa
baztertu;
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- gaia azaltzen duten esaldiak bilatu
eta beste zatiekin duten harremana
esan;

- generalizazioak eta gauza espezifi
koak berciztu;

- testuaren egituraren hezurdura osa
tu;

- sekucntzia kronologikoa, deskriba
keta , analogia eta kontrastea. sailka
pena, gaiaren organizazioa.

2.2.3. Gaiaren antolamendua

Elementuen ordenaren antolaketak
zerikusi handia du testuaren rnezuare
kin.

2.3. Esanahiazjabetzeko teknikak

Esanahiaz jabetzeko batzutan zenbait
galdera mota erabiltzen dira: galdera
irekiak -adibidez, «Euskal sinismen
zaharrak» ariketa (Euskalduntzearen B
Mailarako Langaiak)-, oker-zuzen ,
aukera anitzekoak -adibidez, «Pasto
ralak» ariketa (EGArako Langaiak,
U.17.01)-etab.

Beste ariketa batzu bi helburu hauc
tan oinarritzen dira:
- Irakurgaia Jan arazi, erabakia eskatu

ko dien ariketa bat eginez (diagrama
bat egin, taula bat osatu, etab.).

- Testuak sor ditzakeen proiekzioak
burutu, hauek ahalik eta berezkoe
nak izan daitezen saiatuz. Adibidez,
eskutitz batean jasotako informa
zioarekin erantzuna idatzi ; doku
mentu bat osatu; zenbait testu konpa
ratu etab.
Lehenen helburuari dagokionez:

a) Testuari erantzun ez linguisti
koa eman behar zaionean,

• argazki sekuentziak ordenatu

• testua eta marrazkia konpara
tu ...

• testua eta marrazkia edota gra
fikoa elkarri egokitzen zaizkion iku-
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si (irakurketa zehatza eta erlazioa)
... ; adibidez, «Txotxongiloen era
keta» (Euskalduntzearen B Maila
rako Langaiak);

• informaziorik inportanteena
jaso ...

• erlazionatu: testuaren zatiak /
datak , ekintzak; testuaren zatiak /
zerrendak (argibideak , arauak , me
nuak); galderak / erantzunak (ahol
kuak eskatu/eman) ...

• testua norberaren esperien
tziarekin erlazionatu ... ; adibidez ,
«Bi letter jaso nituen oso denbora
gutxian» ariketa( Euskalduntzearen
B Mailarako Langaiak);
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• gauzak egiteko instrukzioak:
paperezko txoriak , adibidez; joko
batean aritzeko arauak ...

• erabakiak hartzeko testuak:
lehiaketa batean parte hartzeko
arauak ...

• testua rol-jokoa egiteko erabili

b) Testuari erantzun linguistikoa
eman behar zaionean,

• informazioa berrantolatzea;
adibidez , «Sagardoa eta sagarkia»
ariketa (Euskalduntzearen B Maila
rako Langaiak),

• testuak konparatzea ,
• dokumentu bat osatzea.
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LA COMPRENSION LECTORA

El artículo es una reflexión acerca del lugar de Ja
lectura en la enseñanza de una segunda lengua. Tras
una definición del término, se realiza una enumera
ción de cuanto leemos normalmente, de las razones
que tenemos para ello y de cómo lo hacemos, es de
cir. qué tipo de técnicas utilizamos en base a nues
tros objetivos y al tipo de textos.

Posteriormente, se hacen unas consideraciones
que conviene tener en cuenta a Ja hora de trabajar la
comprensión escrita.

Finalmente. se analiza el procedimiento a seguir
en clase, ofreciendo una tipología de ejercicios de
comprensión lectora. Algunos son esenciales para la
adquisición de una capacidad básica de lectura;
otros tienen como objetivo, sin embargo. el ilustrar
las diferentes vías de apoyo para alcanzar una mejor
comprensión del texto.
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The article examines the place of reading in the
teaching of a second language. Alter defining what
is meant by the term there follows an examination of
how much we read normally, what reasons we can
have for reading and how we read, which is to say
what techniques we select based upon our aims
and the nature of the text.

Then follow sorne considerations that should be
borne in mind when looking at working on written
comprehension.

LALECTURE

L'article est une réflexion sur l'importance de la
lecture dans /'enseignement d'une deuxiéme langue.
Tout d'abord la définition du terme y est donnée, et
puis l'énumération de ce que nous lisons d'habitude,
les raisons qui nous y poussent et la [acon dont nous
lisons, c'est á dire que/les sont les techniques que nous
utilisons en fonction de nos objectifs et du genre de
texte.

Ensuite quelques considérations qui convient de te
nir en compte au moment de travailler /'écriture.

Itzulpenak eta lankidetzak

READING

Finally classroom procedure is looked al and va
rious types of exercises for reading comprehension
are pul forward. Sorne are considerad essential for
the acquiring of basic reading competence; others,
however. aim to show the approaches that are avai
lable for achieving a more complete understanding
of a text.

Finalemeru, on anal yse la méthode ii suivre durant
les cours, tout en présentant une typologie d'exercises
de lecture. Certains parmi eux son/ essentiels pour ac
quérir une capacité de lecture de base; cependant
d'uutres ont comme ob¡ectif d'illustrer les différents
appuis en vue d' obtenir une meilleure compréhension
du texte.
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