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“Pentsatzen dugu hitzak elkarrekin modu koherentean lotzea dela pentsatzea.
Pentsatzen dugu hitz egitea dela ideia bat partekatzeko modurik egokiena.
Pentsatzen dugu ongi hitz egitea dela inteligentziaren kantoi-harria.
Erdizka baino ez dugu asmatzen”.
(Dan Roam)

Gizarte honetan, irudien mundua baztertua izan da, oro har, hezkuntzaren eremutik.
Dena den, gero eta beharrezkoagoa da irudiari berriz ere protagonismoa itzultzea eta
berez daukan potentzial didaktikoa baliatzea. Ildo horretatik, Visual Thinking-a aliatu
indartsua izan daiteke bigarren hizkuntza bat ikasteko prozesuan. Izan ere, irudien
unibertsaltasunari, kode zuzenari eta interpretatzeko erraztasunari esker, edozein
garunek atzeman ditzake kontzeptuak eta ideiak. Halaber, oso formula egokia eta
baliozkoa da pentsamendu bisuala narrazio digitalak ekoizteko; horrela, edozein eduki
modu bisual eta erakargarrian egituratzen ikasteaz gain, mintzamena eta idazmena
lantzen dira.
Gako-hitzak
adimen-mapak, Graphic Recording, hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntza, infografiak, irudia,
kontzeptu-mapak, mapa bisualak, pentsamendu bisuala, Sketchnoting, Visual Thinking

1. IRUDIAREN INDARRA
Ideien eta marrazkien artean loturak ezartzea eta irudien bidez pentsamenduak
adieraztea ez da berria gizateriaren historian; haitzuloetako pinturak dira horren
adibide aproposa. Historiaurrean jada, marrazkia erabiltzen zuen gizakiak ezagutzen
ez zuen natura baten aurrean bere ideiak eta sentimenduak adierazteko. Baina
antzinako Egipton idazkera hieroglifikoa sortu zenez geroztik, irudiaren eta testuaren
arteko dialektika izan da tartean. Hau honela, bere leku propioa zedarrituko du
adierazpide bakoitzak (bisualak eta hitzezkoak), elkarrengandik urrunduz edo
elkarrengana hurbilduz, neurri handiagoan edo txikiagoan, betiere, garai historiko
bakoitzaren arabera.
Historia luzea du, beraz, narratiba bisualak: historiaurreko haitzuloetan jaio, Egiptoko
papiro eta muraletan jarraitu, Erromatar Inperioaren goren aldian eraikitako zutabe
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eta arkuetan garatu, Erdi Aroko elizetako beirate, tapiz, erretaula eta eskuizkribu
erlijiosoetan azaleratu, eta, Errenazimentuak utzitako ohar-liburu eta landa-laneko
koadernoetatik igaro ondoren, liburu ilustratuetara helduta.
Bidaia luze horren amaierara iristear gaudela, ezin aipatu gabe utzi hain garrantzitsua
den lengoaia ikonikoa, inprentarekin batera sortua eta luze gabe adierazmodu
independente bilakatua. Horren adibide dira komikia eta istorio grafikoak, bineta
ilustratuen segida batez osatuak, eta nobela grafikorako bidea irekitzen dutenak, bide
horretan zehar beste lengoaia batzuetan ere eraginez: besteak beste, graffitian. Gure
garaiko kultura kaletarraren adierazpen bat dugu grafittia; jatorritik bertatik lengoaia
testuala eta bisuala uztartu ditu, hirietako paretak mezuz betetzeko.
Berebiziko garrantzia du irudien munduak gaur egun, informazioz jositako irudiz
inguratuta bizi baikara, zalantzarik gabe: dauzkagun zeinu konbentzionalak (adibidez,
trafiko-seinaleak); ohiko lekuetan topa ditzakegun piktogramak (hoteletan,
jatetxeetan, komun publikoetan...); edo gure gailu mugikorretan (telefono, tableta eta
horrelakoetan) instalatutako aplikazioetara sartzeko ikonoak; eta, azkenik,
publizitatea. Esparru honetan, ezin da auzitan jarri irudiak hartzen duen garrantzia;
batzuetan, hitzezko hizkuntzari ere protagonismoa kentzera irits daiteke. Eta irudiaren
eta testuaren arteko konbinazio horrek bideratzen eta gidatzen du –ia oharkabean–
gure eguneroko esperientzia, ekintzarik mekanikoetaraino; izan ere, whatsapp-mezu
arrunt bat idaztean ere ezinbestekoa bihurtu zaigu emotikonoak erabiltzea, testua
aberasteko edota gaizki ulerturik egon ez dadin zein “tonutan” idatzita dagoen
adierazteko.
Beraz, bere-berea du gizakiak ideiak komunikatzeko eta adierazteko bitarteko gisa
irudia erabiltzea, aspaldiko garaietatik gaur egunera iritsi arte. Hezkuntzaren eremuan
irudi eta pentsamendu bisualaren erabilera areagotzea da benetan interesgarria eta
berritzailea Horixe izango da, hain zuzen ere, artikulu honen ardatz nagusia.
Horretarako, honako hauek aztertuko ditugu: pentsamendu bisuala zer den eta zertan
datzan, nolako onurak dakarzkion hezkuntza-munduari, eta, zehazki, bigarren
hizkuntza baten irakaskuntzari eta ikaskuntzari

2. VISUAL THINKING-AREN DEFINIZIOA ETA JATORRIA
Hau da pentsamendu bisuala (edo Visual Thinking ingelesez): marrazki errazen bidez
ideiak eta pentsamenduak irudikatzea, elkarren artean erlazionatzeko lotura
desberdinak ezarriz mapa edo eskema bisualak erabilita. Transmititu nahi duguna
errazago ulertzen laguntzea izango litzakete azken helburua.
Arestian adierazi dugun bezala, gizateriaren antzinako garaietatik egin da kontzeptuak
eta ideiak irudien bidez adieraztea. Halabaina, 1969an agertu zen lehen aldiz gaur
egun horren modan dagoen Visual Thinking edo pentsamendu bisuala terminoa, Rudolf
Arnheim alemaniarrak, artean espezializatutako psikologo eta filosofoak, Visual
Thinking liburua argitaratu zuenean, hain zuzen. Obra horretan, auzitan jartzen du
egileak pertzepzioaren eta pentsamenduaren arteko dikotomia (irudia eta testua), eta
bi horien arteko lotura ulertzeko beste modu bat proposatzen du Gestalt-aren
psikologiaren eraginez. Horrela, bereizezina dela pertzepzioaren eta pentsamenduaren
arteko lotura dio Arnheimek; euskarri bisualak gure ideiak proiektatzen eta
ordenatzen laguntzen duela defendatzen du, zentzumenen bidez gure burura heltzen
den informazioa errazago ezagutzeko eta memorizatzeko.
“El pensamiento puramente verbal es el prototipo del pensamiento
impensado, el recurso automático a conexiones almacenadas. Es útil, pero
estéril. Lo que hace las palabras tan útiles para el pensamiento, pues, no puede
ser el pensar en palabras. Debe ser la ayuda que las palabras dispensan al
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pensamiento mientras éste opera en un medio más apropiado, como el de la
imagen visual”. (Arnheim, 1986, p. 244)1
Hamarkada batzuk geroago, arteari buruzko hausnarketaren inguruan sortutako
proposamen hori berrikusia eta enpresa mundura egokitua izan zen Dan Roam
iparramerikar kontsultorearen eskutik, denbora laburrean salmentetan arrakasta
handia lortu zuen The back of the napkin obraren bidez (Tu mundo en una servilleta da
gaztelaniazko bertsioa). Obra horretan, marrazki errazen bidez arazoak konpontzen
eta ideiak saltzen erakusten du Dan Roamek, eta arazo bat konpontzeko modurik
onena bisualki irudikatzea dela esaten du, tresna gisa bolaluma bat eta ezpainzapi bat
erabiliz. Halaber, jendea konbentzitzeko marrazki erraz bat izan daitekeela mundu
honetan dagoen armarik indartsuena baieztatzen du. Geroago idatzitako Blah blah blah
obran, gaia sakontzen jarraitzen du, eta adierazten du hitzak bakarrik, besterik gabe,
ez direla nahikoa inguruan ditugun arazoak konpontzeko, eta konponbide bat ematen
du horretarako: “VIVID thinking” (“pentsamendu bizia”), hots, “Visual-VerbalInterdependent” pentsamendua, zeinak esan nahi baitu lortu behar dela gure garuneko
alderdi bisualak eta hitzezkoak berriz ere elkarrekin lan egitea (Roam, 2012, 97. or.).
Azken finean, Dan Roamen ustez, “pentsamendu bizia” erabiliz, erraz eta ulergarri
bihur ditzakegu gairik konplexuenak. Adibide ugariren bitartez erakusten du autore
iparramerikarrak edonor dela gai sistema hori aplikatzeko, zeinahi direlarik ere
marrazkirako dituen dohain artistikoak. Beraz, horren ohikoa den “ez dakit marrazten”
baieztapena ez da jada pentsamendu bisualaren edo Visual Thinking-aren mundura
jauzi ez egiteko aitzakia bat.

3. VISUAL THINKING-AREN FORMATUAK ETA HEZKUNTZAREN
EREMUAN DITUZTEN APLIKAZIOAK
Visual Thinking terminoaren barruan formatu asko sar daitezke. Elkarrengandik oso
desberdinak izan arren, helburu bera dute guztiek: informaziora gerturatzea, a) ideiak
ulertuz, b) analizatuz eta c) eskema bisual global batean antolatuta espazialki
irudikatuz. Era horretan gainditu egingo dira testu idatzi batean nahitaez egin behar
den desplazamendu sekuentzialak ezarritako mugak. Arnheimek berak baieztatzen
duen moduan:
“El lenguaje se utiliza linealmente porque cada palabra o conglomerado de
palabras alude a un concepto intelectual, y tales conceptos sólo pueden
combinarse en sucesión. Dado que las palabras no son imágenes sino sólo
signos, la relación espacial comprendida en la expresión “cerezas en los
árboles” no puede ilustrarse en la frase verbal, que es una mera enunciación
de tres conceptos: cerezas, en, el árbol”. (Arnheim, 1986, p. 259)2
Hauek dira Visual Thinking-aren formaturik ezagunen artean aipagarrienak:
 kontzeptu-mapak
 adimen-mapak
 infografiak
 Sketchnotes, ohar bisualak edo marrazki-apunteak
 Graphic Recording edo errazte grafikoa
 mapa bisualak

“Pentsatu gabeko pentsamenduaren prototipoa da soilik hitzezkoa den pentsamendua, biltegitik hartutako
konexioetara automatikoki jotzea. Baliagarria da, baina antzua. Pentsatzerakoan, hizkuntza hain baliagarri
egiten duena, beraz, ezin da izan hitzen bidez pentsatzea; baizik eta hitzek pentsamenduari ematen dioten
laguntza, pentsamenduak inguru egokiago batean diharduen bitartean, hala nola irudi bisualetan”.
2 “Hizkuntza linealki erabiltzen da, hitz edo hitz-multzo bakoitzak kontzeptu intelektual bat adierazten
duelako, eta kontzeptu horiek bata bestearen ondoren, elkarren segidan baino ezin daitezkeelako konbina.
Hitzak ez dira irudiak, zeinuak baizik. Horregatik, “cherries on trees” (gereziak zuhaitzetan) adierazpenean
dagoen erlazio espaziala ezin da irudikatu hitzezko esaldian, hiru kontzepturen enumerazio hutsa baita:
cherries, on eta tree”.
1
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Formatu horietako bakoitza zer den ikusiko dugu, eta baita ere, nola aplika daitezkeen
hezkuntzaren mundura.

3.1 KONTZEPTU-MAPAK
70. hamarkadan erabili ziren lehendabizikoz kontzeptu-mapak, Joseph Novak-ek eta
haren laguntzaileek Cornell-go Unibertsitatean egindako programa bat garatzen ari
zirenean. Kontzeptu-mapen bitartez, estrategia berriak eskaini nahi zizkieten
ikertzaile iparramerikar horiek ikasleei, irakasteko eta ikasteko prozesuan oinarrizko
kontzeptuak hobeto ulertzeko asmoz. Berehalako arrakasta izan zuen mapaketa
kontzeptualaren teknikak. Aipagarria da ikaskuntza esanguratsuaren inguruko
hausnarketa baten ondorioz sortu zela, David Paul Ausubel iparramerikarrak 60.
hamarkadan egindako hausnarketa batzuen ondorioz, hain zuzen. Hala eta guztiz ere,
autore horrek ez zuen sekula erabili “kontzeptu-mapa” terminoa bere teoria azaltzeko.
Honako hau da kontzeptu-mapen helburua: ikasleak testu batean kontzeptu gakoak
identifikatzea, horien arteko loturak ezartzea eta modu hierarkikoan irudikatzea. Hala,
pentsamendu bisualera egiten den lehen hurbilketa gisa har daitezke kontzeptumapak. Izan ere, ondorengoa da horien helburua: ezagutzaren irudikapen grafiko bat
egitea, hierarkikoki antolatutako kontzeptuen sare baten bidez. Sare horretan,
kontzeptuak irudikatzen dituzte nodoek, eta zirkuluetan edo laukietan sartuta
agertzen dira; marren bidez irudikatzen dira nodoen arteko loturak, eta kontzeptuen
arteko erlazioa adierazten dute.
Hezkuntzaren munduan, kontzeptu-mapak tresna indartsua dira, eta sarri erabili dira
azken hamarkadetan. Izan ere, barneratu behar dituzten curriculum-eduki guztien
ikuspegi orokorra eskaintzen diete ikasleei; eta, bestalde, informazioa analizatzeko eta
laburbiltzeko aukera ematen diete, ikasleak eurak direnean mapak sortu behar
dituztenak. Areago oraindik: ikasleek elkarlanean egiten dituztenean laneko estrategia
interesgarria dira kontzeptu-mapak.
1. irudia

3.2. ADIMEN-MAPAK

70. hamarkadan ezagutarazi zituen Tony Buzan britainiarrak adimen-mapak. Marrazki
edo hitz nagusi edo kontzeptu batetik abiatuta antolatzen dira beti; ideia nagusi batzuk
zabaltzen dira hortik, eta marra kurbatu batzuen bidez lotzen zaizkio irudi nagusiari.
e-Hizpide, 90. zenb. (2017)
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Gero, adar nagusi horietatik, bigarren mailako adarrak eta azpiadarrak sortzen dira
gure buruan egiten dugun asoziazio bakoitzeko.
Horregatik, mapa mental diadikoak eta kategoria anitzekoak bereizten ditu Tony
Buzanek (1996). Mapa diadikoetan, bi adar nagusi baino ez dire irteten erdigunetik.
Kategoria anitzeko adimen-mapek, berriz, adar nagusi ugari dituzte; oinarrizko
antolakuntza-ideiak ere esaten die adar horiei. Hiru eta zazpi bitartekoak izan ohi dira;
izan ere, “garun normal batek ezin ditu berehalako memorian gorde zazpi informazioitem garrantzitsu baino gehiago. Zure helburua, beraz, izan behar da, zure gaia bere
osotasunean hartuko duten oinarrizko antolakuntza-ideia batzuk hautatzea (ahalik eta
gutxien), eta ideia horietatik abiatuta zati erabilgarrietan deskonposatzea informazioa”
(154. or.).
Azken finean, irudiak bilatzen eta eskatzen ditu adimen-mapak eraiki ahal izateko.
Irudiek eta marrazkiek zenbait funtzio dituzte: batzuek funtzio nemoteknikoa dute;
hitzak murriztea da beste batzuen funtzioa, kontzeptu edo ideia konplexu bat
mantenduz; azkenik, lotura berriak bilatzea. Badakigu irudiek berehala konektatzen
dutela antzeko beste ideia batzuekin, eta, beraz, gaitasun horretan datza adimenmapak daukan potentzialaren zati bat: lotura bisual berriak sortzea, eta garunaren
hemisferio bisualaren bidez, hots, eskuin hemisferioaren bidez, ideiak atxikitzea.
Beraz, kontzeptu-mapak bezala, diagrama batzuk dira adimen-mapak; pentsamenduak
eta informazioa modu bisual batean antolatzea ahalbidetzen dute. Baina bada
desberdintasunik bien artean: batetik, egitura-mota desberdina dute (erradiala batek,
hierarkikoa besteak), eta, bestetik, irudiak sartzen dira adimen-mapetan, informazioa
modu argiago eta efikazagoan atxiki ahal izateko, eta, baita ere, koloreak, elementu
desberdinen arteko lotura hobeto hautematen laguntzeko.
2. irudia

Adimen-mapak hainbat egoeratan erabil daitezke: ideia-jasa edo brainstorming-erako,
edukiak sortzeko eta arazoak konpontzeko metodo gisa, besteak beste. Aukera zabalak
dituzte. irakaskuntzaren arloan, edukiak modu argiago batean azaltzeko aukera
ematen baitiote irakasleari, eta, horretaz gain, informazioa antolatzen eta hobeto
bereganatzen laguntzen diote ikasleari, bera denean mapak egiten dituenak. Gainera,
e-Hizpide, 90. zenb. (2017)
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kontzeptu-mapetan gertatzen den bezala, adimen-mapak elkarlanean egiteak ere
aukerak areagotu egiten ditu. Izan ere, taldean lan egiteak perspektiba eta asoziazio
gehiago sortzen laguntzen du, eta, beraz, askoz zabalagoa eta integratuagoa den
ikaskuntza da horren emaitza.

3.3. INFOGRAFIAK

Formatu berezi bat da infografia. Testua, irudiak, grafikoak eta zeinuak konbinatzen
ditu, egitura desberdinetan antolatuta: erradiala, seriekoa, barra-grafiko bidezkoa edo
zirkularra, mapa... Testu mota horren jatorria oso lotuta dago idatzizko
komunikazioarekin, kazetaritzarekin bereziki. Izan ere, diziplina hori oso azkar jabetu
zen zeinen efikaza zen informazioa modu bisualean aurkeztea. Nolanahi ere, Alberto
Cairok (2011) azaltzen duen bezala, idatzizko komunikabideen erredakzioetan, artedepartamentuaren barruan egon izan da normalean infografia. Horren eraginez,
infografiaren arduradunek gehiago begiratu izan diote alderdi estetikoari edukiari
baino, eta ez dute gehiegi aztertu “alderdi estetiko horiek nola erabili behar diren
modu praktikoan efikazia komunikatiboa areagotzeko" (19. or.). Infografiak, hain
zuzen ere, oso erabilgarriak dira, erraztu egiten baitute informazioaren ulermena;
askoz konplexuagoa izango litzateke berori hitzezko hizkuntza baino ez balitz
erabiliko.
Erabilera didaktikoari dagokionez, edozein gai eraginkortasunez lantzeko erabil
daitezke infografiak, informazioa askoz modu efikazagoan egituratzen eta ulertzen
laguntzen dutelako, testu jarraitua bakarrik erabilita baino. Ildo horretatik,
garrantzitsua da “InfoEduGrafias”3 izeneko proiektua aipatzea; elkarlaneko proiektu
bat da eta ikasleak tresna hori erabiltzen trebatzea du xede.
3. irudia

3

https://sites.google.com/site/infoedugrafias/
e-Hizpide, 90. zenb. (2017)
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3.4. SKETCHNOTES, OHAR BISUALAK EDO MARRAZKI-APUNTEAK
Mike Rohde-k sustatu zuen Sketchnoting terminoa (ohar bisualak, apunte bisualak edo
marrazki-apunteak) The Sketchnote Handbook liburuan. Hau dago teknika honen
oinarrian: apunteak eta oharrak hartzea, testua eta elementu bisualak konbinatuz
(hala nola marrazkiak, geziak edo markoak); bestela esanda, ideiak edo kontzeptuak
modu grafiko batean irudikatzea. Erabilera anitz dituzte ohar bisual horiek, hala nola
liburu baten edukia laburbiltzea, hitzaldi edo konferentzia bat laburbiltzea edota
bidaia bati buruzko iritziak biltzea. Azken finean, modu azkar eta errazean edozein
motatako informazioa helaraztea, sukaldaritzako errezeta bat adibidez. Horretarako ez
da nahitaez artista bat izan behar edo ondo marrazten jakin behar.
Many people tell me they can´t create sketchnotes because they can´t draw
You can draw; you just need to awaken your school skills! Kids draw
constantly! They doodle ideas with ease and will draw they imagine without a
second thought. Guess what? You were a kid once. I bet you drew like crazy.
(Rodhe, 2013, 14. or.)4
Abantaila asko eskaintzen ditu sketchnoting-ak, bai eguneroko bizitzan, bai
hezkuntzaren eremuan. Izan ere, irudimena eta sormena garatzen laguntzen du,
kontzentrazioa areagotzen du, entzute aktiboa hobetzen du, ideiarik garrantzitsuenak
identifikatzen uzten du, kontzeptuak elkarrekin lotzeko aukera ematen du,
informazioaren prozesamendua errazten du, eta informazioa gure oroimenean hobeto
finkatzen laguntzen du.
4. irudia

“Askok esaten didate ezin dutela sketchnotik egin ezin dutelako marraztu. Zuk marraztu ahal duzu; zure
eskola-garaiko trebetasunak esnarazi behar dituzu, besterik ez. Etengabe ari dira marrazten haurrak. Ideiak
erraz zirriborratzen dituzte eta imajinatzen dutena marrazten dute bi aldiz pentsatu gabe. Badakizu
zergatik? Ume izan zinen behinola; lepoa jokatuko nuke marraztu eta marraztu arituko zinela orduan”.
4

e-Hizpide, 90. zenb. (2017)
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3.5. GRAPHIC RECORDING EDO ERRAZTE GRAFIKOA
Bisualki erraztea edo dokumentatzea ere esaten zaio teknika honi: denen aurrean eta
denbora errealean, erakusketa, konferentzia, lan-bilera eta antzekoetan sortzen diren
ideiak biltzen dira, eta ideia horien arteko loturak bilatzen dira, ekitaldiaren laburpen
bisual bat egiteko. Denborak zein entzute aktiboak garrantzia handia izango dute,
jarduera jakin bat gertatzen ari den bitartean gauzatzen baita egitekoa.
Gaur egun, oso ezaguna da enpresa-munduan erregistro grafiko mota hau, eta ohikoa
da ekitaldi, bilera edo prestakuntza-ikastaro batera joatea eta ikustea erraztaile bisual
batek marrazki bidez kontatzen duela zer gertatzen ari den aretoan. Hori horrela,
gertatutakoaren “oroimen bisual” bilakatzen da erregistro grafiko hori.
Gelan formatu hori erabili nahi bada, ikasleek aurrez prestakuntza- eta entrenamenduprozesu bat egitea da beharrezkoa, ezinbestekoa izango baitzaie: ideia nagusiak
hautatzen ikastea eta kontzeptuak hitz gakoen bidez laburtzea; nork bere hiztegi
bisuala izatea, eta gai izatea modu azkarrean hautemateko zein antolamendu-eredu
dagoen interbentzioaren azpian.
5. irudia

3.6. MAPA BISUALA
Ez da ohikoa Visual Thinking-ari buruzko testuetan termino honekin topo egitea, baina
artikulu honetan “mapa bisuala” erabiliko dugu, kontzeptu-mapetatik eta adimenmapetatik bereiziz, multzo bakar batean biltzeko kontzeptuen arteko sekuentziak edo
lotura konplexuak irudikatzeko asmoz Dan Roamek proposatzen dituen diagrama eta
aldagai anitzeko grafikoak. Kontzeptu-mapen antolamendu hierarkikotik haratago
joan behar da mapa bisual bat egiteko; halaber, gainditu egin behar da Tony Buzanek
proposatutako tresnaren egitura erradiala. Eskuragarri dauden antolatzaile edo
matrize anitzetatik abiatuta, edozein testutan dagoen informazioa ordenatzeko aukera
ematen diguten egiturak dira mapa bisualak. Sarrera bikoitzeko taulak, storyboardsak, denbora-lerroak edota Venn-en Diagramak... egitura espazialak izaki, pertsona edo
ekipo batentzat baliagarriak izan daitezke, eskola magistral batean jasotako edo lanprozesu batean sortutako testu idatzi edo ikus-entzunezko batetik ateratako
informazio bisuala antolatzeko, eta, hartara, guztiari zentzu bisual global bat emateko.
Bi modutara erabil daitezke eskolan mapa bisualak:

e-Hizpide, 90. zenb. (2017)
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Irakasleen aurkezpenetarako tresna gisa. Irakasleak izan daitezke mapa
bisualen sortzaile, ikasleei irakatsi nahi dizkieten eduki edo prozesuak
laburtzeko eta bisualki erakargarria den modu batean aurkezteko.
Ikasleen ikaskuntzarako tresna gisa, nork bere adimen-mapak egiterakoan
ezinbestekoa baitu informazioa irakurtzea, ulertzea, analizatzea eta laburtzea,
gero hori guztia espazio bisual bakar batean antolatu ahal izateko, testua eta
irudia modu orekatu eta harmoniatsu batean konbinatuta.

Amaitzeko, ezin dugu aipatu gabe utzi “No me cuentes historias… ¡Dibújamelas!5
elkarlaneko proiektua; irakasle askok egin dute bat horrekin. Hiru ardatz nagusi ditu
proiektuak: adimen-mapak egitea, komiki-lengoaiaren bidez istorioak kontatzea, eta
poema bisualak sortzea. Irudimena sustatzen du ekimen horrek, eta nabarmen
laguntzen dio ikasleen alfabetatze bisualari.
6. irudia

4. VISUAL THINKING-A, HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZAN ETA
IKASKUNTZAN
4.1. VISUAL THINKING-A ERABILTZEKO ARRAZOIAK

Marrazkiz josita zeuden haurtzaroan eskolan erabiltzen genituen koadernoak.
Irakurtzen edo idazten ikasi aurretik bagenekien marrazten (agian, trakets samar
baina), eta, hain zuzen ere, irudiak laguntzen zigun gure inguruko mundua irudikatzen
eta gure sentimenduak adierazten, hasierako urte haietan. Nolanahi ere, ume ororen
eskola-bizitzan honelako une bat iristen da: marrazkiak baztertzen hasi eta idazketa
gero eta leku gehiago hartzen hasten den unea. Hortik aurrera, ia-ia ohartu ere egin
gabe, marrazki eta irudi bidezko adierazpena poliki-poliki baztertua izaten da, eta
ahaztu egiten da.

5

http://dibujamelas.wixsite.com/dibujamelas
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Baina izaki bisualak gara. DNAn daramagu hori. Berriki egindako ikerketen arabera,
bereziki bisuala den organo bat da gure garuna, eta irudi bat prozesatzeko gai da, soilik
150 milisegundoan. Horregatik, ia denok, leku jakin batera iristeko zer ibilbide egin
behar dugun azaldu nahi dugunean, krokis bat egiten dugu, marrazteko dugun
trebetasuna dena delakoa izanda. Kasu horietan, erraz egiazta daiteke mezua testu
bidez baino dezente azkarrago iristen dela solaskidearengana. Esaterako, 3M
korporazioak egindako ikerketa baten arabera, informazio bisuala testu formatua
baino 6.000 aldiz azkarrago prozesatzen du garunak, eta ikertzaileek baieztatu dute
bisuala dela garunera bidalitako informazioaren zatirik handiena: % 75etik % 90era
bitartean, hain zuzen ere. Ondorioz, irudiak erabiltzeak argiago bihurtzen badu eman
nahi dugun mezua, zergatik gutxietsi behar dugu –eta, are gehiago, ahaztu– irudiak
izugarrizko indarra duela?
Inola ere ez da hitza laidoztatu eta baztertu nahi. Aitzitik, irudiari itzuli egin nahi zaio
seduzitzeko eta komunikatzeko daukan gaitasuna, urteen poderioz eskolak kendu
diona. Egia da joera bat egon dela testu idatzia neurriz kanpo baloratzeko eta hitza
komunikaziorako tresna egokiena eta eraginkorrena dela pentsatzeko, eta, horretaz
gain, uste oker bat ere nagusitu da, pertsona askok irudiak sortzeko gaitasunik ez
duela sinestarazi diguna. Bisuala den hori bigarren maila batean kokatu du horrek
guztiak. Kontua ez da orain terminoak alderantzikatzea, horiek bateratzea baizik;
alegia, lagundu egin behar da pentsamendu bisuala izan dadin euskara bigarren
hizkuntza gisa ikasteko tresna, eta, hartara, hitzezko hizkuntza eta bisuala elkarren
osagarri izango dira.

4.2. TEKNIKAK ETA BALIABIDEAK

Ikusi dugu Visual Thinking-ak lagundu egiten digula hobeto pentsatzen eta gure ideiak
hobeto komunikatzen, eta Visual Thinking-aren formatu batzuk arkatza alboratzen
uzten digutela egia bada ere, beste kasu batzuetan, ezinbestekoa da marrazkia
erabiltzea, eta, beraz, hasi aurretik, komenigarria da baliabide batzuk ezagutzea,
marrazteko beldurra uxatzen lagunduko digutenak eta gure esperientzia atsegina
izatea lortuko dutenak. Albora dezagun, bada, blokeo hori, askotan eragotzi egiten
baitigu Visual Thinking-aren mundu erakargarrian barneratzea.

4.2.1.- Patroi bisualak

Gestalt-aren teorialarien arabera, errealitatearekin interakzioan ari garela sortzen
ditugun irudi mentalak ez dira zentzumenen bidez hautematen ditugun informaziosekuentzien elkartze soil bat; aitzitik, gure buruak interpretatu egiten du errealitatea,
ohartu ere egin gabe osotasun global gisa sortzen goazen “forma” edo “eredu mental”
batzuetan oinarrituta. Rudolph Arnheimek proposatutako Pentsamendu Bisualaren
jatorrian dagoen teoria horren arabera, gizakiaren burua etengabe ari da patroi mental
horiek sortzen, hautematen duen horretatik abiatuta, eta objektuen ezaugarri bereziak
identifikatzen ditu egitura konplexu horietan kokatzeko.
“El pensamiento requiere algo más que la formación y asignación de
conceptos. Exige la aclaración de relaciones y el descubrimiento de la
estructura oculta. La confección de imágenes sirve para que el mundo cobre
sentido”. (Arnheim, 1986, p. 270)6
Beraz, gure ideiak modu bisual batean adierazteko, lehenik eta behin, eta paperera
eraman nahi dugun edukiaren arabera, beharrezkoa da egitura edo patroia zehaztea,
gure testuan dauden kontzeptuak antolatzeko eta elkarri lotzeko oinarria izango baita.
Prozesu hori aurrera eramateko, Visual Thinking-ean aditu Dan Roamek The back of
the napkin liburuan proposatzen du pauso zehatz batzuk ematea: ikustea,
erreparatzea, imajinatzea eta erakustea.
“Pentsatzea kontzeptuak formatzea eta esleitzea baino gehiago da. Erlazioak argitzea eskatzen du,
ezkutuko egitura agerian jartzea. Irudiak egiteak munduari zentzua emateko balio du”.
6
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Ikustea da inguruan dugun informazioa behatzea eta geureganatzea,
kontzeptuak ulertzeko eta laburbiltzeko eta esanahi hori dena jasoko duten
irudi bihurtzeko.
Erreparatzea da guretzat interesgarriena den hori hautatzea eta
multzokatzea, forma bisuala eman nahi diogun informazio horren azpian
dagoen egitura edo patroia identifikatuz.
Imajinatzea da gure zentzumenek hauteman dezaketen horretatik harago
ikustea, eta gure buruan “marraztea” identifikatu dugun egitura hori, eta,
halaber, egitura horretan oinarrituta, irudikapen horretan parte hartuko
duten kontzeptuak eta ideiak antolatzea.
Erakustea da egitura hori paperera eramatea eta gainerakoei erakustea,
marrazki oso xumeen eta hitz edo esaldi laburren bitartez.

7. irudia

4.2.2. Nola bihur daitezke ideiak irudi?

Baina Dan Roamek Visual Thinking-erako proposatutako pauso guztiak jarraituta ere,
gerta daiteke sentitzea ez garela gai marrazteko, modu bisualean irudikatu nahi
ditugun objektu, pertsona, kontzeptu edo ideiak irudi errazen bidez irudikatzeko. Ikus
dezagun nola lor dezakegun hori.

a) Pertsonak eta objektuak marraztea

Nahiz eta hasiera batean pertsonak marraztea zeregin konplikatua dela pentsatu,
modu errazean marrazten erakusten diguten formula batzuk. Adibidez, gorputza
adierazteko forma geometriko jakin batzuk erabiltzea (izarra, karratua, triangelua,
zirkunferentzia...), eta marra zuzenak gorputz-adarretarako, betiere, artikulazioak
ahaztu gabe. Horrek lagunduko digu hainbat postura eta mugimendu irudikatzen,
pertsona horiek egiten ari diren ekintzak islatuko dituztenak.
Marrazten ditugun pertsonen aurpegiko espresioa oso garrantzitsua da sentimenduak
eta emozioak islatzerakoan. Adierazkortasun hori lortzeko, begiak, bekainak eta ahoa
erabiltzen dira elementu nagusi gisa. Gaur egun, pertsonaiei guk nahi dugun espresio
hori eman ahal izateko, komikiaren munduan topatzen ditugu erreferentziak; sare
sozialetan dabiltzan emotikonoen espresioetan oinarritzea da beste aukera bat.
Objektuak marrazteko, pertsonak
geometrikoetara jo daiteke.

marrazteko

bezalaxe,

oinarrizko

forma
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b) Ekintza eta ideia abstraktuak marraztea

Ekintzak eta ideiak marraztea pertsonak eta objektuak marraztea baino konplexuagoa
da, abstrakzio-maila handiagoa eskatzen baitu. Nolanahi ere, metafora bisualak
erabiltzea (hala nola komikian edo publizitatean erabiltzen direnak) ezin agortuzko
inspirazio-iturri izan daiteke. Bestalde, metafora linguistiko batzuk oso bisualak izaten
dira, eta horiek ere balioko digute ideiak adierazteko oinarri gisa. Lagungarria gerta
daiteke, halaber, “Marrazkiari beldurrik ez” izeneko materiala kontsultatzea.
Lehendabiziko aldiz 1985ean argitaratu zen material hori, HABEKO MIK aldizkariaren
ale gehigarri gisa; digitalizatuta dago eta Ikasbil webgunean eskura daiteke 7 .
Pertsonen, objektuen eta ekintzen marrazki errazak egiten erakusten da Material
horren bidez.

c) Letrak marraztea
Letrek irudiari lagundu egiten diote Visual Thinking-ean, eta, horretaz gain, esanahia
indartzen eta informazioa argitzen dute. Horregatik, erabilitako letra-tipoak, -tamainak
eta -lodierak lagundu egiten du gure ideiak modu efikazagoan adierazten. Baina nahi
badugu testua irakurterraza izateaz gain begientzako ere atsegina izatea, komenigarria
izaten da idazkera konbentzionaletik pixka bat aldendu eta marrazten ari garela
pentsatzea, eta ez idazten. Halaber, garrantzitsua da letren arteko espazioa, lerroaren
luzera, lerroartea eta justifikazioa zaintzea.

d) Markoak marraztea
Ideia multzo bat bloke bakarrean elkartuta aurkezteko aukera ematen duten baliabide
bisualak dira markoak. Adibidez: koaderno edo liburu bateko orri bat zerrenda bat
idazteko erabil daiteke; seinaleen formak, arrisku edo debekuak adierazteko; bunbuilo
mota desberdinak, elkarrizketak, pentsamenduak adierazteko edo askotariko
informazioa emateko; eta kartelak, markoak eta gainerako bilgailuak, kontzeptu
giltzarriak azpimarratzeko eta gehiago ikusarazteko erabiltzen dira. Marra etengabe
batez edo puntuz egindako batez inguratutako bineta ere mapa bisualetan erabiltzen
den beste elementu bat da, kontzeptuak ordenatzeko, kategoriak ezartzeko eta
sailkapenak ulertzen laguntzen duten blokeak sortzeko erabiltzen dena.

e) Konektoreak marraztea

Konektoreak dira papereko informazioa antolatzeko beste elementu funtsezko batzuk.
Pertsonen, objektuen eta gertakarien arteko loturak irudikatzeko erabiltzen dira.
Adibidez: geziak erabiltzen dira puntuak edo sekzioak konektatzeko eta irakurketaren
norabidea adierazteko; marrak, berriz, informazio-blokeak banatzeko erabili ohi dira.

f) Estrak

Kolorea eta itzala (dela letrek, pertsonek edo objektuek proiektatzen duten itzala edo
dela bolumena emateko eransten zaien itzaldura) funtsezko elementuak dira gure
marrazkiei akabera egoki bat emateko.

7

http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/habeko-mik
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8. irudia

Azken oharra: garrantzitsua da pixkana-pixkana norberaren hiztegi bisuala egiten
joatea norberak egindako marrazkietatik abiatuta, hau da, katalogo moduko bat egitea,
gehien erabiltzen ditugun objektu edo kontzeptuak biltzen dituena, beharra sortzen
zaigunean modu azkar batean bertara jo ahal izateko.

5. ONDORIOAK
Gizakiarentzat horren funtsezkoa den komunikazio bisuala baztertua izan den mundu
honetan, idatzizko eta hitzezko alfabetatzea nagusitu da, eta ardatz horren inguruan
funtzionatzen du hezkuntza-sistema osoak. Irakasle guztien egitekoa da, beraz,
ikasleen alfabetatze bisualaren alde egitea eta pentsamendu bisualak edo Visual
Thinking-ak ikaskuntzarako daukan potentzial handia baliatzea.
Ildo horretatik, euskara bigarren hizkuntza gisa ikasterakoan, onuragarri gerta daiteke
pentsamendu bisualaren zenbait formatu ikaskuntza horretan sartzea. Formatu
horiek, beste baliabide eta metodologia aktibo batzuekin konbinatuta, Helduen
Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako mailetako edozeinetan
aplikatu ahal izango dira
Itzultzailea: IVAPeko Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala
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