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\ryISKUNDIGE EXPRESSITS \lOOR BRAILLE.
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ln het onderwijs kom je soms leerllngen tegen dle voor

het lezen en schrljven op braiLLe aangewezen zljn. Voor

deze brailte-afhanke[rjke [eer[[ngen vormt het Lezen

van wiskundige expressies een grote uitdagi.ng. ln de

afgelopen decenni"a hebben onderzoekers zoa[s Dominique
Archambaulttl] zlch ingespannen 0m wiskundrge expressies

op de brai[[e-teesregeI van een computer toegankelijk te

maken voor braille-afhankeLijke leerlingen. Daarmee heeft

de brai.[[e-afhankelijke Leer[ng echter nog nlet dezelfde

mogelijkheden ats een goedzlende [eerLlng.

De bralILe-notatle ls een Llneaire notatle. Een brai"[[e-

afhankelijke leerting Leest de expressie he[emaaI van links
naar rechts. Pas nadat de leerli.nq de he[e expressle heeft

gelezen, weet hij dat het om een vergelijking van twee

worte[s gaat.

Reguliere notatle lï =

Brai[[e-notatie, zie figuur 1

irqLriii'1 F-*rr r'r,1lkL:nrii.qe rrprelsil i:r iie i:r;rlilt rrlt.liie

Brallte-afhanketijke leertingen moeten dus veel memori-

seren en dat vraagt veel van de verwerklngscapaclteit
van het korteterm[,jngeheugen. We zi"jn daarom [n het
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promotieonderzoek op zoek naar methoden om brai.[[e-
afhanketi.jke leerlingen te ondersteunen bij het sne[[er
doorgronden van een expressle. Een eerste vraag die
daarbij opkwam i,s: hoe doen goedzienden dat ei.genl"ijk?
Waar gaat onze eerste aandacht naar uit en hoe vaak
wisse[en we tussen [oka[e en g[oba[e kenmerken a[s we
een expressie bekijken? Onze hgpothese [s dat inzicht i.n

hoe goedzlende leerlingen wiskundige expressles [ezen en

begrijpen, kan helpen bij het vlnden van methoden voor
het ondersteunen van bral[le-afhankel"ijke leer[ingen. ln
een exptoratlef onderzoek hebben we de oog- en vinger-
beweglngen d[e goedzlende respectlevel.ljk braitte-afhan-
kel.ijke [eerti.ngen maken bij het [ezen en begrljpen van
algebraïsche expressies onderzocht en met elkaar verge-
leken. Aan dit onderzoek deden zes goedzlende en vier
braitle-afhankel"ijke leer[[ngen mee. De oogbewegi.ngen
werden met behu[p van een ege trocker en de vlngerbe-
wegingen met behulp van een finger trocker geregistreerd.

--------=

figuur 2

Li.nks: oogbeweging van een goedziende leerling
Rechts: bewegingen van de linker- en rechterwijsvlnger
van een braille-afhanketijke [eerling

De data dle we zo verzame[den kunnen [n een graftek
gezet worden om een beeld te krijgen van het k[jk- en
tastgedrag. We geven bij het tastgedrag atleen de
beweging van [inks naar rechts weer, omdat de beweging
van rechts naar [[nks slechts een verp[aatsing is. De
braille-afhanketi.jke [eerling [eest namelijk nlet van
rechts naar links. ln figuur 2 zijn de resuttaten van een
goedziende en een brail[e-afhankel.ijke leerling te zlen.
De opdracht was: 'Bereken 4 + (1 - (3 + 2))'. Op de x-as
wordt de expressle weergegeven, op de gr-as de tijd die
nodig is om de berekening uit te voeren. ln de tekstbaL-
lonnetjes staat wat de [eerling uitspreekt.

De goedziende leer[ing begint na ongeveer één seconde
te spreken. Hij [eest de expressle van [[nks naar rechts en
dan terug van rechts naar [lnks. Hi.j fi"xeert ongeveer een
halve seconde op het ci.jfer'1'(rode cirkeL). Terwijl. hij de
expressie van rechts naar [[nks scant, berekent htj'5 - 1'
ln plaats van '1 - 5'. Hi.j voert de berekening (fout) uit in
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zeven seconden. Bij de andere goedz[ende leertlngen zien
we op die ptek een extra knlk naar rechts als de leerling
vervolgens '1 - 5' zegt.
De brai[[e-afhankelijke leerling scant in de eerste drle
seconden met haar [[nker wljsvi.n ger '4 1- ', daarna verkent
zlj de rest van de expressie. Dan begint zlj weer opnleuw
en zegt, na etf seconden: '4 f '. Ze negeert het haakje
voor het cijfer '1', ze zegt namelijk '4 + 1', en controleert
of dat toegestaan ls. Haar linker wijsvlnger beweegt naar
[[nks om dat dee[ van de expressie opnleuw te scannen
(rode cirket). Cedurende deze periode houdt ze haar
rechter wljsvlnger op het elnde van de expressle. Ze voert
de berekening ult i.n ongeveer 32 seconden.
In di,t voorbeeld is te zien dat de brai.l"Le-afhankel.ijke

teer[i.ng veeI meer ti"jd en 'heen en weer' beweg[ngen
nodig heeft. De haakjes, ook de overbodige bultenste
haakjes, lijken het kijkgedrag van de goedzlende leer[ing
te sturen. De brai.[[e-afhanke[i.jke [eerLing ti.jkt deze
bultenste haakjes te negeren. ALs de kijkrichting van
rechts naar links gaat, maakt de goedziende [eer[[ng een
fout ('5 - 1').
Ult deze studie bl"ijkt dat braille-afhanketijke leerlingen
veel meer ti.jd nodig hebben en (deten van) de expressie
veel vaker scannen dan goedzlende leerlingen.
Coedzlende [eerlingen overzlen snel de structuur en
gebrutken dle ook. We wil[en [n een vervolgonderzoek
bekijken hoe we die structuur ook voor brai.lle-afhanke-
lijke leer[i.ngen eerder in bee[d kunnen brengen, tastbaar
kunnen maken. A[s u wiskunde geeft aan een braiLLe-
afhankelijke leerling en u of uw leer[ing ,interesse heeft i.n

d[t onderzoek, kunt u contact opnemen met de auteurs.
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