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1 ‘ W stęp

Nawigacja po tekście i jego strukturyzacja są dwiema konstytutywnymi 
składowymi lektury matematycznej. Celem głównym tego artykułu jest ich 
charakterystyka na tle wyników badań1, zorganizowanych dla empirycznego 
udokumentowania obu tych aktywności w pracy ucznia nad tekstem. Z tym 
celem wiąże się ponadto propozycja pewnej metody przydatnej w różnych wa
riantach badań nad procesem czytania tekstów matematycznych. Próby em
piryczne zostały rozpoczęte w 1990 r. opracowaniem projektu i weryfikacją 
narzędzi badawczych. Właściwe badania były przeprowadzone w latach 1992- 
1999. Objęto nimi 121 uczniów, w większości starszych klas szkół średnich 
(licea ogólnokształcące, licea zawodowe, technika), w tym 70 uczniów z klas o 
profilu podstawowym. Organizowano je sukcesywnie, wydzielając małe grupy 
liczące z reguły po kilka osób wybranych losowo spośród ochotników. Badanie 
w każdej grupie odbywało się indywidualnie, w oddzielnym pomieszczeniu w 
szkole. Polegało na jednokrotnym czytaniu tekstu i postlekturowej dyskusji z 
uczniem* 2.

*0 badaniach, wówczas w toku, informował wstępnie artykuł (Konior, 1995).
2Badania przeprowadzone w ten sposób i w takim zakresie były możliwe dzięki udziałowi 

studentów matematyki Uniwersytetu Śląskiego, przede wszystkim w fazie gromadzenia ma
teriału i dokumentacji wyników, co miało miejsce w ramach praktyk szkolnych, zajęć Koła 
Dydaktyków Matematyki oraz prac magisterskich.



2 N aw igacja po tekście i strukturyzacja jako dys- 
tynktyw ne cechy tekstów  m atem atycznych  i ich  
lektury

2.1 Nawigacja w toku lektury i jej odautorska organizacja w 
tekście matematycznym

Wiadomo, że czytanie tekstów matematycznych na ogół nie przebiega li
niowo. Typowym zachowaniem dostatecznie obytego czytelnika są odniesienia, 
tj. pojedyncze kroki, lokalne ruchy oraz dłuższe powroty do różnych wcze
śniejszych miejsc tekstu, które on wykonuje jako pomocne bądź konieczne dla 
realizacji rozmaitych bieżących lub globalnych celów. Działania te są moty
wowane i uruchamiane przez różne momenty i okoliczności czytelniczego stu
dium, a także przez komponenty samego tekstu. Proces czytania w warstwie 
tych rozmaitych odniesień realizuje się więc przestrzennie, tj. rozwija na tle 
architektury strony druku, wykraczając poza zwykłe uszeregowanie wyrażeń i 
łamiąc zwyczajowe współistnienie dwóch tradycyjnych kierunków progresji: z 
lewej na prawo i z góry w dół.

Sam tekst wychodzi naprzeciw tym działaniom, m. in. dlatego, iż zawiera 
zwroty odsyłające czytelnika do wcześniejszych partii. W roli wyrażeń odsy
łających występują na przykład charakterystyczne konstrukcje językowe: „na 
mocy uzyskanej równości ...” , „z założenia ...”, „z uwagi na cytowane twier
dzenie ...”, „wobec (*) ...”; w tej samej funkcji wykorzystuje się różne systemy 
numeracji cyfrowych i literowych. Podobnie słówka „zatem ...” , „wynika ...” , 
„mamy ...” kierują czytelnika do bezpośrednio następujących formuł. Jedne 
i drugie wyrażenia tekstowe wygodnie będzie nazywać adresami w górę lub 
adresami w dół, w zależności od tego, czy odsyłają odbiorcę do przeczytanego 
już, czy też mającego nastąpić fragmentu tekstu. W pierwszym przypadku 
odesłanie może być zrealizowane nawet manualnie, na przykład jako gest lub 
wyraźny ruch ołówka po tekście. Podobną, dynamizującą rolę mogą pełnić 
również inne komponenty tekstu, o których będzie jeszcze mowa: powiado
mienia, zapowiedzi pozwalające antycypować większe kroki, plany działań i 
podsumowania.

Złożony układ antycypacji i odniesień do różnych elementów odtwarzanej 
konstrukcji, bądź do rozmaitych fragmentów tekstu, przypomina w czasie lek
tury fizyczny system ruchów kierowanych z tego tekstu lub podejmowanych 
z własnej inicjatywy przez jego odbiorcę. Nie jest to zjawisko powszechnie 
znane w tej formie poza matematyką. W pracy czytelnika nad tekstem mate
matycznym realizuje się myślowo bądź zewnętrznie, w postaci przemieszczeń 
po zadrukowanej płaszczyźnie kartki i jest na tyle charakterystyczne dla tego
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typu tekstów, iż warto mu nadać oddzielną nazwę; nawigacja po tekście wydaje 
się tu stosownym określeniem3.

Sposoby odsyłania i odautorska organizacja drogi czytelnika przez tekst, a 
także nawigacja odbiorcy w toku pracy nad tekstem w dużej mierze stanowią 
o odmienności tekstu matematycznego i jego lektury.

Obok adresów w górę i w dół w tekstach z zakresu matematyki można wy
różnić pojedyncze informacje merytoryczne: założenia, wnioski, umowy ter
minologiczne itp. Dokonując uproszczeń, możemy przyjąć, że cały tekst jest 
złożony tylko z jednostek wymienionych rodzajów. Następujący przykład tek
stu twierdzenia i jego dowodu, który zresztą był wykorzystany w badaniach, 
ilustruje przeprowadzone i dalsze rozważania.

Nawigacja po tekście matematycznym

[1] TWIERDZENIE. Jeśli liczby a , b, c są długościami boków trójkąta

[2] oraz suma liczb x, y , z jest równa zeru, to

[3] a2yz  +  b2xz  +  c2xy  ^  0.................................. ..w
[4] [5] DOWÓD. Niech L oznacza lewą stronę nierówności (1).

[6] ■ Z założenia wynika, że

P] z =  ~{x + y),

zatem

[8] L =  —a2y(x  +  y) — b2x(x  + y) +  c2x y y

czyli

[9] L =  (c2 — a2 — b2)xy — a2y — b2x .................................. ..(2)
Liczby a, 6, c spełniają nierówność

[10] |a — 6| < c < a -f 6.

Stąd

[U] (a — b)2 < c2 <  (a +  6)2,

więc
3Nawiązujemy tu do prymarnego znaczenia słowa „nawigacja”. Przy tym znaczeniu jest 

ono pewnym równoważnikiem wyrazu „żegluga” i oznacza ogół czynności podejmowanych dla 
znalezienia najlepszej drogi (okrętu, samolotu — ale nie tylko) z punktu wyjścia do punktu 
docelowego. Termin ten można spotkać w psychologii, gdzie w badaniach nad funkcjonowa
niem tekstu występuje przy okazji klasyfikacji wskaźników informujących o przebiegu lektury, 
a więc w znaczeniu językowym bardzo zbliżonym do proponowanego (jednak w raportach 
z badań psychologicznych na ogół analizuje się teksty spoza matematyki, stąd też w takich 
doniesieniach nawigacja raczej nie jest kategorią nasuwającą się jako odrębny przedmiot 
badań).



[12] -2ab < c2 -  a2 -  b2 < 2ab...................................................... (3)

[13] [14] Jeśli xy  > 0, to z (3) wynika, że

[15] (c2 -  a2 -  b2)xy < 2abxy,

[16] wobec czego z (2) otrzymujemy
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[17] L < 2abxy — a2y2 — b2x 2 = — (ay — bx)2 < 0.

[18] [19] Jeśli xy  < 0, to na mocy (3)

[20] —2abxy > (c2 — a2 — b2)xy ,

[21] zatem z (2) wynika, że

[22] L <  —2abxy — a2y2 — b2x2 =  — (ay  +  bx)2 ^  0.

[23] [24] Jeśli xy  =  0, to z (2) otrzymujemy

[25] L = —a2y2 — b2x 2 ^  0.

[26] We wszystkich przypadkach L ^  0, co było do wykazania.

W przytoczonym tekście mamy więc (przykładowo)

— informacje:

[1] „liczby a, 6,c są długościami boków trójkąta” (założenie twierdzenia),

[3] „a2yz + b2xz  -I- c2xy  ^  0” (wniosek pośredni),

[4] „Niech L oznacza lewą stronę nierówności” (umowa),

[13] »xy > 0” (założenie chwilowe),

— adresy w górę:

[5] „ ... nierówności (1)” (odesłanie do nierówności (1)),

[6] „z założenia ...” (odesłanie do założenia x  +  y +  2 =  0),

[14] to z (3) ...” (odesłanie do przesłanki (3)),

— adresy w dół (wraz z wnioskami bezpośrednimi):

[15] „... wynika, że (c2 — a2 — b2)xy < 2abxy”,

[17] „otrzymujemy L < 2abxy — a2y2 — b2x2 =  — (ay — bx)2 ^  0”,

[20] „..., to ... —2abxy > (c2 — a2 — b2)xy”.
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Fragmenty tych trzech rodzajów (informacje matematyczne, adresy w górę, 
adresy w dół) ponumerujemy niezależnie od numeracji zastanej w tekście, przy 
czym adres w dół i bezpośrednio po nim następujący wniosek otrzymują jeden 
numer (por. numery w nawiasacłi kwadratowych z lewej strony; wspólny nu
mer adresu w dół i następującego po nim wniosku otwiera wiersz, w którym 
zapisany jest ów wniosek). Odcinek tekstu opatrzony w taki sposób numerem 
będziemy — dla celów ilustracji graficznej — traktować jako wyodrębniony i 
spójny jego segment. Każdy taki segment przedstawmy graficznie w postaci 
prostokątnego pola (paska) z odpowiednim konturem, ewentualnie zacieniowa- 
nego stosownie do rodzaju reprezentowanego segmentu. Taki układ prostoką
tów zachowujący tekstową kolejność numerowanych segmentów, tworzy mapę 
tekstu (por. dalej rys. la  wraz z legendą objaśniającą sposób reprezentacji 
segmentów).

Odczytujmy mechanicznie tekst (tym razem nie chodzi o rozumienie), 
każde numerowane wyrażenie tylko jednokrotnie, zachowując ich zwykłą ko
lejność i respektując wszystkie adresy w górę, tj. powracając każdorazowo do 
wskazanego miejsca w tekście. Niech każde takie odczytanie i każde miejsce 
powrotu będą zaznaczone na mapie tekstu kropką usytuowaną w odpowiednim 
polu (Tysując następny punkt przemieszczamy się zawsze nieco w prawo). Po
łączenie punktów w kolejności ich pojawiania się na mapie, daje linię będącą 
obrazem w ten sposób przebytej drogi przez tekst (rys. Ib)). Jest to droga pier
wotna, gdyż została zakodowana w tekście za pomocą poleceń samego autora; 
nazwiemy ją  przeto ścieżką autorską.

W podobny sposób można otrzymać ścieżkę odpowiadającą autentycz
nej lekturze określonego czytelnika. Jeśli polecimy mu uważne wskazywanie 
w tekście miejsc, nad którymi aktualnie pracuje i do których przenosi swoją 
uwagę, by się tam zatrzymać, będziemy mogli wszystkie takie momenty zako
twiczenia4 rejestrować punktowo w odpowiednich polach mapy tekstu. Łącząc 
odcinkiem dwa kolejne takie punkty, oznaczamy na mapie pojedynczy krok 
czytelniczy. Łańcuchowe połączenie wszystkich odcinków daje pewien (frag
mentaryczny) obraz pracy czytelnika nad tekstem — graficzny ślad w postaci 
ścieżki nawigacyjnej. Końce odcinków łańcucha nazwiemy jej wierzchołkami, 
a same te odcinki -  bokami, o ile nie zawierają innych wierzchołków niż ich 
punkty końcowe. Wierzchołki ścieżki nawigacyjnej, uporządkowane zgodnie z 
liniowym odczytywaniem wyrażeń tekstowych, tworzą więc skończony ciąg, 
którego pierwszy wyraz odpowiada założeniu „liczby a, 6, c są długościami 
boków trójkąta”.

Nawigacja po tekście matematycznym

4Te momenty zatrzymania (koncentracji) myśli na jakimś elemencie rekonstruowanych 
treści trafnie określa francuski zwrot fixation d ’une idee.
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założenie (bądź umowa, definicja) 

IM M  adres w góręlub

lub [ .............. | adres w dół wraz z wnioskiem bezpośrednim

lub [ .............. | wniosek pośredni

rys. 1.

Rysunek 2 przedstawia w tej konwencji autentyczną ścieżkę nawigacyjną o 
kilkudziesięciu wierzchołkach, ujawnioną w pracy jednego z uczniów nad cy
towanym tekstem.

Ścieżka autorska informuje wyłącznie o tekście, natomiast ścieżka nawiga
cyjna, powstająca na tle autentycznej pracy czytelnika nad tekstem, charakte
ryzuje pod pewnym względem proces jego lektury. Można by ją  więc nazywać 
także ścieżką czytelniczą. Przy racjonalnej lekturze ucznia odzwierciedla ona
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jego reakcje na adresy włączone do tekstu przez autora, a ponadto — być 
może — również inne ruchy związane z aktywnością czytelniczą, których już 
nie obrazuje ścieżka autorska.

Nawigacja po tekście matematycznym

założenie (bądź umowa, definicja)

adres w górę

] łub [.............. ] adres w dół wraz z wnioskiem bezpośrednim

] lub | ..............J wniosek pośredni

rys. 2.

Dotąd była mowa o adresach wyrażonych w tekście explicite. Dla dopełnie
nia obrazu złożonej aktywności nawigacyjnej czytelnika należy wspomnieć o 
adresach danych implicite, które funkcjonują pośrednio. Ten rodzaj reprezen
tują m. in. adresy wyrażone za pomocą zmiennych. Jeśli czytelnik napotyka 
fragment: „Liczby a , 6, c spełniają nierówność |a — 6| < c < a + 6” , winien
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— o ile nie pamięta — udać się do założenia głoszącego, że „liczby a, 6, c są 
długościami boków trójkąta” . To miejsce odnajduje, kierując się równokształ- 
tnością zmiennych. One bowiem wcześniej, przy nierówności \a — b\ < c < a +  6, 
dały asumpt do wykonania ruchu w kierunku przebytego już obszaru tekstu, 
gdzie można — przez zwykłe porównywanie napisów — rozpoznać potrzebną 
przesłankę.

Rolę adresu wyrażonego implicite może pełnić końcowe wypowiedzenie: 
„We wszystkich przypadkach ...” . Jest ono bowiem wezwaniem do ponownego 
przeglądu rozważonych w dowodzie trzech przypadków. Dla dokonania syntezy 
czytelnik winien udać się do wcześniejszych miejsc w tekście. Nie są one wska
zane; tego typu adresy są więc niejednoznaczne. Tę samą rolę można przypisać 
wyrażeniom: „podobnie ...”, „odpowiednio ...” i innym, użytym w stosownych 
miejscach tekstu i osadzonym w strukturach językowych, inspirujących od
biorcę do odczytania ich w tej funkcji.

Adresy w dół typu „stąd”, „więc”, „zatem” — przeciwnie niż adresy w górę
— są w istocie respektowane automatycznie, co wynika ze zwykłego następstwa 
wyrażeń w zapisie i zgodnego z nim naturalnego sposobu odczytywania. Żaden 
adres w górę nie mógłby być oczywiście w tym trybie zrealizowany. Mówiąc o 
respektowaniu adresów nie zakładamy, iż ten krok czytelnika jest w każdym 
konkretnym przypadku związany z rozumieniem.

Obok adresów wspomnianego typu czytelnik tekstów prezentujących ma
tematyczne rozumowania, ma okazję spotkać pochodzące od ich autorów za
powiedzi, plany i różnego rodzaju ukierunkowania pozwalające mu wybiegać 
wprzód i budować tzw. wizję postępowania dowodowego. Może to być wizja 
całego dowodu lub tylko jego fragmentu. Dosłownym przykładem jest choćby 
powiadomienie: „Sprawdzimy najpierw prawą część równości, rozumując nie 
wprost” . Ale częściej bywają to krótkie wzmianki, skojarzenia, pojedyncze 
słówka, wypowiedziane lub nawet nie wysłowione explicite drobne sugestie. 
Wykorzystuje się tu  wprost nieograniczone możliwości wy razu języka natural
nego, który m.in. z racji elastyczności i chwiejności reguł syntaktycznych oraz 
znaczeniowych doskonale spełnia tę osobliwą funkcję pośredniego wyrażania i 
komunikowania czegoś. Żaden język sztuczny nie byłby przydatny w tej roli. 
Czytelnicza rekonstrukcja takiej wizji lub ram, które dopiero później autor 
wypełni szczegółami jest charakterystycznym rysem lektury matematycznej. 
Odpowiada, co prawda, pochodzącym od odbiorcy przewidywaniom akcji po
wieści w lekturze humanistycznej, ale jest to analogia tylko powierzchowna. 
Takie przewidywania nie są sterowane bezpośrednio z tekstu. Występujących 
nieraz w tekstach poza matematyką powiadomień typu „o czym niżej” , „do 
tego wątku powrócimy niebawem”, „temat zostanie rozwinięty w następnym 
rozdziale” nie można bowiem uznać za odpowiedniki planów dowodowych w
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tekście matematycznym. Ponadto czytelnicze dywagacje o tym, co nastąpi w 
jakimś wątku powieściowym, nawiązują zawsze do treści, podczas gdy budo
wanie wizji dowodu jest regulowane schematami logiki i ma związek przede 
wszystkim z rekonstrukcją jego struktury logicznej, zadanej przez relację wy
nikania.

O ile adresy „stąd”, „zatem”, „mamy” jako polecenia są najczęściej reali
zowane behawioralnie (wzrokowe przejście od adresu-hasła do odczytywania 
wniosku słownego lub formuły, połączone ewentualnie z pisemną kontrolą ra
chunkową, sporządzaniem pomocniczego szkicu itp.), to wybieganie wprzód, 
w szczególności budowanie wizji dowodu, zasadniczo może przebiegać jedynie 
w myśli. Tego typu aktywność i zdolność do reagowania na subtelne inspiracje 
i sygnały w tekście bywa udziałem zaawansowanego już czytelnika. Mówimy 
o niej charakteryzując nawigację w toku lektury tekstów matematycznych, 
choć nie oznacza dosłownej wędrówki po tekście. Kojarzy się jednak z ru
chem, w którym punkty docelowe wprawdzie nie są dosłownie zlokalizowane 
na płaszczyźnie kartki, ale mogą służyć wyodrębnianiu pomocnych struktur 
myślowych i fragmentów tekstu o wyraźnie określonych granicach. Jeśli to na
stąpi, zostaną dokładnie umiejscowione w późniejszej fazie lektury, nabierając 
tej sanfej realności, co punkty rozważane wcześniej i oznaczone w części tekstu 
już przeczytanej.

W tekstach typu humanistycznego, głównie naukowych, znajdujemy rów
nież odpowiedniki adresów w górę. Są to tzw. wewnątrztekstowe odesłania 
ogólne: „jak wiadomo z poprzednich rozważań ...” , „mówiliśmy już, że ...” , 
„wcześniejsze fakty upoważniają do ...” itp. Stąd też nawigacja (w sensie zbli
żonym do rozważanego) ma tutaj charakter śladowy, bądź nie istnieje wcale. 
Lektura tekstu funkcjonującego w matematyce, którego paradygmatem jest 
dowód, wymaga rozbudowanej nawigacji. Sam tekst zawiera wyznaczniki regu
lujące działania czytelnika mające charakter bądź to ruchów nawigacyjnych — 
przestankowych, wstecznych, antycypacyjnych, zapętleń, ekstrapolacji i zwy
kłych kroków progresywnych — bądź też tylko zachowań kojarzących się z 
takimi ruchami. Nawigacja jest więc atrybutem tekstów i lektury matema
tycznej, uwarunkowanym w równym stopniu przez konstrukcję tekstu, jak i 
przez działania czytelnika podejmowane z własnej inicjatywy.

Z tego punktu widzenia lekturę matematyczną musi cechować gotowość 
do stałego rozpoznawania sygnałów i poszukiwania informacji typu meryto
rycznego, logicznego i heurystycznego. Co więcej, wraz z postępem lektury 
wypadnie tę penetrację nie tylko wzbogacać, ale prowadzić jednocześnie w 
okolicznościach wcześniej napotkanych, aktualnych i spodziewanych w tekście, 
koordynując wyniki z perspektywy tych trzech kierunków. Taki tekst lub jego 
fragment jest zatem niejako w całości dany do czytelniczej eksploracji i w



pewnym sensie stale otwarty w toku lektury, podczas gdy fragment tekstu hu
manistycznego, na przykład powieści lub notatki prasowej, staje się zamknięty 
na ogół po jednokrotnym odczytaniu. Z nielicznych relacji matematyków wia
domo — a są to przypadki pouczające — że niektórzy z nich rozpoczynają lek
turę od bardzo powierzchownego przeglądu, podjętego dla wyłowienia znajo
mych znaków i ulokowania ich w polu tekstowym zadrukowanej strony. Dalsze 
czytanie — już w dosłownym znaczeniu — zostaje podporządkowane rozpo
znanym punktom orientacyjnym; bywa, że kilku jednocześnie. Jest przy tym 
najzupełniej obojętne, gdzie są zakotwiczone; lektura początkowej fazy tekstu 
może znaleźć odniesienie do tych, które mają swe miejsce na końcu. To jeden 
z przykładów całościowego studium tekstu w powyższym sensie.

2.2 Strukturyzacja w toku lektury tekstu matematycznego

Gdy czytelnik analizuje formułę [9] i rozpoczyna studium następnych wier
szy, ma okazję zauważyć, iż zamyka ona pewien fragment rozumowania; dalsze 
wiersze tworzą już odrębną część. Wielu uczniów nie dostrzega granicy mię
dzy częściami dowodu, leżącej na styku wierszy [9] i [10]. Świadectwem tej nie 
dość pełnej klarowności są m. in. wyraźne próby zrekonstruowania jakiegoś 
bezpośredniego związku między tymi formułami (jakoby z [9] wynikało [10]). 
Łatwiej natomiast postrzegają oni następne części, otwarte kolejno przez za
łożenia chwilowe xy  > 0, xy  < 0 oraz xy  =  0.

Strukturę dowodu określa układ jego części i zachodzących między nimi 
relacji, które bierzemy pod uwagę. W analizowanym przypadku tymi relacjami 
są:

— stosunek bezpośredniego następstwa (fragment f t  następuje po f \  dla
tego, iż odwołuje się do wniosków wyprowadzonych w /i) ,

— relacja równorzędności (fragmenty f \  i f t  są równorzędne, gdy każdy z 
nich prezentuje rozumowanie niezależne od drugiego).

Podobną relacją jest związek podrzędności (jeden z fragmentów stanowi wy
odrębnioną, logiczną część drugiego) i inne, w tym wieloczłonowe, gdy ze
chcemy opisywać bardziej złożone rozumowania. Gdyby natomiast w miejsce 
poprzednio rozważanych części rozpatrywać pojedyncze wyrażenia dowodowe 
(uwzględniając również domyślnie wykorzystane twierdzenia pomocnicze) i 
brać pod uwagę jedynie stosunek wynikania między nimi, mielibyśmy do czy
nienia z inną strukturą, zwaną nieraz obiegowo — strukturą logiczną dowodu. 
Skontrastujmy oba te przypadki, posiłkując się elementarnym przykładem wy
korzystanym pomocniczo w badaniach.
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Szkolny dowód twierdzenia 4 |n A 25|n => 10|n, (n G N) można w tzw. 
strzałkowym zapisie przedstawić jak na rys. 3a). Strzałki ilustrują wynika
nie, a więc zapis eksponuje strukturę logiczną dowodu. Natomiast jego struk
turę zadaną przez relacje następstwa i równorzędności umownie reprezentuje 
układ prostokątów (plakietek) na rys. 3b). Teraz nie interesuje nas wynika-

4|n 25|n ------  ------

4 $ ____ ____
2|n 5|n

n r
10|n

a) b)

Nawigacja po tekście matematycznym

rys. 3.
nie pojedynczych wniosków z poprzednich przesłanek; schodzi ono na drugi 
plan. Poszczególne plakietki przedstawiają odpowiednie części rozumowania, 
zaś przestrzenne stosunki między plakietkami stanowią sugestywny odpowied
nik równorzędności fragmentów dowodu (górne prostokąty w jednym rzędzie) 
i ich następstwa (prostokąt usytuowany niżej, dodatkowo w pozycji zacho
wującej symetrię względem obu górnych). Strukturę dowodu cytowanego w 
poprzednim paragrafie przedstawia w tej konwencji rys. 4 uzupełniony szcze
gółowym komentarzem.

1 2 fragmenty równorzędne (niezależne)

4 5 fragmenty równorzędne (wykorzystujące poprzednie)

teza wyprowadzona z trzech poprzednich części

Legenda:
— wierszom [4]—[9] odpowiada plakietka 1
— wierszom [10]—[12] odpowiada plakietka 2
— części [13]—[17], [18]—[22], [23]—[25] są reprezentowane odpowiednio przez plakietki 3, 4 i 5
— tezie [26] odpowiada plakietka 6

6

rys. 4.

Wymienione relacje między spójnymi częściami dowodu są relacjami in
nego typu, niż związki wynikania zachodzące między pojedynczymi zdaniami



w rozumowaniu. Te ostatnie czytelnik ujmuje w przejściach inferencyjnych, wy
korzystując regułę odrywania. Siedzi on wówczas pojedyncze kroki, dokładniej: 
same przejścia. Aby zidentyfikować strukturę określoną przez spójne fragmenty 
i relacje między nimi, musi wznieść się ponad związki międzyzdaniowe i prze
kroczyć poziom inferencyjny, który wolno uważać za podstawowy. Wydaje się 
również zasadne stwierdzenie, że ktoś, kto w toku lektury dowodu rekonstru
uje jego strukturę5, dostrzega nie tylko harmonijną całość, ale zapewne lepiej 
rozumie tekst niż czytelnik pozostający na poziomie inferencyjnym.

Struktura jako komponent matematycznego dowodu jest zapewne rekon
struowana — choćby tylko poczuciowo i fragmentarycznie — w lekturze prze
kraczającej poziom zaawansowania najbardziej elementarny. To przypuszcze
nie stanowi jeden z punktów wyjścia projektu badań, do opisu których prze
chodzimy.

3 P rzedm iot i cele badań

Przedmiotem badań jest proces lektury tekstu matematycznego u uczniów 
szkół średnich, a w jego ramach nawigacja czytelnicza oraz strukturyzacja. 
Wyodrębniając te dwa rodzaje aktywności czytelniczej, formułujemy następu
jące zadania i pytania badawcze:

1. Scharakteryzować — na podstawie zachowań czytelniczych udokumen
towanych w ścieżkach nawigacyjnych — elementy aktywności matema
tycznej uczniów w toku lektury tekstu dowodu; w szczególności nasuwają 
się pytania:

a) czy uczniowie spontanicznie respektują tekstowe adresy w górę wy
stępujące explicite i w jaki sposób na nie reagują,

b) w jakim zakresie podejmują aktywność nawigacyjną z własnej ini
cjatywy.

2. Odtworzyć na podstawie ścieżek nawigacyjnych niektóre szczegóły ucz
niowskiej lektury tekstu matematycznego oraz dokonać ich dydaktycznej 
analizy i opisu.

3. Sprawdzić, czy i w jakim zakresie uczniowie szkół średnich są zdolni 
do samodzielnej strukturyzacji tekstu matematycznego (ujęcia struktury 
dowodu).

5W tym miejscu i dalej słowo „struktura” oznacza strukturę dowodu określoną przez 
relacje następstwa i równorzędności fragmentów. Działania czytelnika prowadzące do uświa
domienia sobie tej struktury, bądź tylko próby jej ujęcia, nazywamy strukturyzacją.
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4 Opis procedury badań

Próby poprzedzające właściwe badania miały na celu stosowny wybór tek
stu do czytania, wybór techniki rejestracji zachowań nawigacyjnych oraz opra
cowanie sposobów docierania do informacji na temat uczniowskiej struktury- 
zacji dowodu podczas lektury. W tym ostatnim przypadku początkowo pla
nowano m.in. elementy tradycyjnego wywiadu. Okazało się jednak, że lepsze 
efekty daje technika polegająca na ustalaniu tylko kierunkowych pytań wyj
ściowych i organizowanie dalszej części wywiadu w formie dyskusji (właściwie 
negocjacji odpowiedzi) z badanym uczniem.

Tekst przeznaczony do czytania przez uczniów musi być tak dobrany, aby 
umożliwiał akcentowanie przemieszczeń nawigacyjnych, a tym samym śledze
nie ich przez obserwatora i rejestrowanie. Można to osiągnąć wówczas, gdy po
szczególne ogniwa prezentowanego rozumowania nie są zbyt trywialne, a treści 
pojedynczych wyrażeń lub większych jednostek tekstu nie dadzą się od razu 
zatrzymać w pamięci operacyjnej, lecz wymagają przestankowania, kontrol
nych obliczeń i przypomnień. Czytelnik w naturalny sposób zaznacza wówczas 
pojedyncze kroki, czyniąc swe działania dostępnymi z zewnątrz. Cytowany 
wcześniej tekst dowodu spełnia te wymagania, co zostało potwierdzone w ba
daniach pilotażowych. Zawiera ponadto jawne adresy w górę oraz przejrzysty 
układ części, co otwiera drogę do strukturyzacji i czyni zasadną polekturową 
dyskusję nad jego budową.

Od strony technicznej — dla śledzenia nawigacji — tekst został specjal
nie przygotowany i przepisany na specjalnym arkuszu. Powiększono interlinie 
i na zadrukowany arkusz nałożono ruchomą przesłonę z wyciętym okienkiem. 
Uczeń mógł swobodnie czytać tekst przez okienko obejmujące jeden wiersz 
dowodu, przesuwając dowolnie przesłonę po płaszczyźnie kartki; w ten spo
sób realizował w szczególności powroty. Obserwator sporządzał jednocześnie 
protokół, notując współrzędne miejsc przestankowania za pomocą numerów 
umieszczonych z lewej strony tekstu. Do tego protokołu, mającego w zasad
niczej części postać skończonego ciągu o wyrazach naturalnych, dołączał w 
odpowiednich miejscach bieżące spostrzeżenia i pytania ucznia. Komplet do
kumentów uzupełniały: brulion z notatkami respondenta, uwagi o ich sporzą
dzaniu oraz inne informacje mogące mieć znaczenie w interpretacji wyników.

Badanie rozpoczynało się od czytania tekstu, cichego bądź głośnego (wtedy 
nagrywano na taśmę, przy czym wybór jednego z tych wariantów należał do 
ucznia). Ta część badania, które było dwuczęściowe, kończyła się protoko
łem pozwalającym odtworzyć ścieżkę nawigacyjną. W drugiej części — bezpo
średnio po sesji czytelniczej — z każdym uczniem przeprowadzano rozmowę 
na temat przeczytanego tekstu. Jej punktem wyjścia były cztery następujące
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grupy pytań (zadanie kierowane do uczniów, w szczególności sposób operowa
nia plakietkami, o których mowa w pytaniu grupy III oraz sporne kwestie i 
wątpliwości były wyjaśniane na pomocniczym przykładzie dowodu twierdzenia 
4|n A 25|n =>• 10|n):

I. Czy mógłbyś scharakteryzować przeczytany tekst. Jakie nasuwa on uwagi,
luźne refleksje? Czy można przy jego pomocy samemu uczyć się mate
matyki? Może warto w nim coś zmienić?

II. Czy w tekście można wyodrębnić części (spójne fragmenty)? Czy sam je
zauważyłeś; w jakim momencie lektury?

III . Która układanka z plakietek (rysunki A-H ) najbardziej przypomina bu
dowę dowodu i dlaczego? Jeśli żadna, to zaproponuj własny rysunek. IV.

Rys. F Rys. G

IV . Przypuśćmy, że osobie, która dużo czyta, lecz nie miała kontaktu z tek
stami matematycznymi, masz objaśnić różnicę między tekstem matema
tycznym (i jego lekturą), a innymi tekstami; co jej powiesz?

Skierowane do uczniów pytania — zwłaszcza z podstawowych grup II i 
III — raczej nie występują w szkole. Zadowalający rezultat badawczy mógł 
być zatem osiągnięty jedynie w toku swobodnej rozmowy pozwalającej na ne
gocjację opinii i stanowisk. Zakładano więc, że wynikiem dyskusji mają być 
spontaniczne wypowiedzi i opinie, a nie zwyczajowe odpowiedzi na skatego
ryzowane pytania. Tej idei podporządkowano też hierarchię zadań: pytania
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grupy I mają charakter wprowadzający, zaś w grupach II i III są uszerego
wane według stopnia trudności. Na końcu znalazło się polecenie o charakterze 
dopełniającym. W czasie rozmowy badający sporządzał notatki i uzupełniał 
je po zamknięciu sesji.

Nawigacja po tekście matematycznym

5 M etod a  badań; jej przydatność i ograniczenia

Zaproponowana metoda pozwala zebrać informacje o dynamice lektury, 
jednak tylko te, które odbiorca tekstu zdołał udokumentować w ścieżce nawi
gacyjnej. Ścieżka jest następnie analizowana na tle mapy tekstu i wzbogacana 
obrazem pochodzącym ze źródeł wspierających (nagranie, rozmowa, notatki 
czytelnika). Nie możemy mieć oczywiście pewności, czy badany jest świadom 
wszystkich swych ruchów nawigacyjnych, a nawet, czy wszystkie świadome 
ruchy dokumentuje. Zwróćmy jednak uwagę na okoliczności ułatwiające ba
danemu samoobserwację: motoryczne ruchy gałki ocznej, bardziej dostępne w 
reakcji na adresy niż ulotna myśl oraz wyraźne odległości między aktualnie 
odczytywanymi frazami, a punktami docelowymi powrotów.

Ścieżki nawigacyjne pozwalają wnosić nie tylko o dynamice lektury, ale 
także dają cząstkowe informacje o innych aspektach pracy ucznia nad tek
stem. Studium ścieżki dostarcza nieraz tego rodzaju danych, choć generalnie
— co należy wyraźnie podkreślić — nie informuje wprost o rozumieniu. Nawet 
jeśli reakcja na adres w górę jest prawidłowo zarejestrowana, nie wiemy z jakim 
stanem matematycznej świadomości czytelnik opuszcza dane ogniwo dowodu. 
Dodatkowe czynności badawcze, poświęcone próbom bieżącego sprawdzania 
rozumienia, mogłyby zakłócać monitorowanie nawigacji, a ten aspekt lektury 
chcemy przecież badać. Natomiast sama nawigacja, i ogólniej lektura — jak 
wolno sądzić — nie powinna być przez obrane techniki deformowana bądź 
istotnie zakłócana, choć pełny obraz nawigacji tekstowej może być tylko odcin
kami dostępny. Zresztą trzeba mieć świadomość, że rezultaty zostały uzyskane 
i mają swój walor jedynie przy zastosowanej technice badawczej. Są one więc
— jak każde tego typu wyniki — zrelatywizowane do określonej metody. Jest 
to podstawowy kanon wszelkich badań empirycznych w dydaktyce matematyki 
i nie tylko.

Pewnych informacji o rozumieniu dostarczają natomiast ujawnione próby 
strukturyzacji. Warto jednak pamiętać, że — tak jak w wielu podobnych bada
niach dydaktycznych — obecność danej aktywności matematycznej w postępo
waniu ucznia to jedno, a umiejętność jej uświadomienia sobie przez podmiot, 
to drugie. Jeszcze inną kwestią jest zdolność do reprezentacji tej aktywno
ści, tj. przełożenia na język dostępny dla obserwatora z zewnątrz. Uczniowie
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na ogół są bardzo oszczędni w opisie własnych przeżyć myślowych, a odwzo
rowanie takich doznań wewnętrznych na przestrzenny układ plakietek może 
wymagać wysiłku. Rekompensatą deficytu wynikającego z naturalnych ogra
niczeń metody były informacje uzyskane dzięki wykorzystaniu dodatkowych 
możliwości jakie dają: obserwacja in vivo, nagrania magnetofonowe, analiza 
notatek ucznia i negocjacja6 rezultatów.

6 W yniki i ich interpretacja

6.1 Nawigacja po tekście — charakterystyka z wykorzysta
niem danych ilościowych

Rejestracja aktywności czytelniczej w postaci ścieżki nawigacyjnej prze
biegającej na tle mapy tekstu i przypominającej kształtem łamaną, pozwala 
wykorzystać w opisie ten geometryczny kontekst.

Rozważmy w tekście miejsce odpowiadające pewnemu wierzchołkowi A 
ścieżki nawigacyjnej, dla którego A~ jest poprzednim, zaś A + następnym jej 
wierzchołkiem. O powrocie z tego miejsca wykonanym podczas lektury bę
dziemy mówić wówczas, gdy A jest końcem najdłuższego odcinka, którego 
drugi koniec B  jest również wierzchołkiem tej ścieżki, takim, że A B  D A A + 
oraz punkty A~ i A + przynależą do pól położonych wyżej od pola mieszczą
cego wierzchołek A. Odcinek A B  jest graficznym reprezentantem czytelniczego 
powrotu z miejsca odpowiadającego punktowi A do miejsca odpowiadającego 
punktowi B 7. Wierzchołek B  jest punktem zwrotnym. Powrót nazwiemy re
gularnym, gdy wierzchołek B + bezpośrednio następujący po B  lub któryś z 
dalszych wierzchołków ścieżki należących do prostej B B + leży w tym samym 
polu, co wierzchołek A. Gdy jakiś regularny powrót jest seryjnie powtarzany, 
tj. reprodukowany bez wykonywania innych ruchów, np. powrotów o punk
cie zwrotnym na innym pasku, będziemy mówić o repetycji. Każdy z rysunków 
5a) -  5c) przedstawia schematycznie powrót reprezentowany przez odcinek A B  
(tylko w pierwszym przypadku jest to powrót regularny). Oryginalna ścieżka 
na rysunku 2 jest obrazem pracy czytelnika, który w swej lekturze zarejestro
wał 15 powrotów; pierwszy z nich nie jest powrotem regularnym, natomiast 
trzeci daje początek trójczłonowej repetycji. W niektórych przypadkach na

6Metoda negocjacji, która tutaj okazała się przydatna, jest szczególnie użyteczna w wielu 
badaniach z dydaktyki matematyki; niektóre źródła i genezę tej metody wyjaśnia oraz pewną 
jej wersję wykorzystuje artykuł (Sierpińska, 1990).

7Zarejestrowano przypadki, w których punkt B, reprezentujący docelowe miejsce powrotu, 
nie był wierzchołkiem ścieżki bezpośrednio następującym po A\ odpowiedzi te jednak nie 
były tak liczne, aby ten przypadek wyodrębniać i rozważać oddzielnie (m. in. stąd nieco 
rozbudowana forma podanego sformułowania ujednolicająca sposób traktowania powrotów).
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podstawie analizy całej ścieżki nawigacyjnej i pomocniczych informacji bada
jący może wnosić, że reakcja na adres w górę była tylko mechanicznym odru
chem. Taki powrót można by — w nawiązaniu do konotacji proponowanego 
słowa — nazywać dodatkowo regresją.

B B B

a) b) c)
rys. 5.

Rozważmy wszystkie powroty, nie rozróżniając wskazanych explicite przez 
autora i zrealizowanych z własnej inicjatywy przez czytelnika. Niezależnie od 
tego, czy taki powrót przyniósł odbiorcy powodzenie czy okazał się jedynie 
regresją, a nawet czy był — z punktu widzenia ekonomii oraz logiki postępo
wania — w pełni zasadny (żadnej z tych trzech ewentualności nie kontrolujemy 
oddzielnie w badaniach), świadczy on na rzecz czytelnika. Tak bowiem — nie 
wykluczając prób, które później mogą okazać się naiwne lub wręcz błędne — 
należy pracować nad tekstem matematycznym. Liczba wszystkich powrotów 
wykonanych przez odbiorcę tekstu może więc być uważana za miarę czytel
niczej aktywności i stanowić jeden ze wskaźników dynamiki nawigacyjnej w 
czasie uczniowskiej lektury8.

Uzyskane w badaniach liczby powrotów dla poszczególnych uczniów są roz
mieszczone w przedziale < 0,91 > z tendencją do usytuowania bliżej lewego 
końca i słabo zaznaczonymi ogniskami koncentracji wokół punktów 0, 11, 17 
i 23 tego przedziału. Oczywiście liczba powrotów zależy wprost od tekstu, ale 
też od innych parametrów. Nauczyciel mógłby oczekiwać tu pewnych ustaleń, 
standardowych wielkości lub kryteriów, bądź też sam — na własny użytek — 
proponować określone wartości graniczne noszące charakter wskaźników nor
matywnych. Gdyby na przykład założyć, iż w racjonalnej lekturze użytego 
w badaniach tekstu recepcja każdego trudniejszego merytorycznie lub tech

8W praktyce o tym wskaźniku decyduje liczba powrotów udokumentowanych (ujawnio
nych przez ucznia i zarejestrowanych przez badającego).



nicznie kroku (przyjmijmy, że średnio — gdyż dla różnych uczniów mogą to 
być różne i nie w tej samej liczbie występujące momenty w tekście — jest 
ich osiem) wymaga od ucznia co najmniej dwóch powrotów, a pozostałych 
— po jednym, to liczba powrotów winna oscylować wokół granicy 30. Ten 
hipotetyczny warunek spełnia jedynie 25% badanych.

Niektórzy uczniowie, przechodząc do kolejnego ogniwa dowodu, przypusz
czalnie z góry oceniają (często negatywnie) swoje kompetencje do samodziel
nego wykonania tego kroku. Niejednokrotnie wprost zawierzają autorowi, re
zygnując z możliwości pełnej kontroli zasadności stwierdzeń (wniosków), a więc 
z komfortu jaki staje się udziałem czytelnika tekstów matematycznych, a nie 
występuje powszechnie w lekturze typu humanistycznego. Wskazują na to ich 
wypowiedzi i zachowania. Tak więc część uczniów podejmuje ofensywnie próbę 
wykonania nowego kroku oraz wykazuje przy jej realizacji dostateczny upór i 
od tych pochodzą ścieżki z ekstremalną liczbą powrotów, część jednak od razu 
rezygnuje i oddając pole, przechodzi do dalszych partii tekstu. Potwierdzenie 
istnienia takiej samooceny lub zaufania do autora tekstu znajdujemy m.in. w 
tym, że około 20% badanych powraca na przykład z [11] do [10], legitymując 
szczegółowo to przejście, a równocześnie nie stosuje repetycji wykonując krok 
[11]—[12]. Oba przejścia są rachunkowe, ale drugie wolno uznać za zdecydo
wanie dla ucznia trudniejsze, choćby z tego powodu, że wymaga zbyt dużej 
liczby operacji, aby mógł on wykonać je od razu, w jednym akcie myślowym, 
tj. spoglądając raz jeden na oba wzory: wyjściowy i docelowy.

Najbardziej rozbudowane repetycje (maksymalna liczba powtórzeń — 17) 
odnotowano przy analizowaniu przez uczniów nierówności L < 2abxy — a2y2 — 
b2x2 =  — (ay — bx)2 ^  0. Jej akceptacja wymagała dość często sporej liczby 
różnych powrotów, wykonywanych przerywanymi seriami.

W grupie uczniów z klas o profilu podstawowym zbadano korelację mię
dzy powrotami podejmowanymi z własnej inicjatywy, a powrotami, które były 
prawidłowymi reakcjami na adresy w górę wyrażone explicite9. W obliczeniach 
była więc brana pod uwagę z jednej strony liczba powrotów wykonanych bez 
wezwania autora, tj. w takich miejscach tekstu, w których nie ma wyraź
nego adresu w górę, a z drugiej — liczba powrotów podjętych na bezpośredni 
sygnał zawarty w tekście (w obu przypadkach z uwzględnieniem krotności 
tworzących repetycje). Liczby te okazały się dla całej grupy zbliżone. Współ

9Jest naturalne, aby za prawidłową reakcję na adres w górę uznać powrót niezależnie od 
tego, czy został on rozpoczęty bezpośrednio po odczytaniu tego adresu (np. zapoczątkowany 
z pola [16]), czy też nastąpił o jedno tempo później, co oznacza, że uczeń odczytał wpierw 
następujący po tym adresie wniosek i dopiero po tym akcie (tj. z pola [17]) powrócił do 
odpowiedniego miejsca w tekście. Taki sposób interpretacji ścieżek nawigacyjnych przyjęto 
w obliczeniach.
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czynnik r  =  0,66 obliczony metodą Bravais-Pearsona wskazuje, że ta  korelacja 
jest znaczna. Wartość statystyki t — studenta obliczona dla takiej wielkości r 
wynosi 6,6. Ponieważ t = 6,6 > 1,96 =  to,05? więc uzyskany wynik jest staty
stycznie istotny na poziomie istotności a  =  0,05. Istnienie wyraźnej korelacji 
może być wykorzystane nie tylko w teoretycznej analizie procesu czytania, ale 
także bezpośrednio w praktyce szkolnej. Tak na przykład stwierdzenie w danej 
grupie uczniów (choćby w prowadzonej przez nauczyciela klasie) wysokiego lub 
tylko znacznego procentu takich czytelników, którzy respektują włączone do 
tekstu adresy w górę, pozwala wnosić z dość dużym prawdopodobieństwem, 
że ci uczniowie wykazują jednocześnie zadowalającą aktywność w zakresie sa
modzielnej nawigacji po tekście. Pragmatyczny walor takiego wnioskowania 
jest widoczny. Stwierdzenie bowiem, czy uczeń reaguje na wezwanie autora 
nakazujące powrót do wcześniejszych przesłanek jest rzeczą stosunkowo pro
stą, na przykład w drodze zwykłej obserwacji pracy ucznia, natomiast daleko 
trudniejsze dla nauczyciela byłoby ujawnienie aktywności nawigacyjnej po
dejmowanej z własnej inicjatywy, tym bardziej takiej, która jest realizowana 
jedynie myślowo. W praktyce lekcyjnej nie ma na co dzień możliwości czaso
wych ani miejsca na stosowanie złożonych metod badawczych i środków, które 
są do tego niezbędne. Tym bardziej, że takie metody i środki trzeba samemu 
konstruować.

Jeśli w warunkach szkolnych, w okresie, gdy dopiero uczymy czytania tek
stu matematycznego, za wynik zadowalający przyjąć reakcje (wyrażone po
wrotami) na co najmniej 5 adresów w górę występujących explicite, to taki 
satysfakcjonujący rezultat osiągnęło około 40% uczniów klas o profilu podsta
wowym. W tej grupie badanych 50% wszystkich możliwych reakcji na takie 
adresy (niezależnie od tego, czy są pojedynczymi powrotami, czy mają charak
ter repetycji) to kroki prawidłowe; pozostałe przypadki oznaczają głównie brak 
powrotu lub zachowania nieadekwatne, w których czytelnik odesłany przez au
tora na przykład do założeń twierdzenia, przegląda jego tezę lub studiuje inne 
wyrażenia nie mające bliższego związku z aktualnie wykonywanym krokiem.
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6.2 Niektóre inne cechy uczniowskiej lektury z perspektywy 
nawigacji po tekście

Na podstawie badań można wyodrębnić różne typy zachowań nawigacyj
nych, tym samym różne sposoby realizacji zadania czytelniczego. Pominąwszy 
zjawisko dużej lub nawet całkowitej bierności nawigacyjnej, która na mapie 
tekstu wyraża się odcinkiem linii prostej (por. rys. 6), obserwujemy więc przy
padki aktywności zlokalizowanej w kilku centrach, z reguły w dwóch — trzech
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rys. 6.

miejscach tekstu. Taki przypadek ilustruje rysunek 7, gdzie czytelnik potwier
dza większą mobilność działań jedynie w trzech wierszach: [7], [10] i [15], na 
co wskazuje przebieg ścieżki nawigacyjnej (nota bene zawierającej dodatkowo 
pewne oznaki zakłóceń lub braku klarowności w działaniu). Poza tym „prze
chodzi” przez tekst, nie wykazując własnej inicjatywy. Obserwowano jednak 
uczniów, u których aktywność w czasie lektury utrzymywała się na stałym, 
dość wysokim lub wręcz bardzo wysokim poziomie, nie zdradzając ani falo
wania ani lokalizacji w miejscach dla innych krytycznych. Ilustracją tego typu
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rys. 7.

stabilnej pracy nad tekstem jest ścieżka nawigacyjna na rys. 8; wskazuje ona 
również na czytelnicze studium twierdzenia, co nie zdarzało się często. Po
wodzenie w lekturze tekstu matematycznego wymaga takiej właśnie uwagi, 
kontroli i regularności.

Odmianą lektury o pulsującej bądź też skokowej aktywności nawigacyj
nej są przypadki, w których uczeń studiuje systematycznie jakiś fragment do 
momentu, gdy napotka trudność wymagającą wzmożenia wysiłku. Jeśli próba 
kończy się niepowodzeniem, to czytanie pozostałej części tekstu sprowadza
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się do mechanicznego literowania. Jest to zrozumiałe, gdyż brak zapanowa
nia nad jednym ogniwem powoduje niezrozumienie następnych, przy których 
reaktywacja ofensywnej lektury nie jest już możliwa. W pracy nad tekstem 
matematycznym istotne jest by wiedzieć, do którego miejsca należy powrócić, 
gdy ten wymyka się spod kontroli. Zachowanie niektórych uczniów wskazywało 
na zagubienie w określaniu tego miejsca, tym głębsze zapewne, im bardziej się 
od niego oddalali wraz z postępem lektury.

rys. 8.

O pewnym ubóstwie działań czytelnika może świadczyć nie tylko brak od
notowanych powrotów jako reakcji na wyraźne adresy w górę, ale także po
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jedyncza, tj. nie zawierająca powtórzeń ścieżka nawigacyjna, choćby nawet 
potwierdzająca respektowanie takich adresów. Przegląd i porównanie mate
riałów zwraca uwagę na grupę uczniów — choć nie jest to grupa liczna — 
nie wykonujących repetycji lub rejestrujących epizodycznie takie zachowania. 
Dość wymowny przypadek reprezentuje rys. 9; badany bierze pod uwagę nie-
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rys. 9.
które z wezwań autora i powraca do wskazanych przesłanek, ale jego ruchy 
są jednokrotne. Jeśli odwzorowanie procesu czytania jest wierne, to ścieżka 
bez lub z małą liczbą repetycji, nawet zawierająca reakcje na pewne adresy, 
może świadczyć o lekturze wymagającej pogłębienia. Trudno bowiem przyjąć,
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że dość pracochłonny związek w tekście daje się rozwikłać za jednym razem, 
na przykład związek wymagający łańcucha rachunkowych operacji pozwala
jących stwierdzić, iż następny wzór rzeczywiście uzyskuje się po przekształce
niach z poprzedniego. Taka lektura, choć daje ścieżkę w kształcie linii łamanej, 
w istocie przypomina prostoliniową drogę czytelnika przez tekst. Nie można 
wykluczyć przypadku, że odnotowane w niej ruchy to nie pełne, zrealizowane 
myślowo powroty czytelnicze, lecz regresje.

Analiza ścieżek nawigacyjnych ujawnia, że uczniowska lektura tekstu mate
matycznego jest często lekturą inercyjną, postępującą częściowo na zasadach 
bezwładności. Oznacza to, że czytelnik pracuje nad tekstem, przemieszcza
jąc się dość jednostajnie i dając pierwszeństwo decyzjom preferującym marsz 
naprzód, tj. zgodnie z tradycyjnym zapisem tekstu. Wykonuje on wprawdzie 
jedno lub wielokrotne ruchy wsteczne, w których sięga do wcześniejszych prze
słanek, ale stamtąd natychmiast — najprostszą drogą — powraca do aktual
nego miejsca lektury, choć na tych prostoliniowych odcinkach drogi powrotnej 
mogłyby wystąpić ponowne odczytania niektórych formuł, wnoszące pomi
nięte elementy i odsłaniające nowe horyzonty. Przejście do przeczytanej już 
części tekstu nie oznacza więc ponownej, szerszej i całościowej jej penetracji, z 
uwzględnieniem wtórnych, lokalnych powrotów, co — być może — byłoby ko
nieczne dla głębszego rozumienia. Ten sposób lektury nie sprzyja wiązaniu czę
ści oraz syntezie i w konsekwencji budowaniu całości; rozumienie ostateczne, 
mające charakter globalny, to nie prosta suma zrekonstruowanych ogniw, na
wet gdy każdy z tych pojedynczych kroków został szczegółowo wylegitymo
wany.

Jeden z nielicznych przypadków łamiących szablonowy model takiej lek
tury bazwładnościowej znajduje bardzo nieśmiałe odbicie na rys. 10 (por. 
wzbogacone i rozwinięte ruchy wsteczne wykonane z wierszy [12] i [22]).Szcze
gólnym przypadkiem zachowań będących zaprzeczeniem lektury inercyjnej jest 
postępowanie odbiorcy tekstu podpadające pod tzw. dwustopniowy model czy
tania (lektura wstępna w pierwszej fazie i zasadnicza w drugiej, zastosowane 
do całego tekstu, jak i później do poszczególnych jego części).

Rezygnacja z szablonowego sposobu lektury nie przychodzi uczniowi ła
two. Zakorzenione w pracy nad zwykłym tekstem nawyki i automatyzmy sta
nowią trwałą pozostałość wieloletniej nauki czytania tekstów występujących 
poza matematyką. Dodatkowe znaczenie mają zapewne określone uwarunko
wania kulturowe. Postępowanie naprzód, choćby sztywne, jest dla młodego 
czytelnika zachowaniem naturalnym. Być może dostarcza też pewnego kom
fortu psychicznego, czyniąc wrażenie postępu i widocznego efektu. „Pragnę 
iść naprzód i odczuwam komfort, gdy lektura postępuje”, oświadczył w innym
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rys. 10.
badaniu student czytający stronę monografii matematycznej. Jest to wpraw
dzie cytat jednostkowy, ale dobrze ilustruje psychologiczne podłoże lektury 
matematycznej, mało jeszcze poznane, choć z niego zapewne wyrastają różne 
spontaniczne zachowania czytelnicze, nie zawsze w przypadku tego gatunku 
najbardziej racjonalne.



6.3 Strukturyzacja podczas lektury dowodu w świetle dyskusji 
z uczniami przeprowadzonej na tle pytań grupy II i III

Formułując (w języku ucznia) pytanie o strukturę dowodu, stawiamy ba
danych wobec konieczności podjęcia prób myślowego wyodrębnienia spójnych 
fragmentów w rekonstruowanym rozumowaniu, ujęcia relacji między nimi oraz 
wybrania właściwego rysunku. Ostatnie żądanie prowadzi do odwzorowania tej 
struktury na geometryczny układ plakietek. Poprawne wykonanie czynności 
poprzedniej nie gwarantuje powodzenia w następnej.

Analiza wykazuje, że część uczniów zdolna jest do wykonania jedynie ope
racji pierwszej, zdradzając podczas naprowadzającej rozmowy mgliste sko
jarzenia i czasem wskazując na nie dość ostro zarysowane w myśli kontury 
spójnych fragmentów dowodu. Negatywna wymowa tej oceny nie powinna 
przekreślać rezultatu ucznia, dla którego nawet bliżej nieokreślone skojarzenia 
dotyczące segmentacji dowodu są pewnym osiągnięciem w procesie czytania, 
pożytecznym, a może niezbędnym tworzywem w dochodzeniu do wyższego 
poziomu rozumienia.

Uczniowie wyodrębniają samodzielnie najczęściej trzy fragmenty tekstu 
odpowiadające trzem rozpatrywanym przypadkom. Pozostałe dwie części do
wodu nie są już tak dla nich widoczne; zostają zauważone dopiero w toku 
negocjacji, przy czym — zależnie od przypadku — konieczna jest dość zróż
nicowana pomoc badającego. Dla stosunkowo niewielkiej grupy uczniów prze
czytany tekst pozostaje „gładkim”, tzn. ma jednorodną i ciągłą budowę, bez 
śladów racjonalnej segmentacji. Do takiej oceny skłania sygnał, który pojawił 
się już w czasie czytania: niektórzy uczniowie usiłowali znaleźć związek między 
formułami [9] i [10], podobnie jak zresztą między [12] i [13]. Wyrazem tych 
zabiegów — poszukujących zapewne wynikania — są repetycje we wskazanych 
miejscach ścieżki nawigacyjnej. Tego rodzaju wysiłek i próby mogły odwra
cać uwagę od istniejących w tych miejscach granic między spójnymi częściami 
dowodu.

Nieco trudniejszym zadaniem okazało się znalezienie podobieństwa struk
tury dowodu z układem plakietek. Oto dane dla grupy 70 uczniów klas o pro
filu podstawowym (por. tabela); dotyczą one rozkładu uczniowskich wyborów 
dokonanych spośród proponowanych rysunków.
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Wybrany rysunek Liczby przypadków (wyborów)
Rys. A 8
Rys. B 0
Rys. C 3
Rys. D 1
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Wybrany rysunek Liczby przypadków (wyborów)
Rys. E 13
Rys. F 18
Rys. G 2
Rys. H 0

Rys. własny 25

Uczniowie wybierający rysunki A i E prawidłowo wyodrębniają części do
wodu, lecz nie mają pełnej świadomości stosunków między nimi, gdy przy
chodzi je samodzielnie odwzorować na układ plakietek. Czynią to natomiast 
z pomocą prowadzącego badanie. Podobnie większość uczniów deklarujących 
pierwotnie rysunek własny, w wyniku negocjacji weryfikuje swoją decyzję, wy
bierając ostatecznie rysunek F. O kontakcie myślowym z problemem i jego 
rozumieniu świadczą spontaniczne sformułowania uczniów:

„za pierwszą plakietką kryją się linijki [4]—[9]” ,
„trzeci kwadrat musi być pod drugim”,
„pod drugą plakietką można umieścić rozumowanie o liczbach a, 6, c” . 
Dość często uczniowie wyodrębniają — zamiast spójnych fragmentów — 

główne formuły „reprezentujące” te fragmenty. Są to nierzadko formuły otwie
rające lub zamykające części dowodu, które należało wydzielić. Rysunek 11 
jest kopią propozycji ucznia; autor próbuje od
tworzyć strukturę dowodu, posługując się poje
dynczymi formułami. Trzy niezależne wątki od
powiadające przypadkom w dowodzie przedsta
wił w układzie pionowym, wychodząc od poje
dynczych wyrażeń dowodowych. Stąd też w jego 
propozycji dominują jeszcze związki między po
szczególnymi wyrażeniami, zapewne oparte na 
rekonstruowanym w próbach czytelniczych wy
nikaniu, czego obrazem geometrycznym są od
cinkowe połączenia. Niejednokrotnie od podob
nych prób, mających za punkt wyjścia poje
dyncze wyrażenia dowodowe, prowadzi droga do 
pełniejszego ujęcia struktury dowodu.

Można też było obserwować następujący proces. Uczeń wychodzi od usta
lenia formuł, w jego przekonaniu „węzłowych” (por. dla przykładu oryginalny 
szkic na rys. 12a)). Obrzeża fragmentów dowodu nie są tutaj jeszcze zary
sowane. Wolno jednak sądzić, że — tak jak poprzednio — mogą być w myśli 
ucznia obecne pośrednie lub bezpośrednie związki między tymi formułami. Po
rządkują one te formuły w ciągi (wątki rozumowania) i w ten sposób mogą się

rys. 11.
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przyczyniać do krystalizacji wyobrażeń. Z formułami już zaznaczonymi zostają 
dalej skojarzone „sąsiadujące” wyrażenia i w ten sposób pojawiają się kontury 
spójnych fragmentów dowodu, (rys. 12b)). Jest to proces postępujący wolno i

i m - m  i i no] -[ i2 ]  i•__________ i •___________i

i [13]-[17] i i  [18]-[22] ii [23]-[25] i
'________________________ J  I______ ____________ I I  I
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[26] !

b)
rys. 12.

niejednokrotnie był dyskretnie sterowany w ramach negocjacji z uczniem, przy 
czym wyniki pojawiały się z istotnym udziałem badanego.

Dokonana próba opisu aktywności związanej ze strukturyzacją, nie operuje 
szerzej danymi liczbowymi. Przejawy tej złożonej aktywności nie są bowiem 
ze swej natury łatwo uchwytne, zaś ocena stopnia samodzielności ucznia w 
toku negocjacji trudna — jeśli w ogóle możliwa — do przełożenia na język 
wskaźników liczbowych. Tym niemniej, dane empiryczne i ich analiza jako
ściowa dają podstawę do sformułowania zasadnej uwagi podsumowującej, iż 
ujęcie i odwzorowanie geometryczne struktury przeczytanego dowodu leży w 
strefie możliwości10 przeważającej części badanych uczniów.

7 U w agi końcowe, kom entarze i wnioski

1. Wypowiedzi zarejestrowane w badaniach potwierdzają, że uczniowie 
starszych klas szkoły średniej na ogół mają już świadomość odmienności tek
stów matematycznych. Dość często jest to jednak rozmyte wrażenie inności, 
trudne dla respondentów do zwerbalizowania. Próby wyartykułowania różnic 
sprowadzają się do ogólnikowych stwierdzeń, że tekst matematyczny zawiera 
symbole i jest trudny w odbiorze. Akcentują więc łatwo dostępne cechy ze
wnętrzne oraz bezpośrednie — z reguły negatywne — doznania będące ich 
udziałem w lekturze. W grupie uczniów klas matematycznych notujemy prze

10To określenie nawiązuje do psychologicznego pojęcia strefy najbliższego rozwoju (por. 
Wygotski, 1989; str. 248-259).
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sunięcia w kierunku ocen pozytywnych oraz bardziej dojrzałe i rozwinięte od
powiedzi. Świadomość odmienności tekstu matematycznego zaczyna mieć cha
rakter analityczny: jest pogłębiona i może już obejmować niektóre pojedyncze 
cechy dystynktywne, pozwalające wyróżnić teksty matematyczne spośród in
nych. Oto wybrane dla przykładu wypowiedzi, kontrastujące z powierzchow
nością wzmiankowanych wcześniej:

„tekst matematyczny jest tekstem do pracy, przeciwnie niż powieść czy 
artykuł w gazecie” ,

„większość rzeczy trzeba zrobić samemu i dołączyć do tekstu; nie jest on 
kompletny”,

„zawiera wiele szczegółów; są one tak samo ważne jak główne kroki” . 
Głębsza świadomość odmienności tekstów matematycznych jest istotna dla
tego, gdyż inna konstrukcja tekstu pociąga konieczność innej lektury. Uświa
domienie sobie przez uczniów tego faktu jest niezbędne niemal od początku i 
leży u podstaw nauki korzystania z podręcznika szkolnego do matematyki.
2. W badaniach oczekiwano, że ścieżki nawigacyjne będą zdradzać — przy
najmniej częściową — aktywność czytelnika w zakresie syntezy lokalnej i glo
balnej. Jest to, jak wiadomo, niezbędny element lektury matematycznej. Nie
stety, taka synteza w obrazie nawigacyjnym uczniowskiej lektury pojawia się 
niezwykle rzadko. W badanej grupie natrafiono jedynie na śladowe oznaki re- 
kapitulacji i prób całościowego ujmowania fragmentów. Olbrzymia większość 
uczniów kończy pracę nad tekstem wraz z odczytaniem ostatniego zdania. Nie 
udało się odnotować na przykład stałej konfrontacji aktualnie studiowanej for
muły z tezą dowodzonego twierdzenia. Nawet końcowy zwrot „We wszystkich 
przypadkach ...” bywał najczęściej odbierany „płasko” — nie wywoływał od
powiedniej reakcji. Uczniowską lekturę cechuje „rzemieślnicze” podejście: kto 
doczytał do końca tekstu, ten zakończył lekturę.
3. Myślowa strukturyzacja dowodu złożonego z pojedynczych kroków wyko
nywanych w lekturze jako przejścia inferencyjne jest istotnym zabiegiem re
alizowanym ponad takimi przejściami; służy zarówno rozumieniu dowodu, jak 
i organizacji lektury. Klasyczny tekst matematyczny zawiera rozmaite zabiegi 
redakcyjne, w których autor podejmuje działania pozwalające czytelnikowi 
hierarchizować częściowe rezultaty i systematyzować produkty myśli, a na
stępnie dokonywać już pełniejszej syntezy etapowej i globalnej. Przygotowa
nie nauczyciela do lekcji obejmującej pracę z tekstem powinno uwzględniać 
wcześniejszą analizę konstrukcji tekstu, która ujawniłaby takie komponenty. 
Zyskać na tym może skuteczność jego zabiegów w klasie, organizowanych dla 
pogłębienia umiejętności czytania.
4. Układanki z plakietek mogłyby być środkiem dydaktycznym wykorzystywa
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nym w uzupełniających zabiegach dydaktycznych, poświęconych nauce czyta
nia tekstu matematycznego w szkole. Oto prowadzący lekcję, po opracowaniu 
dowodu na podstawie lektury podręcznikowej, proponuje uczniom rozpoznanie 
jego struktury, oferując do przeglądu odpowiednie rysunki. Ten prosty zabieg, 
stosowany okazjonalnie nie jest czasochłonny, a może okazać się pożyteczny w 
danej klasie. Nauczyciel — być może — oceni, że na poziomie elementarnym 
i we wstępnej fazie nauki czytania zadowala takie rozumienie tekstu, które się 
jeszcze obywa bez wyraźnie organizowanej strukturyzacji. Wydaje się jednak, 
że umiejętność strukturyzacji tekstu, a także porządkowania strukturalnego 
własnych, spontanicznych rozumowań matematycznych jest potrzebna. Za
pewne jest ona niezbędna tym, którzy nie tylko reprodukują gotowe teksty, 
ale mają poznać heurystyczne zasady wykrywania twierdzeń i poszukiwania 
ich dowodów, a przede wszystkim opanować pierwsze reguły ich redagowania.

5. Przypadki obserwowane przy sporządzaniu własnego rysunku, mającego ilu
strować strukturę dowodu, sugerują hipotezę, że spójne fragmenty konstrukcji 
dowodowej są przez ucznia częściej wykrywane i rekonstruowane od wewnątrz, 
tj. począwszy od wyodrębnienia jakiejś węzłowej (w jego ocenie) formuły, do 
której dołącza on następnie niezbędne dla jej wyprowadzenia przesłanki oraz 
bezpośrednio wynikające z niej wnioski. W ten sposób pojedyncze ogniwa ze
spalają się w jedną, większą całość. Dopiero w drugiej kolejności pojawiają 
się jej granice; powstaje zarys spójnego fragmentu. Na ogół nie jest on więc 
odkrywany i od początku postrzegany od zewnątrz, tj. na zasadzie kontrastu z 
ościennymi częściami. Mogłoby to nastąpić w toku postępujących — linijka za 
linijką — działań czytelniczych, jako rezultat rozpoznania pewnych sygnałów 
granic lub napotkania oznak etapowego zakończenia serii kroków dowodowych. 
Tymczasem uczeń nie dysponuje jeszcze tak wykształconym poczuciem spój
ności logicznej, ani też nie posiada tak klarownego przeglądu związków między 
wykonywanymi myślowo krokami, aby w czasie pracy nad tekstem zauważać 
każdą przerwę w łańcuchu ogniw przedstawionych na zadrukowanej płaszczyź
nie w sposób ciągły; a przecież jest to łańcuch bardzo często posiadający obok 
spójnych połączeń także jedynie „styki” ogniw. Potwierdzenie wspomnianej 
hipotezy, wymagające oddzielnych badań, miałoby nie tylko teoretyczne zna
czenie, ale także istotne reperkusje praktyczne.

6. Nowe perspektywy — przede wszystkim w zakresie usprawnienia technik ba
dawczych i zwielokrotnienia możliwości pozyskiwania informacji — otwiera w 
badaniach nad procesem lektury tekstów matematycznych wprzęgnięcie kom
putera. Tradycyjny tekst zastępuje się hipertekstem, czyli tekstem specjalnie 
opracowanyn>vdo celów ekspozycji komputerowej. Odpowiedni program po
zwala m. in. na rejestrację dużej liczby interesujących nas parametrów lektury
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i w sposób daleko bardziej precyzyjny. Takie próby są już sygnalizowane, na 
przykład w badaniach psychologicznych.

8 M ożliw ości przedłużania badań z zastosow aniem  
proponowanej m etodologii

U podstaw organizacji badań legło naturalne założenie, iż uczeń przystę
puje do czytania z intencją zrozumienia tekstu. Samo jednak badanie nie było 
nastawione na sprawdzanie rozumienia sensu stricto. Koncentrowało się na 
wybranych aspektach zachowania w toku lektury, a więc raczej na pewnych 
działaniach czytelnika niż na ich efektach i skuteczności. Studium złożonych 
procesów często wymaga takiego wybiórczego podejścia, co też niejednokrot
nie bywa substratem stosowanej metodologii. Kolejna edycja badań mogłaby 
we wzbogaconej wersji uwzględnić także kontrolę rozumienia, czy to etapową, 
czy też zainicjowaną po wykonaniu całego zadania czytelniczego. Jako pyta
nie badawcze pojawia się wówczas istotne pytanie o związek między obrazem 
nawigacyjnym a poziomem rozumienia tekstu.

Modyfikacja procedury badawczej mogłaby polegać również na uwzględ
nieniu osi czasu. Pomiar bezwzględnego czasu czytania oraz (po przyjęciu, że 
globalny czas pracy nad tekstem zawsze wynosi 1) zlokalizowanie w przedziale 
czasowym < 0,1 > powrotów, repetycji, przerw, zatrzymań itp. pozwoliłoby 
na wzbogacenie obrazu badanego zjawiska. W obu przypadkach możliwe jest 
wówczas porównywanie wyników indywidualnych.

Uważna obserwacja pracy nad tekstem nasuwa przypuszczenie, że dla nie
których uczniów istotna może być topografia tekstu. Składa się na nią wy
różnienie i przestrzenne rozmieszczenie szczegółów oraz uformowanie z nich 
całości przemawiającej do czytelnika tak, jak przemawia do oglądającego na
malowany obraz, gdy odbiorca jednym rzutem oka obejmuje jego treść. Być 
może obecność tej topografii jest jednym z czynników sprzyjających myślo
wemu odtwarzaniu konstrukcji zakodowanej w tekście, pomaga wyobraźni. 
Taki tekst jest czytany nie tylko w przedziale czasu, ale także w odpowiedniej 
konfiguracji przestrzennej. Istotne bywa nie tylko zapamiętanie treści wykorzy
stywanych przesłanek, ale także szczegółów sytuacyjnych z tym związanych, 
przede wszystkim miejsca odpowiednich formuł w tekście oraz przestrzennego 
ich rozmieszczenia. Ten ostatni fakt może się wiązać m. in. z technicznym 
usprawnianiem lektury. Pracując nad ukształtowaną (zróżnicowaną) architek
tonicznie stroną tekstu, czytelnik — zwłaszcza tzw. wzrokowiec — łatwiej 
zapamiętuje wnioski, zarazem późniejsze przesłanki, do których wypadnie mu 
powracać w dalszych częściach lektury. Po wstępnym „fizycznym” zlokalizo



waniu danej formuły, co ma miejsce w czasie pierwszego powrotu można do 
niej szybko i wielokrotnie — bo już tylko pamięciowo — powracać, osadzając 
ją  równocześnie w zapamiętanym kontekście sytuacyjnym. W podobny sposób 
zapewne rozpoczynają funkcjonowanie powroty latentne, których czytelnik nie 
tylko nie ujawnia na zewnątrz w badaniu, ale często nawet samego aktu po
wrotu nie rejestruje w pełnej świadomości, koncentrując uwagę na wykony
waniu merytorycznych kroków, a nie na samoobserwacji. Właściwa topografia 
może nie tylko usprawniać lekturę, ale również sprzyjać na przykład rekon
strukcji struktury dowodu. Zmieniając tę topografię przez rotację tekstów ofe
rowanych do czytania osobom badanym, możemy analizować i porównywać 
zachowania czytelnika wobec tekstów równoważnych pod innymi względami.

Za pomocą proponowanej techniki można by badać, czy istnieje — i jaka 
— zależność reakcji czytelnika na wyraźne adresy w górę od sposobu ich zre
dagowania i wkomponowania w tekst. Nieco bardziej złożone byłoby zapewne 
przygotowanie od strony technik badawczych procedury mającej dostarczyć 
informacji na temat funkcjonowania w czasie lektury także adresów wyrażo
nych pośrednio w tekście. Zapewne istnieją związki między wiekiem szkolnym, 
bądź zaawansowaniem matematycznym ucznia, a liczbą wszystkich powrotów 
w czasie lektury. Sytuacja może jednak okazać się złożona. Jeśli czytelnikowi 
towarzyszy na przykład świadomość obszaru założeniowego, na którym ak
tualnie pracuje, to wówczas mamy właściwie do czynienia z permanentnym 
powracaniem lub „ciągłym”, a nie jednokrotnym powrotem myślowym do wy
korzystanego założenia chwilowego otwierającego ten obszar. Wypadnie — być 
może — wyodrębnić pewne typy powrotów, wykorzystując m. in. materiał em
piryczny. Uzyskanie danych w tych różnych zakresach wzbogaciłoby opis pro
cesu lektury tekstu matematycznego sporządzany i doskonalony w badaniach 
dydaktycznych na użytek nauczania i uczenia się na każdym poziomie.
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Navigation over a mathematical text
and its systematization while reading

(in the light of a research that involved secondary school pupils)

S u m m a r y

The article shows the results of a research of the process of reading a mathematical 
text. The research was carried out from 1992 to 1999 in a group of 121 pupils and it 
covered two chosen elements of the work with a mathematical text: navigation over 
the text and its systematization. Especially designed methodology is suggested. The 
pupils were reading the text of the proof using a card with a hole in it, therefore it was 
possible to mark graphically the development of the work of the reader in the form 
of a navigation route led through the text. Next, the pupils involved regenerated the 
structure of the proof building compositions with paper cards. The empirical results 
were used to charecterize the process of reading a mathematical text. The paper 
ends with conclusions. A few variants of further studies using this method have been 
suggested.
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