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Hoofdstuk I

Inleiding

Toneclspelers krijgen vaak na afloop van een voorstelling te horen van het publiek dat ze
zeer onder de indruk zijn van de hoeveelheid tekst die de spelers kenden. Dc spelers zeif
beschouwen het leren van de teksten echter als cen noodzakelijke bijzaak. Het kennen
van de teksten is flu eenmaal essenticel voor hat goed kunnen uitvoeren van een rol. Pas
als de teksten door en door bekend zijn, kan het echte toneelspelen beginnen.

Toneelspelen is jets van alle tijden en alle culturen, dus er valt te verwachten dater
inmiddels vele methodes zijn ontwikkeld om een tekst te leren. Dit blijkt filet zo te zijn.
Eigenlijk moat elke acteur voor zichzelf een techniek zien te ontwikkelen, geheel aan de
praktijk gerelateerd. Dc tonceiwereld bleak verlegen te zitten om can theorctische
achtergrond waarmee ze hun technieken konden aanvullen of missehien zelfs verbeteren.
Het idea voor dit onderzoek kwam dan ook van bet Noord Nederlands Toned en het
Electoraat Nieuwe Theatratiteit van de Toneelacademie Maastricht.

Binnen de kunstmatige intelligentie en de cognitiewetenschap is leren can hoofdthema.
Leren is cruciaal voor intelligent gedrag, door te leren zijn wij in staat ons aan te passen
aan de omgeving. Ook taal is een belangrijk onderwerp binnen dit vakgebied. Taal geeft
ons de mogelijkheid te communiceren, taal is can vorm van Intelligent gedrag. In dit
onderzoek zal can poging ondemomen worden om cen mooie brug te slaan tussen deze
beide onderwerpen.

Allereerst zal er can theoretische basis worden gelegd, waaruit het experiment is
voortgekomen Daze zal daarna behandeld worden, bepaalde keuzes binnen dit
experiment zullen worden verklaard en waar deze toe hebben geleid. Uiteraard zullen ook
de resultaten besproken worden en hoe deze strookten met de verwachtingen. Tot slot zal
er can theoretische suggestie worden gedaan voor can ACT-R model, can architectuur
voor cognitie. Met behulp van een computer kan de menselijke cognitie worden
gesimuleerd om zodoende can verkiaring te kunnen vinden voor de verkregen resultaten.
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Hoofdstuk 2

Inleiding Theoretische Achtergrond

Om te kunnen begrijpen hoe toneelspelers hun teksten leren is bet noodzakelijk om te
begnjpcn hoe het geheugen werkt Drie onderling gerelateerde aspecten zijn hierbij van
belang, te weten het leren, bet onthouden en bet herinneren van de teksten.
In eerste instantie zullen de algemene principes van het geheugen uitgelegd worden die
betrekking hebben op het lange-term:jngeheugen. Er zal blijken dat het werkgeheugen
een belangrijke ml vervult bij het geheugenproces. Vervolgens wordt de Iiteratuur
besproken die er over bet leren, het onthouden en bet berinneren van toneelteksten
bestaat. Omdat toneelteksten bestaan uit taal, is taal ook een bclangrijk onderwerp. Dc
structuren die in taal bestaan kunnen een hulpmiddel zijn voor bet leren van de teksten,
dit zal vervolgens besproken worden.
Tot slot zal ACT-R (Anderson & Lebiere, 1998) besproken worden. Dit is cen
computattonele architectuur waarin geheugenprocessen zichtbaar gemaakt kunnen
worden door middel van cognitiefmodeleren. ACT-R biedt de mogelijkheid om te
kunnen onderzoeken hoe gehe genstrategicen op cognitief niveau exact werken. Er
zullen twee ACT-R modellen besproken worden, één met bctrekking tot het
werkgeheugen (Lovett, Daily & Reder, 2000) en één met als onderwerp bet leren van
zinnen (Anderson, Budiu en Reder, 2001).
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Hoofdstuk 3

Het Geheugen

Eén van de eerste modellen die van hat geheugen zijn gemaakt, Is dat van Atkinson &
Shtffrin (1968, zie Tulving & Craik (2000) en Baddeley (1997)). Dit model is van grote
invloed geweest op de ontwikkeling van geheugenondcrzoek.
Flet model bevat 3 componenten (zie figuur 3.1).

Itebearea

Dc input van de omgeving komt binnen via de sensory registers, waar waarnemingen
verwerkt worden. Deze informatie gaat rechtstreeks door naar hat korte-term:jngeheugen
(Short-Term Store, S7S), hier vindt de korte-termijnopslag van de informatie plaats. Het
STS staat op zijn beurt wear in verbinding met hat Iange-term/ngeheugen (Long-Term
Store. L7), waar de informatie permanent wordt opgeslagen.
Het korte-termijngeheugen speelt in dit model een cruciale rol: zonder inmenging van dit
dccl kan er fiats f of ult bet lange-termijngeheugen. Het korte-termijngeheugen heeft
ceo bepcrkte capaciteit; er kan een maximale hoeveclheid aan informatie worden
opgeslagen(bv Jacobs, 1887; James, 1890: beiden zie Miyake & Shah, 1999). Hetlange-
termijngeheugen lijkt geen capaciteitslimiet te hebben.
Het korte-termijngeheugen heeft verschillende functies, die onder te verdelen zijn in hat
opslaan van informatie in het lange-termijngehcugen en hat terughalen van informatie uit
bet lange-term ijngeheugen. Met behulp van bet model van Atkinson & Shiffrin (1968,
zie Tulving & Craik (2000) en Baddeley (1997)) kunnen deze aspecten van hat geheugen
gedetailleerder verklaard worden. Eerst zullen twee technieken van leren worden
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besproken, dan de representaties tot welke deze leiden en tenslotte de aspecten die
verbonden zijn met het terughalen van de informatie.

3.1 Onslaan van Informatie In het

Er bestaan technieken waardoor informatie gcmakkelijker in bet geheugen wordt
opgeslagen. Een techniek betreft herbal ing (rehearsal), bij een andere techniek wordt de
nieuwe informatie aan bekende kennis gekoppeld (schema-i heorle).

3.1.1 Rehearsal

Rehearsal is een proces waarbij informatie op een bewuste manier wordt herhaald,
waardoor het actiefblijft in het korte-termijngeheugen. Hoe langer een item in het korte-
termijngeheugen wordt gehouden, hoe groter de kans is dat het item in bet lange-
term ijngeheugen terechtkomt (Atkinson & Shiffrin, 1986: zie Baddeley, 1997). Als ci
eenmaal een verbinding van een item in bet lange-termijngeheugen is ontstaan, dan zal
deze door rehearsal versterkt worden. Hierdoor wordt de kans op vergeten verkleind.
Er kunnen twee soorten rehearsal worden onderscheiden: behoudsrehearsal (maintenance
rehearsal: Craik & Watkins, 1973: zie Baddeley, 1997) en uitbreidingsrehearsal
(elaboration rehearsal; Craik & Lockhart, 1972: zie Baddeley. 1997). Bij
behoudsrehearsal gaat het om herhaling zonder uitdieping, hierbij worden bekende items
versterkt (priming). Pnming veroorzaakt heractivatie van cen bestaande mentale
representatie. Bij deze rehearsal kunnen de items herkend worden, maar niet herinnerd.
Ook is bet niet te verwachten dat dit leidt tot lange-term ijnleren (Baddeley, 1997).
Bij de uitbreidingsrehearsal wordt informatie op een nieuwe manier georganiseerd zodat
bet aansluit bij al bekende informatie. Items kunnen na voldoende uitbreidingsrehearsal
wel actief herinnerd worden en bet zal ook leiden tot verbindingen in bet lange-
termijngeheugen (Baddeley. 1997).
Het is beter om bet leren uit te strekken over een groter deel van de tijd. dan alles in Cèn
tijdsperiode te leren, dit wordt het principe van verdeling-van-oefening (distribution of
practice principle; Ebbinghaus, 1885: zie Baddeley, 1997) genoemd. Maar natuurlijk is
ook de totale leertijd relevant. Hoe langer Cr intensiefgeleerd wordt, hoe beter. Dit is de
totale-t/dhypothese (total lime hypothesis: Ebbingbaus, 1885: zie Baddeley, 1997).

3.1.2 Schema-theorie

Informatie wordt gemakkelijker geleerd als bet aansluit bij bekende items (zie Baddeley,
1997). Schema's of schemata zijn kennisstructuren in bet geheugen die een bepaalde
procedure met bijbehorende feiten weergeven (Bartlett, 1932: zie Baddeley, 1997). Ze
bevatten informatie en ervaringen die we hebben van de wereld en bestaan dus niet uit
abstracte regels. Dezc schema's kunnen op aile niveaus van abstractie liggen, van
ideologieen tot zeer concrete handelingen.
Een voorbeeld van een schema is bet schema behorende bij bet kopen van goederen in
ceo winkel. Dc handelingen zoals bet uitzoeken van de goederen en bet moeten betalen
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aan de kassa maken dccl ult van het schema. Schema's bevatten een vaste kern en een
variabel aspect; een algemeen schema kan door de variabelen op verschillende situaties
van toepassing zijn. Het soort goederen en de prijs versehilt per winkel (de variabelen),
maar toch is hetzelfde schema van toepassing (de vaste kern). Schema's hoeven niet een
gelsoleerd geheel te zijn, maar kunnen ook genest zijn. Het toepassen van een schema
heipt om cen nieuwe situatle te begrijpen, omdat het schema benodigde informatie die al
bekend is omvat. Door nieuwe informatie aan een bestaand schema te koppelen, zal het
beter onthouden worden (diverse auteurs samengevat door Rumelhart & Norman, 1985:
zie Raddeley, 1997).

3.2 Reyresentaties va• Informatie I. het Lanae-.

Ala informatie in het geheugen wordt opgeslagen, ontstaat er een represensalie van de
informatie. Het proces van omzetten van de informatie in ecn representatie heet coderen.
Dit proces bestaat uit het opdelen van de informatie in kleinere eenheden, chunks
genaamd

3.2.1 Chunks en Codering

Schema's zijn mentale representaties van grote kennisstructuren, die uitgebreid kunnen
worden door het leren van nieuwe informatie. Informatie wordt geleerd door het op te
delen in chunks. Ecn chunk wordt gedefinieerd als een verzameling van meerdere
elementaire eenheden die onderling geassocieerd zijn en herhaaldelijk opgeslagen zijn in
het geheugen. Deze eenheden gedragen zich ala een coherente, geintegreerde groep
wanneer ze uit het geheugen opgehaald worden (Miller, 1956; Simon, 1974: beiden ale
Tulving & Craik, 2000). Het leren van informatie gaat het gemakkelijkst ala er een
aansluiting plaats kan vinden bij bestaande kennis, zoals de schema-theorie aangeeft, Dc
cerste acties die mechanismen van de hersenen uitvoeren betreft het samenvoegen van
elementaire eenheden tot grotere chunks. Hoe minder chunks er gevormd worden hoe
gemakkelijker de nieuwe infonnatie geleerd wordt, omdat er minder items hoeven
worden opgeslagen (Miller, 1956; Simon, 1974: beiden zie Tulving & Craik, 2000). Te
kleine chunks zijn inefficient, omdat de kans op vergeten groter is omdat er meer chunks
zijn en bovendien vereisen ze meer recalltijd. Ic grote chunks vereisen veel repeteutijd
en vergen veel van het geheugen.

Coderen is het proces waarbij infonnatie wordt omgezet in een vorm die in het geheugen
kan worden opgeslagen (representatie). Er zijn verschillende soorten van codering,
gebaseerd op de verschillende modes van waarneming (Tulving & Craik, 2000).
Auditieve informatie kan —in het geval van woorden- fonologisch of ritmisch gecodeerd
worden. Bij visuele inforrnatie vindt er semantische codenng plaats, dus bijvoorbeeld op
basis van de betekenis, of codering op basis van de structuur (bijvoorbeeld gebaseerd op
spelling). Dit zijn maar enkele voorbeelden van de verschillende mogelijkheden. Dc
verschillende coderingen leiden tot verschillende representaties. Diepere semantische en
uitgebreide codering zal leiden tot de codering van meer kenmerken (by Moscovitch &
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Craik, 1976: zie Baddeley, 1997). En hoe meer verschillende soorten geheugencodes, hoe
groter de kans op herunnering (Craik & Tulving, 1975: zie Tulving & Craik, 2000).
Ook zal elk individu verschillende representaties opbouwen. Het coderen wordt namelijk
geleid door de voorkennis, waarden en verwachtingen van een individu (by Ausubel,
l962 Einstein & Hunt, 1980: beiden zie Tulving & Craik, 2000). Dc associaties die een
individu heeft bij dc informatic is persoonlijk en leiden daarom tot verschillende
representaties.

3.3 Teruahale. vi. l.formitie .11 bet Lane-iyrmuiniyncuayii

Of cen item succesvol herunnerd worth, is niet alleen afhankelijk van bet leren en de
kwaliteit van de representatie die is gevormd, maar oak of er CCI succeavolle retrieval
plaatsvindt. Factoren die hierbij een ml spden zijn interferentie, de coniex: van retrieval
en de cues die beschikbaar zijn.

3.3.1 Retrieval

Representaties zijn efficiente structuren voor retrieval (zie Baddelcy, 1997); dit is bet
ophalen van informatie uit bet Iange-termijngeheugen. Er zijn twee soorten retrieval.
namelijk recall (retentie) en recognition (herkenning) Bij recognition zijn de items wel
beschikbaar. maar niet toegankelijk. Bij recall is de informatie zowel beschikbaar als
toegankelijk. Deze twee aspecten zijn ook verantwoordclijk voor vergeten (Tulving &
Perlstone, 1996: zie Tulving & Craik, 2000): ecn item is niet meer aanwezig of kan niet
meer warden gevonden. Herinnering is een gecombuneerde functie van
coderingsvariabelen en reirsevalvariabelen (Tulving, 1983: zie Tulving & Craik, 2000).
Het hangt er dus vanaf hoe goed de infonnatie is opgeslagen (codennvariabeIen) en
hoe goed de retrieval cues (retrievalvariabelen; zie ook paragraaf 3.3.4) zijn of een item
correct hennnerd wordt.

3.3.2 Interferentie

Vergeten kan oak het gevolg zijn van inlerfereniie. hnterferentie is het falen van een
correcte retrieval door tussenkomst van andere informatie. Dc recall kan verslechterd
worden door eerder leren (proactieve interferenhie) of later leren (retroachleve
interferenhie). Het is echter niet duidelijk of bet vergeten komt omdat bij unterferentie de
ene informatie de andere verbindingen in bet geheugen vemietigt of omdat bet competitie
tussen gel ij kende items bij retrieval veroorzaakt (Baddelcy, 1997). Wel is duidelijk dat op
zijn minst een aantal van de interfentie-etlecten ontstaan als resultaat van problemen
tijdens retrieval (Bekerian & Bowers, 1983: zie Baddeley 1997).

3.3.3 Context-afhankelijke Retrievals

De omstandigheden waarin bepaalde unformatie geleerd is. speelt oak ccii belangrijke rol
bij retrieval. Dc kans op retrieval wordt vergroot als de locatie en omstandigheden
hetzelfde zijn als bij het leren van de informatie (by Godden & Baddeley, 1975: zie
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Baddeley, 1997). Zclfs denken aan de geleerde omgeving helpt (Smith, 1979: zie
Baddeley 1997). Ook gaat bet op voor psychologische omstandigheden, zoals
bijvoorbeeld dronkenschap (Goodwin et aL, I 969: zie Baddeley, 1997). Als je informatie
dronken leert, kun je deze ook het beste hennneren ala je dronken bent.

3.3.4 Retrieval Cues

Een cue is een hint die de recall kan vergemakkelijken. In eerste instantie werd
verondersteld dat specifieke retrieval cues recall slechts vergemakkelijken ala de cues cn
hun relatie met bet te-herinneren-woord op dezelfde tijd zijn opgeslagen als het te-
herinneren-woord (Tulving & Osler, 1968: zie Baddeley, 1997). Tulving (1983: zie
I3addeley, 1997) komt hier later op terug en geeft dan aan dat de cues niet noodzakelijk
op dezelfde tijd geleerd moeten zijn. Tulving blijft wel benadrukken dat de relatie tussen
de cue en bet te-herinneren-woord cruciaal is voor recall. Deze relatie behoeft dus met
een temporele te zijn, maar kan ook associatiefzijn.

3.4 Het Werkaeheueen

Het modal-model van Atkinson & Shiffrmns (1968 zie Tulving & Craik (2000)) bleek een
aantal problemen te hebben. Het model suggereert bijvoorbeeld dat patienten met een
stoornis van bun korte-termijngeheugen ook problemen zouden hebben met lange-
termijnleren, maar data gaven aan dat dit niet zo hoeft te zijn (Shallice & Warrington,
1970; Basso et al., 1982: beiden zie Baddeley, 2000). Ook de aanname dat de duur van
een item in bet korte-termijngeheugen de voomaamste factor is die bepaalt of bet item in
bet lange-termijngeheugen komt, bleek met correct (vb Morton, 1967: zie Baddeley,
2000). Het model van bet korte-tcrmijngeheugen bleek een te sterke simplificering van
bet gebeugen. Sinds dejaren '80 is er een nieuwe aanpak ontstaan bet concept van bet
werkgeheugen werd geintroduceerd (Crowder, 1982: zie Baddeley, 1992)

Het werkgeheugen is in tegenstelling tot het korte-termijngeheugen met ben enkel
systeem, maar een set van mechanismen. Het werkgeheugen is bij meer taken betrokken
dan geheugentaken alleen, bet is betrokken bij cognitieve taken zoals lezen, begrijpen,
taalverwerking en redeneren. Er bestaan veel verschillende definities van het
werkgeheugen, maar de definitie die Miyake & Shah (1999) geven, bevat volgens ben
alle punten van consensus binnen de verschillende onderzoeksgroepen. Deze definitie
luidt als volgt:

He: werkgeheugen bestaai UI: die mechanismen ofprocessen die be:rokken zyn by de
controle. regulatie en he: actieve behoud van aak-relevante informatie ten dienste van
complexe cognhlie, by :owel nieu'we als bekende. geoefende taken.

Miyake & Shah (1999) onderscheiden 6 verschillende thema's. Deze thema's zijn
deelonderwerpen van het werkgeheugen waar de verschillende onderzoeksgroepen bet in
grote Iijnen over eens zijn. Het eerste thema betreft de structuur van bet werkgeheugen.
Het werkgeheugen wordt met langer gezien als een separate box of een enkel systeem op
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een vaste plaats in de hersenen, zoals het korte-termijngeheugen. Men is het er over eens
dat verscheidene gebieden in de bersenen, inclusicfde prefrontale cortex, samenwerken
om de verschijnselen van bet werkgeheugen te produceren. Neuro-imagingonderzoeken
bevestigen dit.

Het tweede thema is dat het werkgeheugen onderdeci uitmaakt van complexe cognitie.
Hiermee wordt bedoeld dat bet werkgeheugen met slechts éèn enkele taak te vervullen
beeR —bewaren van informatie- maar dat bet betrokken is bij diverse complexe functies,
zoals taalverwerking, visio-spatieei denken, redeneren en beslissingen nemen. Bij deze
taken speelt bet werkgeheugen een belangrijke rol bij de informatieverwerking.

Het derde thema is sterk verbonden met bet vonge punt, namelijk dat bet werkgeheugen
ook betrokken is bij controle en regulatie van cognitieve acties. Vele modellen van het
werkgeheugen beschrijven een central executive, een centrum vanwaar alle taken worden
aangestuurd, net ala bij een centrale processor van een computer. Dit idee wordt niet
langer als correct beschouwd; tegenwoordig wordt deze controletaak als een emergente
eigenschap gezien (zie voor cen overzicht Miyake & Shah, 1999). Dat wil zeggen dat de
eigenschap ontstaat uit de verschillende sub-taken van het werkgeheugen, in plaats van
dat er een homunculus wordt geintroduccerd.

Het vierde thema betreft de capaciteitsilmiet. Het werkgeheugen kan slechts cen beperkt
aantal items opsiaan gedurende een bepaalde tijd. Dc verschillende onderzoeksgroepen
zijn het er alien over eens dat deze limiet ontstaat door diverse factoren in piaats van één
aliesbepalende factor (zie voor cen overzicht Miyake & Shah, 1999). Sommige van hen
zien dit ock als een emergente eigenschap (by Young & Lewis; Barnard; Scbeider
O'Reilly et al.: alien zie Miyake & Shah, 1999)

Het vijfde thema is dat een complete, enkelvoudige, algemene visie van het
werkgeheugen niet stand kan houden. Het werkgeheugen zal breder gedefinieerd moeten
worden dan als één algemeen systeem. Uit de literatuur zijn diverse domein-specifieke
effecten bekend, waarbij het werkgeheugen van invloed is op een specifiek dccl van een
cognitieve taak. Deze effecten hebben bijvoorbceld bctrekking op bet lange-
termijngeheugen, interferentie tussen gelijksoortige dingen of bepaalde vaardigbeden.
Een te algemene definitie van bet werkgeheugen ken bier geen verklaringen voor bieden,
omdat deze effecten domeingebonden zijn. Het werkgeheugen is dus niet een
enkelvoudig systeem, ook niet op functioned niveau. Het zou functionele verkiaringen
mocten kunnen bieden op zowel specifiek als op globaal niveau binnen cognitieve
processen.

Het zesde en laatste thema gaat over het lange-termijngeheugen. Het lange-
termijngeheugcn speelt een integrale ml voor taken van bet werkgeheugen. Het
werkgeheugen beeR toegang tot bet lange-termijngeheugen, zowel op efferente ais
afferente wijze. Items kunnen vanuit bet werkgeheugen naar bet Iangc-termijngeheugen
vcrplaatst worden, maar items kunnen ook met behuip van cues uit bet lange-
termijngeheugen actiefworden in bet werkgeheugen. Het is echter niet duidelijk in
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hoeverre het hier echt om twee verschillende systemen gaat, of dat bet een geintegreerd
geheel is.

Kort samengevat is het werkgeheugen een set van mechanismen die gebruikt worden bij
de cognitie voor bet ophalen en behouden van informatie gedurende bet verwerken van
informatie (Lovett, Daily & Reder, 2000).
Dc leertechnieken die in de voorgaande paragrafen besproken zijn, zijn methoden die in
bet werkgeheugen plaatsvinden. Ook speelt het werkgebeugen een belangrijke rol bij de
retrieval van informatie. In bet volgende boofdstuk zullen de kenmerken van bet
geheugen in verband worden gebracht met bet leren van toneelteksten.

Il
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Hoofdstuk 4

Geheugenstrategieën bij Toneelteksten

Er is nog maar sporadisch onder-zoek gedaan naar het leren van toneelteksten. In feite zijn
er maar drie studies in de literatuur te vinden over dit onderwerp. Het eerste onderzoek is
van Oliver & Encsson (1986). Zij onderzochten hoe de mentale representatles van de
toneelteksten eruit zien door middel van 5 kleine experimenten. Deze hadden als
onderwerp bet onthouden en reproduceren van toneelteksten. Oliver & Ericsson (1986)
nchtten zich bij dit onderzoek op het reproduceren van geleerde teksten en keken wat de
effecten waren van verschillende soorten cues. Oliver & Ericsson (1986) onderzochten
wat de eenheden zijn van de mentale representaties en of deze zijn opgedeeld in
toneelstukken, scenes, spreekgedeeltes of zinnen. De deelnemers aan het onderzoek
waren ervaren acteurs die alien op dat moment een groe ml met veel tekst hadden.
Het tweede onderzoek is van Intons-Peterson & Smyth (1987), waarbij de nadruk lag op
bet verschil tussen acteurs en niet—acteurs. Zij toetsten twee verschillende strategien en
onderzochten de effecten op beide groepen. Dc strategieen die gebruikt werden waren de
gist - en de rotestrategie. Bij de eerste ligt de nadruk bij het leren op betekenis, bij de
tweede op de woorden zelf.
Noice (1991/I 992) was daarentegen meer geinteresseerd in wat acteurs in de praktijk
doen, welke manieren zij zelf hanteren om de teksten te leren. Zij heeft allereerst een
verkennend onderzoek gedaan (1992), om vervolgens de vermoedens hieruit te toetsen.
Dit onderzoek (1991) maakt ook weer verschil tussen de gist- en de rotestrategle, maar in
dit geval met betrekking tot mentale representaties.
Deze onderzoeken zullen besproken worden aan de hand van de drie aspecten van
geheugen: het leren, het onthouden en bet herinneren. Zie label 4.1 voor cen overzicht
van de besproken onderzoeken met de bijbchorende paragrafen.

Tabel 4.1 Overzkht van de braproken onderzoe&en met oaderwerp en paragriaf. Dr
paragraatwaarln de opzet van het experiment wordi bisproken in vetgedrukt.

Onderzoek 1' Onderwerp T8esproken in §

Het versehil tussen acteurs I
§ 4.1 (Leren)Intons-Peterson & Smyth en niet-acteurs met I § 4.2 (Onthouden)

(1987) betrekking tot de rote- en I
de giststrategie

§ 4.3 (Herinneren)

Noice (1992)
Leerstrategieen van acteurs

de praktijk

§4.1 (Leren)
* 4.2 (Onthouden)
§4 3 (1-lerinneren)
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Oliver & Ericsson (1986)

2

3

4

5

Mentale representatles van
bii acteurs

Dc toegang tot opgeslagen
toneelteksten

Hierarchische organisatie
(zinnen en

spreckgedeeltes)
Interferentie tussen

toneelteksten

Onderzoek Onderwerp Besproken in §

Noice (1991)
Mentale representaties bij
de rote- en de giststratege

§ 4.1 (Leren)
§ 4 2 (Onthoud)

4 3 (Hennneren)

Experiment:

Het tonceistuk als cue

Dc scene als cue

§ 4.2 (Onthouden)
6 4.3 (Herinneren)

9 4.3 (Herinneren)

9 4.2 (Onthonden)
* 4.3 (Herinneren)

9 4.2 (Onthouden)
6 4.3 (Herinneren)
6 4.3 (Herinneren)
§ 4,2 (Onthouden)
§ 4.3 (Herinneren)

4.1 Het Leren van Toneeltekaten

In deze paragraafzal bcsproken worden welke technieken acteurs gebruiken bij bet leren
van toneelteksten (Noice. 1992). Ook wordt besproken wat de gist- en de rotestrategie
zijn en hoe deze door acteurs en niet-acteurs worden toegepast.

Noice (1992) heeft onderzocht hoe acteurs hun tekstcn uit hun boofd leren. Dit onderzoek
was voomamelijk van exploratieve aard; dit betekent dat bet geen expenmentele fases
bevat. Noice heeft 7 professionele acteurs met elk minimaal 5 jaar theaterervaring
gevraagd uitgebreid te beschrijven hoe zij het leren van toneelteksten aanpakken. Dc
protocols waren dus retrospectieve rapporten, de acteurs gaven zelf cen beschouwing.
Alle zeven acteurs gaven aan dat zij altijd beginnen met bet verscheidene malen
doorlezen van het script, voor ze daadwerkelijk beginnen met het leren ervan. Dc eerste
keer lezen de acteurs bet script door om de verhaallijn te leren, de tweede keer om de
persoonlijkheid van de karakters te ontdekken. Dit doorlezen was dus voomamelijk
gericht op de betekenis in het script. Dc strategic die gencht is op het vinden van de
betekenis wordt de gisisirazegie genoemd. Dc strategic waarbij de nadruk ligt op bet leren
van de woorden en de zinsconstructie, wordt de rolesiralegie genoemd. Hierbij wordt
woord-voor-woord geleerd. Geen van de acteurs begon dus met de rotestrategie Een
aantal acteurs gafaan juist moeite te doen om zich in eerste instantie niet op de woorden
te concentreren. Bovendien lijkt bet dat de giststrategle de rotestrategie voor een groot
dccl onnodig maakt. Veel actcurs gaven namelijk nan dat na dczc uitdicping de woorden
ala vanzelf leken te komen. Toch was bet soms noodzakelijk om aisnog bet script op de
rote-manier IC leren, vooral bj ingewikkelde zinnen of onlogische passages.
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label 4.2 geeft een samenvatting van de verschillende factoren die acteurs noemen om
hun rol te leren. Deze factoren zijn opgesplilst in due groepen. Dc eerste groep bevat de
factoren die aangeven dat er geen intentie is om de woorden te onthouden tot andere
procedures afgerond zijn. Dc tweede groep beschrijft de factoren die te maken hebben
met motivaties, intenties of interacties van karakters. Dc derde groep tenslotte geeft de
factoren aan die betrekking hebben op de technische aspecten van het leren van een rol.

Tabe 4.2 Factoren enoemd door do 7 octeurs bij het kren van thealerruflen

Taak (aanial acteurs die deze factor normi)

A. Fact oren die oangeven dat er geen Inlenne as om de woorden te onthouden tot andere
procedures afgeronvi vjn

I I-let script meerdere malen doorlezen voor Ieren van tekst (7)
2. Dc tekstregels over bet algemeen pas leren no blocking (mise-en-scene) (7)
3. Een procedure gebruiken die met gebaseerd is op rote-herbal ing (7)
4. Tekstregels onthouden tijdcns een repetitie met andere acteurs (4)
5. Eerst samenvatten, exacte woorden later leren (3)
6. Een rol in secties verdelen en dcxc leren (2)

B: Factoren die IC maken hebben met motivagies. intenties of ingeracties van karakiers
1. Dc groei of ontwikkeling beschouwen van cen karakter gedurende bet stuk (7)
2. Motivatie aan de blocking koppelen (7)
3. Een karakters intentic bestuderen voor leren van de regels (7)
4. Nadenken over relaties met andere karakters (5)
5. De motivaties van bet karakter analyscren (3)

C. Factoren die betrekking hebben op de technische aspecten van het leren van een To,
I. Gebruik maken van een vriend of een bandrecorder (3)
2. Herbalen van zinnen zoals ze exact stun opgescbrevcn (3)
3. Lange monologen uitschrijven (2)
4. Onthouden hoe de pagina er uitziet (2)
5. Dc ontwikkeling van scenes in bet stuk leren (2)

In een vervolgonderzoek (1991, eerder gepubliceerd) onderzocht Noice de verschillen
tussen acteurs en niet-acteurs. In dit onderzoek werden de rotestrategie en de giststrategie
met elkaar vergeleken, in twee verschillende groepen, te weten acteurs en niet-acteurs.
Beide groepen werden verdeeld in een gist- en een roteconditie. Proef'personen in de
roteconditie kregen een vastgestelde tijd waarin ze naar een specifiek gedeelte van de
tekst mochten kijken. Dc rest van de tekst was afgeschermd, waardoor bet voor de
proelj,ersonen onmogelijk was om de tekst verder te bestuderen. De teksten belroffen
scenes van een realistisch toneelstuk. Bij de giststrategie kregen de proefpersonen wel de
mogelijkheid om de tekst verder te bestuderen en op zoek te gaan naar uitgebreide
verbanden.
Aan de proeIersonen werd niet verteld dat ze de regels ult hun hoofd moesten leren,
noch dat er een recalitest zou zijn waarbij de teksten letterlijk opgenoemd moesten
worden. In het geval van de giststrategie kregen de professionele acteurs te horen dat xc
zich voor moesten bereiden op een auditie, de niet-acteurs kregen te horen dat xc een try-
out voor cen toneelstuk voor school moesten doen.
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Afle proefersonen kregen 20 minuten na het bestuderen van de tekst drie taken. Ten
eerste werd hen gevraagd om de regels op te schrijven die ze zich uit de tekst konden
herinneren. Ten tweede moesten de proefersonen gedachtcn opschrijven die ze over de
tekst hadden gehad gedurende het leren en tenslotte moesten de proefpersonen nog in 2 a
3 zinnen de scene samenvatten.
Deze resultaten werden op 3 manieren bekeken. Ten eerste werd er gekeken hoeveel
regels uit het script de proelersonen zich herinnerd hadden. Dc tweede wijze van
toetsing was om Ic kijkcn naar hoeveel extra gedachten de Pr efersonen hadden
opgeschreven. Dit diende als een mast voor de diepte van begrip die proelj,ersonen
hadden bereikt. Tot slot werd onderzocht wat de structuur was die de procfersonen
gebruikten om de teksten te onthouden. Het soon informatie dat de proelersoon in de
samenvatting had opgenomen was hiervoor een goede aanwijzing.
Uit de resultaten kwam naar voren dat acteurs significant meet extra gedachten over de
tekst hadden opgeschreven dan de niet-acteurs. Dc meeste gedachten waren geformuleerd
vanuit bet personage en gingen grotendeels over Intentles, emoties en verklaringen van
gedrag. Acteurs in de giststrategie maakten ook aanzienlijk meer uitbreidingen dan
acteurs in de rotestrategie.

Intons-Peterson & Smyth hebben in 1987 ook onderzoek gedaan naar de verschillen
tussen de gist- en de rotestrategie. In dit onderzoek werd de nadruk gelegd op bet verschil
tussen experts (acteurs) en onervaren personen. Dc proefersonen in de roteconditie
kregen de teksten niet van tevoren te lezen en hadden dus tijdens bet leren nog geen idee
over het verloop van bet verhaal. Bij de giststrategie kregen de proefpersonen wel de
gelegenheid om de teksten vooraf in zijn geheel door Ic lezen en hen werd gevraagd om
zich vooral te richten op de betekenis van het vcrhaal en de zinnen. Dc helft van iedere
groep (acteurs en onervaren proefpersonen) moest de tekst leren met behulp van de
rotestrategie en de andere heift met behuip van de giststrategie.
Dc proelj,ersonen kregen de teksten verscheidene keren aangeboden en ze werden ook
meerdere keren overhoord. Zowel het leren als het testen gebeurde hardop.
Er bleek een verschil tussen de niet-acteurs en de acteurs in de wijze van leren. Dc
acteurs maakten beter gebruik van cues, waarvoor ze meestal de woorden aan het begin
van de zin gebruikten. Acteurs herhaalden deze woorden vaker tijdens bet leren dan
beginners deden en ook hadden ze meer variatie in hun rehearsal. Door de rehearsal
werden niet alleen verbindingen van de tekst in bet geheugen beter gelegd, maar ook de
kracht van de cues vergroot. Dit betekent dus dat door herhaling de zin bcter in bet
geheugen wordt opgeslagcn en dat de zin later gemakkelijker op te halcn is. Acteurs
verbeterden daarnaast vaker hun fouten tijdens de rehearsals dan de niet-acteurs.
Een ander verschil in leertechniek dat uit dit onderzoek naar voren kwam, was de grootte
van de chunks die de acteurs kozen. In dit geval gaat het om bet aantal woorden dat
tegelijkertijd onthouden worth. Dc onderzoekers bepaalden uit de rehearsals waar dc
acteurs hun chunkgrcnzen legden. Vaak bleek dit overeen te komcn met de lengte van de
zinnen, maar ook zaten de scheidingen van de chunks vaak bij pauzes in de zinsstructuur.
Acteurs bleken beter in staat om een efficiente chunkgrootte te bepalen. Te grote chunks
vereisen veel repeteertijd en vergen veel van bet geheugcn. Te klelne chunks zijn
inefficient, omdat ze meer recalltijd vereisen en bovendien is de kans op vergeten groter
omdat er meer chunks Ic onthoudcn zijn.

22



De acteurs badden nagenoeg even grote chunks bij beide strategietn, terwiji de onervaren
proefpersonen bij de rotestrategie aanzienhijk grotere chunks hadden dan bij de
glststrategie

In de pilotstudie van 1992 heeft Noice ook één acteur gevraagd om een stapsgewijze
aanpak van het leren van toneelteksten te beschrijven. Hieruit bleck dat de acteur vooral
naar het gehele plan van het karakter binnen bet stuk zocht. tJit bet vervolgonderzoek van
Noice (1991) bleek uit de samenvattingen en de structurele analyse dat acteurs op zoek
gingen naar de doelen en subdoelen van de karakters in bet toneelstuk. Dit zijn de doclen
die de verschillende karakters in bet stuk proberen te bereiken door middel van bun
acties. Elke scene van een toneelstuk bestaat uit een serie van subdoelen die eerst
voltooid moeten worden, voordat bet gehele plan van een karakter kan slagen. In
tegenstelling tot de acteurs volgden de niet-acteurs vooral de chronologie van de scenes.
Deze studie suggereert dat er een nauw verband bestaat tussen acteertechnieken en de
schenia-theorie. Doordat de acteur inzicht knjgt in de doelen die bet karakter nastreeft,
worden de intenties van bet personage duidelijk. Deze intenties zijn herkenbaar voor de
acteur, waardoor er een betere aansluiting bij bestaande schema's is. Dit vergemakkelijkt
dus het opslaan van de tekst in bet geheugen.

Samengevat betekent dit dat acteurs beter en meer gebruik blijken te maken van de
giststrategie (Noice, 1992) en zij vormen meer extra gedachten over de toneeltekst dan
niet-acteurs (Noice, 1991). Ook maken acteurs in de gistconditie aanzienlijk meer
uitbreidingen dan acteurs in de roteconditic (Noice, 1991). Acteurs zoeken bovendien
beter naar cues dan niet-acteurs en zij gebruiken een efficitntere chunkgrootte (Intons-
Peterson & Smyth, 1987). I3ovendien hebben acteurs meer variatie in bun rehearsal en
verbeteren ze vaker hun fouten tijdens het leren dan niet-acteurs (Intons-Peterson &
Smyth, 1987). Acteurs gaan ook actief op zoek naar de doelen die in het toneelstuk naar
voren komen. De intenties van de karakters konden op deze manier gekoppeld worden
aan bestaande schema's (Noice, 1991/1992).

4.2 Het onthouden van toneelteksten

Zoals in paragraaf 4.1 beschreven bepaalt de methode die gebruikt is voor het leren van
toneelteksten de representatie die wordt opgebouwd. In deze paragraafzal besproken
worden wat et in de Iiteratuur bekend is over de representaties die acteurs van bun teksten
opbouwen.

In de vorige paragraafwerd aangeven dat acteurs actiefzoeken naar de doelen die in bet
stuk gerealiseerd worden (Noice, 199 1/1992). Acteurs bouwen hierdoor een hitrarchische
representatle van het toneelstuk op (Noice, 1991/1992). Bovenaan in de hirarchie suiat
bet hoofddoel, welke wordt uitgesplitst in de subdoelen die in de scenes naar voren
komen. Niet-acteurs volgen zoals beschreven de chronologie van het toneelstuk en
blijken daardoor een lineaire representatie op te bouwen (Noice, 1991). Noice vergeleek
in dit onderzoek ook de gist. en de rotestrategie. hieruit bleek dat de giststrategie een veel
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njkere representatie oplevert dan de rotestrategie. Acteurs maken zelfvooral gebruik van
de giststrategie (Noice, 1992), dus acteurs zullen ook een uitgebreide mentale
representatie van de toneeltekst opbouwen.

In derde experiment van Oliver & Ericsson (1986) werd bestudeerd of en hoc
interferentie tussen toneelstukken optrcedt. Hieruit kwam naar voren dat cen toneclstuk
met als een apart geheel wordt opgeslagen. Aan dit experiment deden drie acteurs mee
die ieder twee rollen van vergelijkbare grootte uitvoerden in twee verschillende stukkcn.
Uit elk stuk werden unieke woorden geselecteerd en woorden die in beide stukken
voorkwamen (overlappende woorden). Dc cues die werden gegeven bestonden uit de
naam van het toneelstuk gevolgd door bet woord (uniek of overlappend), in sommige
gevallen voorafgegaan door het voorgaande woord uit het stuk. De cues in deze gevallen
waren de twee-woordencues en kwamen even vaak voor als de één-woordcues. Het bleek
dat de acteurs veel minder succesvol waren in de reproductie van hun tekst bij de
overlappende woorden dan bij dc stuk-unieke woorden. Het aantal woorden waaruit de
cues bestonden bleken geen significante verschillen of interacties te veroorzaken. De
slcchte prestatie op de overlappende woorden suggereert sterk dat bet weten van de naam
van bet toncelstuk niet bruikbaar is voor retrieval: bet voorkomt niet dater interferentie
optreedt met bet andere stuk. Dit suggereert dat een tonceistuk niet als een apart geheel
opgeslagen is

In het vijfde experiment van Oliver & Ericsson (1986) werd gekeken naar bet effect van
bet noemen van de scenes op retrieval. Omdat in dit experiment vooral wordt ingegaan
op de retrieval, zal dit experiment besproken worden in de volgende paragraaf(zie ook
paragraaf 4.3). Eén conclusie is hier echter wel relevant. LJit dit onderzoek kwam
namelijk naar voren dat crook bij bet gebruik van de scene als cue interferentie ontstond,
waaruit geconcludeerd kan worden dat ook de scenes niet als een apart geIsoleerd
gedeelte zijn opgeslagen.

Het tweede experiment (Oliver & Ericsson, 1986) had als onderwerp de hierarchische
organisatie van de teksten in het geheugen. Uit de toneelteksten werden zinsdelen
gezocht die allemaal een lengte hadden van 4 woorden, dit waren de cues. In totaal waren
er acht mogelijkheden, bepaald door de positie van de cues en de grens waarbinnen de
targets (doetwoorden) gezocht moesten worden. Dc targets lagen binnen de zin, over de
zin been of over een spreekgedeelte heen. Deze drie conditics waren nog weer opgesplitst
in twee variaties, namelijk CCn waarbij de acteurs bet woord voorafgaand aan het gegeven
zinsdeel moest opnoemen en één waarbij bet woord ems de target was. Bij de eerste
conditie waren er per variatie nog twee mogelijkheden met betrekking tot de positie van
de cues, namelijk aan het begin of aan bet einde van de zin. Bij de derde conditie betrof
dit oak woorden van de eigen rol, dus de tekst van de ander stond er tussenin. Zie label
4.3 en figuur4.1
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Tibet 4.3 Di condities en targets unit In di cellas di positle van di cues.

Conditie

Target
Binnen de zin

Over de zin
heen

Over een spreekgedeelte
heen

Woord vooraf

Tot het laatste
A:

woord van de zin
Vanaf bet

E:
eerste

woord van

Vanaf bet eerste
G: woord van cen

sprcekgedeelte
Vanaf bet

B: tweede woord
van de zin

Woord erna

C:
Vanafhet eerste
woord van de zin Tot bet

F:
laatste

woord van

Tot bet laatste
H: woord van een

spreekgedeelte

Tot het
één-na-laatste

woord van de

A: .. and in that sparing makes huge waste.
B: Show mea mistress that is passing lir....
C: Do thou but close our hands with holy
D: My dreams presage some joyful news at hand.

think it were not night. See how she leans her
F: then he was when you sought him. I am
G: ... ground I cannot move. [speeches by others]. I am too sore enpierced
H to rejoice in solendour of mrne own. [speeches by others] Give me a

Figuur 4.1 Voorbeelden van zinnia. t)e cues zljn onderstreept, di targets zijn vetgedrukt.

Dc acteurs gaven in bijna alle gevallen bet correcte antwoord. Er was echter wel een
verschil in de reacttetijden bij de verschillende condittes. Het herinneren over zinnen
been was aanzienlijk trager dan binnen de zin. Over spreekgedeeltes been bleek ook
behoorlijk wat tijd te kosten, met name ais bet woord ervoor herinnerd moest worden. In
bet geval dat bet woord van de zin ervoor herinnerd moest worden, hadden de acteurs ook
aanzienhijk meer tijd nodig dan wanneer het woord van de zin ema genoemd moest
worden. Dc reactietijden voor de condities binnen de zinnen verschilden niet veel van
elkaar.
Dat de retrieval van woorden binnen cen zin sneller gaat dan over de zin hcen, suggereert
dat zinnen als een eenheid gecodeerd zijn. Een zelfde conclusie gaat op voor
spreekgedeeltes, omdat de retrieval binnen een spreekgedeelte ook sneller gaat dan over
een spreekgedeelte been. De conclusie van dit experiment was dan ook dat de mentale
representaties van teksten is opgedeeld in spreekgedeeltes en in zinnen. Oliver &
Ericsson (1986) geven ook aan dat zinnen op bun beurt weer verdeeld kunnen zijn in
zinsgedeeltes of chunks, maar dat gebleken is dat grenzen binnen zinnen niet eenvoudig
te vinden zijn.
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liii bet onderzoek van Intons-Peterson & Smyth (1987. zie ook paragraaf 4.1) kwam naar
voren dat acteurs een efficiCntere chunkgrootte wisten te bepalen dan niet-acteurs. Deze
chunks bleek vaak overeen te komen met de lengte van de zinnen, maar ook vaak zaten
de scheidingen bij pauzes in de zinsstructuur. Hieruit btijkt dat zinnen wel degelijk vrij
eenvoudig op te delen zijn in chunks en dat deze ook in de mentale representaties van de
toneelteksten terug te vinden zijn.

Samengevat betekent dit dat acteurs een hiCrarchische representatie opbouwen van het
toneelstuk, doordat ze actiefzoeken naar de doelen van de karakters die in bet stuk
gerealiseerd worden (Noice, 1991/1992). De hierarchische ordening van de doelen komt
overeen met de verdeling van een toneelstuk in scenes. Niet-acteurs blijken een lineaire
representatie op te bouwen, doordat zij de chronologie van het tonceistuk aanhouden
(Noice, 1991). Ook blijkt dat de giststrategie een veel njkere representatie oplevert dan
de rotestrategie(Noice, 1991).
Dc conclusue van Noice dat acteurs een hierarchische representatie opbouwen van een
toneelstuk lijkt in strijd met de conclusie van Oliver & Ericsson (I 986).
Zij concludeerden immers dat een toneelstuk niet als een apart geheel wordt opgeslagen
(experiment 3). Ook scenes zijn volgens hen niet als een apart getsoleerd gedeelte
opgeslagen (Oliver & Ericsson, 1986, experiment 5).
De conclusie van bet tweede experiment (Oliver & Ericsson, 1986) was dat de mentale
representaties van teksten is opgedeeld in spreekgedeeltes en in zinnen. Oliver &
Encsson (1986) gaven aan dat zinnen mogelijk ook wear opgesplitst kunnen worden in
zinsgedeeltes of chunks, maar dat niet duidelijk was geworden waar deze grenzen liggen.
In het onderzoek van Intons-Peterson & Smyth (1987) kwamen deze grenzen wel naar
voren. Daaruit bleek dat zinnen op te delen zijn in chunks en dat deze ook in de mentale
representaties van de toneelteksten uit terug te vinden zijn.

4.3 tIet Hennneren van Toneeltekste.

I3ehalve dat de gebruikte leermethode en de representatie van belang zijn voor hat slagen
van een succesvolle herinnering, spelen ook cues een belangrijke ml. In deze paragraaf
wordt besproken wat de gevolgen zijn van de verschillende cues op retrieval en
interferentie. Ook wordt besproken wat de resultaten zijn van acteurs en niet-acteurs met
de gist- en de rotestrategie.

Oliver & Ericsson (1986) onderzochten in hun eerste experiment de toegang die acteurs
bebben tot opgeslagen regels uit toneelteksten. In dit experiment kreeg elke acteur uit zijn
eigen rol kleine zinsdelen aangeboden van 1,2 of 4 woorden. Dc acteurs moesten so snel
mogelijk reageren met de tekst ult hun eigen ml. Het bleek dat acteurs erg goed
presteerden op deze taak: bij de cues van 4 woorden werden bijvoorbeeld bijna geen
fouten gemaakt. De prestaties op de andere conduties waren lets slechter.
Deze uitkomst kwam ook voor de acteurs zelf ala een verrassing: velen dachten van
tevoren niet in staat te zullen zijn deze taak uit te voeren. De conclusie van dit experiment
is dat acteurs zich teksten kunnen herinneren zonder gebruik te maken van een context-
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afhankelijk retrieval proces, dat wit zeggen dat acteurs dus in staat zijn om zinnen terug
te halen zonder dat de expliciete context aanwezig is. Dc woorden sheen zijn voldoende.
Dit was ook de conclusie van experiment 2 (Oliver & Ericsson, 1986, zle ook paragraaf
4.2). Uit dit tweede experiment bleek dat een paar woorden voldoende kunnen zijn voor
succesvolle recall, zonder dat de verdere structuur van de zin bekend is.

Experiment 3 van Oliver & Ericsson (1986, zie ook paragraaf 4.2) met als onderwerp de
interferentie tussen toneelstukken wees ook ult dat woorden de belangrijkste cues voor
retrieval zijn, omdat de naam van het betreffende toneelstuk niet kon voorkomen dat er
interferentie optrad. De acteurs gebruikten voor de retrieval dus voornamelijk de woorden
en niet de titel van bet toneclstuk. Uit dit experiment bleek ook dat het aantal woorden
van de hints geen significante verschillen of interactie veroorzaakten tussen twee
versehillende opgeslagen toneelstukken.

Dit is in strijd met de conclusie van Oliver & Ericsson (1986) uit experiment 4.
De opzet van het vierde experiment was vrijwel gelijk aan die van experiment 3 (zie ook
paragraaf 4.2), behalve dater nu alleen unieke woorden werden geselecteerd en dus geen
overlappende woorden. Bovendien werd slechts in de heift van de gevallen de naam van
het toneelstuk genoemd. In de andere gevahien werden de cues voorafgegaan door bet
woord 'Either', dat aangaf dat het woord ult één van beide toneelstukken kwam Bij de
twee-woordencues werden significant meer woorden correct hennnerd dan bij de één-
woordcues. Bovendien werd er bij de twee-woordencues sneller geantwoord dan bij de
één-woordcues. Ook het tonen van de naam van bet toneelstuk versnelde het antwoorden.
Samengevat betekent dit dat een extra woord toevoegen aan de éen-woordhints zowel de
retnevaltijd verlaagt en het de kans op retrieval verhoogt, terwijl extra informatie
verschaffen over uit welk stuk de hints komen slechts de retrievaltijd verlaagt.

Omdat het effect van bet toneelstuk als cue in het voorgaande experiment relatiefklein
was, kan met echt worden gesteld dat informatie over bet stuk belangrijk is bij het
retrievaiproces. In bet vijfde experiment (Oliver & Ericsson, 1986) went onderzocht of
scenes dat wet zijn. Dc hypothese was dat een scene de acteur herinnert aan de
opeenvolging van de gebeurtenissen en de emoties die daarbij horen, waardoor de tekst
gem akkel ijker herinnerd kan worden dan zonder de scene als cue. Een gebeel stuk biedt
deze mogelijkbeid niet.
In dit experiment waren drie condities. In de eerste conditie (een kwart van de gevallen)
werd de proefpersonen — de dne acteurs- verteld uit welke twee scenes van een toncelstuk
de cue kwam. In de tweede conditie werd verteld dat de cue uit één van de twee scenes
kwam. Ook deze conditie besloeg een kwart van de gevallen. Elke cue bestond ult een
woord, die bij dcxc twee condities slechts CCn keer in de tekst voorkwam. In de andere
helft van de trials kwam de cue behalve in de specifieke scene ook elders in bet script
voor. Dc proelj,ersonen wisten in deze conditie echter wet uit welke scene bet kwam.
Bij de eerste twee condities met de unieke cues went ongeveer gelijk gepresteerd, dat wil
zeggen dat er evenveel herinnerd werd. Bij de derde conditie (overlappende cues) werd
significant minder herinnerd en was de antwoordsnelheid significant lager. Dcxc
resultaten geven aan dat informatie over de scene de retrieval niet significant
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vergemakkelijkt. Bovendien wordt interferentie tussen toneelteksten niet voorkomen,
zoals in paragraaf 4.2 al werd aangegeven.

Zoals beschreven in paragraaf 4. I bleken acteurs minder cues door de onderzoekers
aangereikt te hoeven krijgen dan niet-acteurs (Intons-Peterson & Smyth, 1987), doordat
de acteurs zeif hun cues hadden gevormd tijdcns de rehearsal fase. Acteurs in de
roteconditie bleken vakcr voorgaande stukken uit de tekst te herhalen en verbeterden ook
meer fouten dan alle niet-acteurs en de acteurs in de gistconditie. Deze Iaatste groep
voerden deze acties bet minst vaak uit. Maar ondanks daze extra acties waren acteurs in
de roteconditie even snel met bet herinneren van de teksten als de andere groepen, wat
betekent dat deze methode wel efficient is, ook gezien dezelfde mate van prestatle. Het
verschil in wijze van recall tussen beide groepen niet-acteurs is minimaal, terwijl tusscn
beide groepen acteurs bier wel een duidelijk (doch niet significant) verschil is. Dc
verkiaring die de acteurs hier zelf voor geven is dat zij getraind zijn in de giststrategie en
daardoor extra trucs moeten gebruiken in de roteconditie. Door hun ervaring zijn zij bier
echter wel beter in dan de niet-acteurs.
De resultaten die alle acteurs en alle niet-acteurs behaalden verschilden weinig. Alle
groepen herinnerden zich een groot dccl van de tekst, tot zelfs bijna 85% na 4 dagen
(Intons-Peterson & Smyth, 1987).

Uit bet onderzoek van Noice (1991) kwam naar voren dat bij de rotcstrategie significant
minder regels letterlijk herinnerd warden dan bij de giststrategie. Ook werden bij de
rotestrategie significant minder extra gedachten over de tekst gevormd dan bij de
giststrategie, waarbij acteurs in de gistconditie dit meer hadden gcdaan dan niet-acteurs in
de gistconditie. Dc acteurs en de niet-acteurs in de gistconditie berinnerden zich wel
ongeveer even veel tekstregels van bet cigen personage, maar de niet-acteurs hadden
meer regels van andere personages opgeschreven dan de acteurs. Dit betekent dus dat de
niet-acteurs zich meer tekstregels correct herinnerden dan de actcurs. Wat betreft de extra
gedachten en de herinnerde tckstregels in totaal, dan verschilden in de gistconditie de
prestaties van de acteurs en de niet-acteurs niet significant. Deze resultaten bevestigden
de hypothese dat acteurs in het eerste stadium van het leren hun aandacht vooral richten
op het uitleggen van de intenties van het eigen karakter.
Het werd in dit onderzock echter met duidelijk welke groep of strategic op lange termijn
betere resultaten zal hebben.

Dc acteurs bleken dus een voorkeur te hebben voor de gisistrategie (Noice, 1992).
Behalve dat deze methode betere resultaten gaf (Noice, 1991), beeft de giststratcgie
waarschijnlijk een aantal aanvullende voordelen voor acteurs. Ic verwachien is dat de
giststrategie door zijn uitgebreidheid en uitdieping het toneelspelen zeif vergemakkelijkt,
omdat bet de acteurs de meer de gelegenheid geeft om zich in te leven in de ml (Noice,
1991). Door zich Ic richten op de gedachten van de karakters, zijn de acteurs beter in staat
de teksten uit te spreken alsof dit hun cigen woorden zijn, waardoor de acteur beter in
staat is om de ml geloofwaardig neer te zetten (Noice, 1992).
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Samengevat betekent dit dat acteurs slechts minimale aanwijzingen nodig hebben voor
recall: een paar woorden zijn al voldoende (Oliver & Ericsson, 1986,experiment 2&3).
Dit komt doordat acteurs zelfhun cues maken tijdens de rehearsalfase (Intons-Peterson &
Smyth, 1987).
Dc invloed van het aantal woorden van een cue blijft onduidelijk. Oliver & Ericsson
(1986) concluderen uit hun derde experiment dat bet aantal woorden van de cues geen
significante verschillen of interactie veroorzaakten, terwijl zij uit hun vierde experiment
concluderen dat een woord toevoegen wel een positief effect heeft op de kans van
retrieval en de reactietijd.
Het noemen van de naam van het toneelstuk als cue versnelt de retneval, maar vergroot
niet de kans crop (Oliver & Ericsson, 1986, experiment 4). Ook het noemen van de scene
vergemakkelijkt de retrieval niet (Oliver & Ericsson, 1986, experiment 5). In beide
gevallen trecdt ook interferentie op (Oliver & Ericsson, 1986, experiment 4 & 5).
Dc acteurs in de roteconditie deden de meeste moeite tijdens de recallfase, de acteurs in
de gisiconditie de minste (Intons-Peterson & Smyth, 1987). Desondanks waren de acteurs
in de roteconditie even snel als de andere groepen. Doordat de acteurs meer gewend zijn
aan de giststrategie, hadden zij een achterstand bij de rotestrategie. Maar door bun
ervaring met het leren van toneeltekstcn waren zij goed in staat om deze achterstand weg
te werken (Intons-Peterson & Smyth).
Dc resultaten die de acteurs en de niet-acteurs behaalden verschilden weinig van elkaar
(Intons-Peterson & Smyth, 1987). Bij de rotestrategie werden significant minder
tekstregels bennncrd en significant meer extra gedachten gevormd dan bij de giststrategie
(Noice, 1991).
Acteurs in de gistconditie noemden vooral extra gedachten van het eigen karakter op en
herinnerden zich minder tekstregels van andere personages dan niet-acteurs in de
gistconditie (Noice, 1991). Deze resultaten komen overeen met de hypothese dat acteurs
in bet eerste stadium van bet leren bun aandacht vooral richten op bet uitleggen van de
intenties van het eigen karakter. Te verwachten is dat de giststrategie bijkomende
voordelen heeft. Omdat het de acteurs beter de gelegenheid biedt om zich in te leven in
de rol, kan deze geloofwaardiger worden uitgevoerd (Noice, 1991).
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Hoofdstuk 5

Structuren in TaaI

In het onderzoek van Oliver & Ericsson (1986) kwam naar voren dat mentale
representaties van zinnen nog verder kunnen worden opgedeeld in zinsdelen of chunks.
Deze zinsdelen bleken vaak in overeenstemming met de zinsstructuur, zo lag de grens
bijvoorbeeld vaak bij pauzes in deze structuur. Om te weten hoe de mentale
representaties van zinnen er exact uitzien, kunnen structuren in taal verduidelijking
brengen. In deze paragraafworden twee structuren besproken, namelijk de syntactische
en de proposst,onele strucluur. Deze structuren liggen op een verschillend niveau. In
paragraaf 8.3.1 zal hier verder op in worden gegaan.

Bij de s;ntaciische structuur worden zinnen in woordsoorten opgedeeld. De bekendste
structuur is de categoriale grammatica van Chomsky (1957: zie Weiler & Milekic, 2000).
Elke zin is opgebouwd uit zinsdelen, dephrases. In de noun phrase (NP) staat cen

bepaling met een zelfstandig naamwoord (noun, N), eventuecl cesi bijvoeglijk
naamwoord (adverb, A) en een Iidwoordelijke bepaling (determinant. Del). Verder bevat
elke zin een verb phrase (VP), met daarin de werkwoorden (verbs. i'). Een andere
belangrijke categoric is depropositional phrase (PP), waarin toevoegingen met
voorzetsels staan. Deze propositionele bepalingen gaan vaak over tijd of plaats. Niet elke
zin bevat een PP en het is ook mogelijk dat een zin meerdere PP's bevat.
Dc grammatica van Chomsky is een hierarchische. Helemaal bovenaan in de hierarchic
staat de zin, die verder wordt opgesplitst in de phrases. Deze phrases kunnen worden
opgesplitst in de aparte woordcategorieen (N, A, Det, V en dergelijke). Dc regels voor
deze opsplitsingen zijn recursief, dat wil zeggen dat een categoric ook dccl uit kan maken
van zljn eigen opsplitsing. Op deze manier is het mogelijk om oneindige uitbreidingen te
maken. Zo kunnen bijvoorbeeld oneindig veel bijvoeglijke naamwoorden aan een NP
worden toegevoegd. Door deze recursiviteit is bet mogelijk om met cen beperkt aantal
regels de grote variCteit aan zinnen te maken waaruit een taal bestaat. Dc syntactische
structuur bepaalt de woordvolgorde; de regels voor de volgorde hierin zijn vastgelegd.

Ook op thematische niveau bestaat er een structuur, waarin wordt gekeken naar de rol die
elk woord of iedere woordgrocp heeft. Dc werkwoorden in een zin drukkcn relaties ult
tussen personen en voorwerpen, waardoor deze een thematische ml krijgen toebedeeld.
Hier zullen vier thematische categorieen worden besproken. Opgemerkt moet worden dat
de benaming van deze thematische rollen in de Iiteratuur sterk wisselt (zie by Weisler &
Milekic, 2000; Carpenter, 1997). Degene die de actie ondemeemt hect vrijwcl altijd de
agent. Dc term agent drukt een actieve ml uit, soms is het wenselijker om van
experiencer te spreken. Dit is bet geval bij koppeizinnen, waarin de agent gekoppeld
wordt aan een identitcit of een gewaarwording. Het object dat de actie ondergaat,
vergelijkbaar met het I ijdend voorwerp, is de theme, hel direct object of patient.
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Bij transitieve zinnen is er ook cen meewerkend voorwerp aanwezig, dit is in feite de
ontvanger van het direct object. Dit voorwerp wordt indirect object genoemd.
Het thematische niveau zal verder in dit versiag het propositionele niveau worden
genoemd. Dit is bet niveau dat de proposities weergeeft en de nadruk legt op betekenis.

Het onderscheid tussen het syntactische en bet propositionele niveau wordt goed
duidelijk bij de thematische vanaties. Deze thematische variaties zijn actieve, passieve en
koppelzinnen. De thematische rolverdeling tussen een actieve en een passieve zin is
hetzelfde. Een Agent is ook in de passieve zin de veroorzaker van de actie. I-letgeen dat
verandert is de syntactische structuur. Zo verandert de werkwoordsvorm van actief naar
voltoold deelwoord en een vorm van 'worden' wordt toegevoegd. Vaak mod het woord
'door' getntroduceerd worden. Dc propositionele structuur is dus onafhankelijk van de
thematischc vanatie, terwiji de syntactische structuur wet verandert. Ook bij
koppelzinnen bepaalt de syntactische structuur in welke volgorde de thematische
categorien komen te staan.

Dc syntactische en propositionek structuur kunnen gebniikt worden als schema's om de
zinnen te onthouden en te reproduceren. Aan de syntactische structuur kunnen woorden
gekoppeld worden en biedt op die manier de mogelijkheid om de woorden op volgorde te
onthouden. De thematische structuur kan op een hoger niveau de inhoud van de zin
weergeven, waardoor bet de rollen van de individuen benadrukt. Welt icht
vergemakkelijk de thematische structuur het volgen van de karakiers binnen een
toneelstuk.
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Hoofdstuk 6

ACT-R

Strategietn die gebruikt worden voor het uitvoeren van een taak kunnen achterhaald
worden met behuip van vragenhijsten of protocolanalyse Het cognitieve proces is voor de
onderzoeker onzichtbaar. Computationeel modeleren kan een goede methode zijn om
meer inzicht Ic krijgen in de precieze uitvoering van cen strategic, namelijk door een
voorspelling IC maken en deze te toetsen san experimentele data. ACT-R (Anderson &
Lebiere, 1998) is een architectuur voor cognitie waarmee cognitieve taken kunnen
worden gesimuleerd.
In dit hoofdstuk zal eerst worden uitgelegd hoe ACT-k werkt en wat de basisprincipes
zijn. Lovett, Daily & Reder (2000) hebben onderzocht hoe de kenmerken van bet
werkgeheugen in ACT-R gerepresenteerd kunnen worden. Dit onderzoek zal vervolgens
besproken worden, Lovett, Daily & Reder (2000) trachtten een eenvoudige verkiaring te
geven voor het ontstaan van de capaciteitslimieten van het werkgeheugen.
Het volgende onderzoek dat besproken zal worden is van Anderson, Budiu & Reder
(2001). Zij hebben onderzocht hoe zinnen in ACT-R kunnen worden herinnerd, hierbij
maken ze ook gebruik van de structuur van taal.
Deze onderzoeken geven samen cen goed beeld van hoe de taak van het Icren van
toneelteksten in ACT-k gemodelleerd zou kunnen worden. Met name de combinatie van
taal en werkgeheugen binnen ACT-R is een interessante mogelijkheid voor het onderzoek
naar geheugenstrategien voor het leren van toneelteksten. De principes uit deze
modellen zouden gebruikt kunnen worden in een ACT-R-model voor het leren van
toneelteksten.

6.1 Dc Co.itieve Architectuur

Dc ACT-R-architectuur (Anderson & Lebiere, 1998) biedt een mogelijkheud om
menselijke cognitie te simuleren. Doordat alle deelsiappen in een cognitiefproces
zichtbaar gemaakt kunnen worden, kan het een verkiaring bieden voor uitkomstcn uit
expenmenten. Maar het is ook een goed middel om inzicht Ic krijgen in de verschillende
strategien die mensen gebruiken.

Dc architectuur bestaat uit dne onderdelen, te weten cen inputgedeelte, een verwerkings-
en een outputgedeelte. Het model krijgt zijn input via diverse modules, bijvoorbeeld de
visuele en de auditieve module. Oogbewegingen kunnen worden gesimuleerd, het model
kan op die manier visuele informatie zoeken. Met behulp van de auditieve module is het
model in staat om eenvoudige geluide.n te verwerken. Dc output komt van de
motormodule, hier worden handbewegingen gesimuleerd. Net ala bij de oogbewegingen
zijn hiervan reactietijden bekend. In bet verwerkingsgedeelte worden geheugenprocessen
gesimuleerd. Dit is bet geheugen van het model.
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In ACT-R bestaat het geheugen uit twee componenten, te weten een declaratief en een
procedureel geheugen. In bet declaratief geheugen worden feiten opgcslagen. Dit gebeurt
in zogenaamde chunks. Het gaat om kennis waarvan we ons bewust zijn dat we het
weten, dus om expllciete kennis. Om een task uit te voeren stellen we ons doelen, deze
staan ook als feiten in het declaratieve geheugen opgeslagen.
Een chunk is een structuur die bestaat uit een knoop van een bepaatd type en een aantal
slots (variabelen) die de inhoud van de chunk weergeven. Figuur 6.1 geeft een chunk
weer voor het feit dat zeven het item is dat op de eerste positie staat van de huidige trial
(uit: Loveti, Daily & Reder (2000)). Dc knoop is hier de Memory, de slots zijn 'current',
'first' en 'seven'. De pijlen geven de verbindingen san die deze slots met de knoop
hebben, dus de associaties die aanwezig zijn tussen de slots en de geheugenknoop.

Flguur 6.1

seven

Grafliche represenlatle vu sen chunk voor bet felt dat seven bet eerate
Item In de huidige uljst h.

Dc procedurele kennis bestaat uit regels die wij impliciet kennen, over hoe we procedures
uitvoeren. Deze kennis is in ACT-R in productieregels opgeslagen. Deze bestaan uit
condities en acties. Als nan de condities van een regel voldaan is, dan kan de regel vuren
en worden de acties uitgevoerd. Nieuwe regels ontstaan door samenvoeging van oude
regels. Nieuwe regels kunnen echter ook ontstaan door generalisatie; de nieuwe regets
zijn dan algemener van aard. Onder andere door deze procedural isaties is hot model in
staat om te leren.

Er kunnen er ook nieuwe feiten in bet geheugen komen, doordat regels steeds specifieker
worden of door een van de waamemingsmodules. Het declaratieve en bet procedurele
geheugen vormen samen bet symbolischc gedeelte van hot model.

Op sub-symbolisch ntveau wordt bepaald welke doelen en regels geselecteerd worden en
welke feiten uit het geheugen worden gehaald; dit is een parallel proces Hot selecteren
gebeurt aan de hand van waarden die nan de regels en chunks worden toegekend. Deze
waarden heten activattes. Deze activaties worden belnvloed door de frequentie van
gebruik van de regel en de tijd die verstreken is sinds bet laatste gebruik. Hoe vaker een
regel gebruikt wordt, hoe sterker deze regel wordt. Ook de chunks in bet declaratieve
geheugen hebben een bepaalde activatie. Wordt een felt uit het dectaratief geheugen
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lange tijd met gebruikt, dan wordt bet 'vergeten', dat wil zeggen dat wordt het moeilijker
om bet op te halen ult het declaratiefgeheugen. Dc activatie is dan afgcnomen tot cen te
laag nivcau.

Dc activatie van een chunk wordt als volgt berekend:

j-I

Bi is de basisactivatie van chunk i, n is het aantal elementen waarop de aandacht is
gericht, S, is de sterkte van associatie tussen de chunkj in de focus van de aandacht en
chunk i in het declaratieve geheugen en W is de hoeveelheid beschikbare bronacuvalie.
Bronactivatie is de aandacht die verdeeld is over de items die op dat moment geactiveerd
zijn. Elk item krijgt een deel van de aandacht. Als de waarde S7 in bet voorbeeld in
figuur 2.4. Ia groter wordt, dan zal meer bronactivatie naar de chunk gaan waardoor
'seven in de focus van de aandacht zou kunnen komen.

Dc activatie beinvloedt de kans dat een chunk ujt bet geheugen wordt opgehaald. Dit
wordt uitgedrukt door de volgende formule

1=

waarbij A ide totale activatie is en r is de drempelwaarde Als de activatie onder deze
drempelwaarde t blijft, zal de retrieval mislukken S is de mate van ruis, deze mis
beInvloedt de chunkactivaties.

Het model heeft diverse instelbare parameters, die het mogelijk maken om niet alleen een
gemiddelde proefpersoongegevens te produceren, maar ook om de individuele
proef,ersoon na te bootsen. Door een bepaalde parameter te variCren, kan onderzocht
worden wat de invloed is van deze parameter op verschillende taken of strategietn.

Het model levert ook reactietijden op. waarmee vergelijkingen kunnen worden gemaakt
met experimentele data. Ook kan gekeken worden naar het soort fouten dat het model
maakt en of dit overeenkomt met de fouten die mensen maken. Maar uiteraard is ook de
interne structuur van het model cen bron van gegevens: de nieuwe regels en feiten die
gevormd zijn geven aan hoe een strategic wordt toegepast en hoe bet model in staat is om
een bepaalde taak te leren
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6.2 Werkaeheueen en AC'F-R

In deze paragraafzal het ACT-R-model van Lovett, Daily & Reder (2000) besproken
worden. Met dit model geven Lovett et at. (2000) aan hoe de kenmerken van het
werkgeheugen in ACT-R gerepresenteerd kunnen worden.

Anderson, Reder & Lebiere (19%) suggereerden dat werkgeheugenlimieten ontstaan
door een beperking van de bronaclivWie (source activation). Dc bronactivatie bepaalt
hoeveel 'aandacht' naar een item gaat; dit wordt onder de geactiveerde chunks verdeeld.
Dat betekent dat hoe meer items actiefmoeten zijn voor een taak, hoe minder
bronactivatie elke chunk krijgt. Bij een complexe taak zijn er veel items actief en dus zal
bet item in de focus van aandacht relatief weinig bronactivatie krijgen in vergelijking tot
ccii item in een eenvoudige taak. Een ingewikkelde teak zal hierdoor minder goed
uitgevoerd worden dan een gemakkelijke task, omdat de items mocilijker opgehaald
kunnen worden.
Dit betekent dat een limiet voor de bronactivatie parameter W een goede verklaring zou
kunnen geven voor effecten behorende bij het werkgeheugen. Dc experimentele data van
Anderson et al. (1996) ondersteunen de conclusie dat de parameter W een goede
conceptualisatie is van het werkgeheugen.

Lovett, Daily & Reder (2000) vinden ook dat een limiet op de parameter W de
kenmerken van bet werkgeheugen goed kan weergeven. Zij noemen dne belangrijke
kenmerken die door een goed model van het werkgeheugen gesimuleerd zouden moeten
worden Het eerste kenmerk betreft de overeenkomsten tussen individuen: de 'algemene'
kenmerken van het werkgeheugen. Dit heeft voornamelijk betrekking op de
capaciteitslimieten. Het tweede kenmerk betreft de verschillen tussen undividuen, de
capaciteit van het werkgeheugen is niet constant onder diverse personen. Ret derde
kenmerk volgt uit de andere twee, namelijk dat de prestatie op de ene werkgeheugentaak
door een individu voorspellend moet kunnen zijn voor de prestatie van hetzelfde individu
op een andere werkgeheugentaak. Lovett et al. (2000) zijn van mening dat de W.
parameter deze kenmerken goed weer kan geven en hiermee aan de drie eisen voldoet.
Door een limiet toe te kennen aan deze parameter wordt de activatie dus beperkt. Lovett,
Daily & Reder (2000) hebben de gemiddelde waarde van de W-parameter op 1.0 gesteld,
hiermee kunnen gemiddelden over proefersonen gesimuleerd worden. Deze parameter
varieert over personen, elk individu heeft zijn eigen W-waarde. Hiermee wordt tegemoet
gekomen aan de tweede eis. Omdat de W-waarde wel voor elk individu vastligt, heeft
deze een voorspellend karakter. Als de waarde van de parameter (de grootte van bet
werkgeheugen) is vastgesteld bij de ene task, ken een verwachting worden uitgesproken
over de prestatie op de andere task. Ook aan de derde cis ken dus voldaan worden door
ceo limiet op te leggen aan parameter W.

Lovett, Daily & Reder (2000) hebben in cen ACT-R-model twee taken getest waarbij het
werkgeheugen een grote rol speelde. Dc eerste task was de MODS taak. MODS staat
voor Mod(/led Digit Span task, een taak waarmee onderzocht wordt hoeveel getallen
onthouden kunnen worden. Deze taak is ontwikkeld door Oakhill et al. (by YuilI et at.,
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1989: zie Lovett et al., 2000). In elke trial werd een aantal reeksen van karakiers getoond,
die éen voor éên met een korte tussenpauze op het scherm werden getoond. Elke reeks
bestond uit een wisselend aantal letters en eindigde met een getal. Proefpersonen moesten
elk karakter hardop voorlezen en alleen de nummers onthouden. Zowel het aantal
karakters in cen reeks als de hoeveetheid reeksen die per trial getoond werden varieerden.
1-let minumaal aantal karakters per reeks was 3 en het maximum 6. Ook het aantal reeksen
per trial varieerde van 3 tot 6. Dc volgorde hiervan was willekeurig en verschilde dus per
proefpersoon. Zie ook figuur 6.2.

Deze werkgeheugentaak is een goede test om bet werkgeheugen te onderzoeken om twee
redenen. Ten eerste weerhoudt het hardop voorlezen van de karakters in een snel tempo
proefpersonen van het bedenken van diverse strategieen voor deze taak (Lovett et al.,
2000). Proefersonen zijn door de sneiheid niet in staat om aan rehearsal te doen,
waardoor de kans dat proefpersonen verschillende strategieth gebruiken niet erg groot is.
Dc tweede reden heeft betrekking op de voorkennis. Doordat verondersteld kan worden
dat iedereen even bekend is met nummers en letlers, is ook niet te verwachten dat dit van
invloed is op de resultaten. Ook dit maakt deze test erg geschikt als meting voor de
capaciteit van bet werkgeheugen.

Van deze taak werd ook een ACT-R model gemaakt. Het declaratieve geheugen bestond
uit feiten over de cijfers, die werden gerepresenteerd door chunks als in figuur 6. I - Het
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procedurele gedeelte bevatte regels om te taak uit te kunnen voeren, zoals bet hardop
lezen van letters en cijfers, bet opslaan van bet huidige cijfer als chunk en bet ophalen
van opgeslagen chunks in volgorde van aanbieden.
Lovett Ct al. (2000) deden twee simulatieronden gedaan, één met W = 1.0 en de ander
met een varievende W-waarde, waarvan bet gemiddelde 1.0 was.
Deze data zijn vergeleken met de expenmentele data van de MODS-taak. Het bleek dat
de tweede simulatieronde met varierende W-waarde nog beter overeenkwam met de data
dan de eerste.
Vervolgens werd bij elk individu een W-waarde gezocht waarbij de gegevens van de
tweede simulatieronde het beste overeenkwamen met de experimentele data. Dat dit
lukte, suggereert al dat het model goed genoeg was om met slechts één parameter de
gegevens zo nauw te benaderen.

Daily Ct al. (1999) (zie Lovett, Daily & Reder, 2000) hebben dit verder onderzocht. Zij
hebben geprobeerd om met de parameter W de data van bet model aan te laten sluiten bij
gedetailleerde gegevens van elk individu. Deze gegevens betroffen de cifecten van de
memory set size (hoeveel cijfers er onthouden moesten worden, varierend van 3-6) en
serial position (aantal trials waarin een gegeven memory positie in een bcpaalde Set size
goed werd herinnerd, dus bijvoorbeeld hoe vaak positie 1, 2 en 3 correct was bij een set
size van 3). Met deW-parameter konden de data heel goed benaderd worden. Deze
resultaten demonstreren dat bet model goed in staat is om prestatie met betrekking tot bet
werkgeheugen weer Ic geven, en wel op 3 niveaus: set size effecten gemiddeld over
individuele proefersonen, set size effecten binnen proef,ersonen en senele positie
effecten binnen proel)ersonen.

Met de parameter W vastgesteld in taak I, werd door Lovett, Daily & Reder (2000)
gekeken naar de performance van proefersonen in taak 2. Deze taak is de n-Ierug-:aak.
Proef,crsonen kregen een lange reeks letters één voor één te zien en moesten aangeven of
de buidige letter ovcreenkwam met een vorige letter in de reeks. Bijvoorbeeld, in de 1-
terug conditie, moest de proefersoon reageren als de huidige letter dezelfde was als de
vorige. In de 2-terug teak moest de huidige letter overeenkomen met de één-na-vorige
letter, bij de 3-terug teak met de derde letter voor de huidige. Deze teak verschilt
wezenlijk van de MODS taak: daar ging bet om recall van items, terwijl bet hierom
herkenning ging. Verder vereist een succesvolle prestatie van de n-terug taak dat de
geheugenset telkens wordt bijgewerkt, terwijl het bij de MODS-taak slechts om het
behoud van de set ging. Verder is de belasting van het geheugen bij de n-terug teak lets
mmdci groot (maximaal 3 items), dit in tegenstelling tot de eerste teak (3 tot 6 items).

Met behulp van de MODS taak was de W-parameter voor elk individu vastgesteld. Er
bleek een correlatie te zijn tussen deze waarde en de prestatie op de n-terug-taak.
Ondanks dat dit geen hoge significantie was, is bet wel in overeenstemming met de
verwachtingen.

Ook van teak 2 werd een ACT-R model gemaakt. Elke letter werd gerepresenteerd ala
een declaratieve chunk met een index om aan te geven hoeveel letters bet terug was van
de huidige letter. De procedurele informatie bestond uit een set van regels om bet scherm
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te kunnen lezen, bet updaten van de positie van de lettei-s en bet testen of de huidige letter
dezelfde is als de n-terug-Ietter. In figuur 6.3 is te zien dat het model behoorlijk goed in
staat is om de data te benaderen. Alle parameters stonden op defaultwaarde, behalve de

drempelwaarde t. Deze was geschat om de waargenomen data het beste te kunnen
benaderen.
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Figuur 6.3 Curven van de data en bet model In de n-terug task.

De volgende vraag die Lovett et al. (2000) wilden beantwoorden was of bet mogelijk was
om met behulp van dc geschatte W-waarde uit de MODS-taak te kunnen voorspellen hoe
elk individu zou presteren op de n-terug-taak. Om deze vraag te beantwoorden werd de
vastgestelde W-waarde ingebracht in bet n-terug-modcl. Dc resultaten van dit bet model
werden vergeleken met de werkelijke proefersoondata. Ook deze gegevens kwamen
behoorlijk overeen. Deze voorspelling was net zo goed als die verkregen door nieuwe W-
waardebepalingen op de individuele n-terug-data zeif. Dit suggereert dat de W-waarden,
geschat van de MODS data, de belangrijke systematiache variatie in de n-terug-data
bevatten.

Samengevat is in deze paragraaf het volgende naar voren gekomen. Lovett, Daily &
Reder (2000) hebben in dit onderzoek een tbeorie gepresenteerd die
werkgeheugencapaciteit als een limiet van de bronactivatie beschouwt, een specifiek
soort van activatie om taak-relevante informatie te behouden. Als de eisen van een taak
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toenemen, veroorzaakt de limiet een afnemende prestatie. Do belangrijkste aanname in
deze theorie is dat de hoeveelheid bronactivatie varieert tussen individuen en dat dit
verschillen in prestatle bij werkgeheugentaken kan verklaren. Deze theone hebben Loveti
et al. (2000) in een ACT-R model verwerkt, waarmee gedemonstreord werd dat patronen
van prestatie van individuele proef,ersonen benaderd konden worden door slechts de
bronactivatie parameter W to variCren. Bovendien konden met dit model goode
voorspellingen gedaan worden op grond van de prestatie op de one taak voor de prestatie
op eon kwalitatief verschillende tweode task. Met dit onderzoek worden twee
standpunten aannemelijk gemaakt, namelijk ten eerste dat deze theorie over ACT-R en
hot werkgeheugen eon goode verkiaring kan bieden voor individuele verschillen in
werkgeheugentaken en ten tweede dat ACT-R (en daarmee computationeel modeleren)
een vruchtbare methode is om onderzoek te doen naar individuele verschillen.

6.3 Herjnnenn an linDen in AC'l'-R

Anderson, Budiu en Reder (2001) hebben eon ACT-R-model gemaakt dat in staat is om
zinnen te verwerken. Van de aangeboden zinnen word zowel een representatie van de
oppervlaktestructuur (syntaxis) gemaakt ala van de propositionele structuur (semantiek).
Ook werd algemenere betekenis verkregen door informatie over het verhaal bij te
houden.

Do syntactisehe informatie word in eon hierarchische structuur opgeslagen, met in de
bovenste knopen informatie over woordgroepen (phrases, zie ook hoofdstuk 5) en in de
onderste knopen do categoric voor elk woord.

Dc propositionele structuur bevatte semantische infonnatie over de zin. Ook de
semantisehe informatie werd in eon boom gerepresenteerd, opgesplitst in eon onderwerp
(agent), do persoonsvorm (relation) en hot lijdend voorwerp (patient). Anderson Ct al.
noemen deze representatie oak wel do gistrepresentatie. Do semantische repeesentatie is
in feite eon verdere reductie van do zin dan do syntactische structuur. Do semantische
representatie vat do zin samen in rollen terwijl de syntactische structuur wel alle woorden
bevat. Do semantische structuur bevat dan ook mmdci chunks dan do syntactische.

Moor globale betekenisinformatie werd verkregen door bij elke zin -waar mogelijk- eon
verwijzing naar hot lange-termijngeheugen to maken In hot lange-termijngeheugon
waren schema's opgeslagen, waaraan de zinnen aan gekoppeld worden.

Dc gebruikte zinnen waren eenvoudige Engelse zinnen in zowel do actiove ala do
passieve vorm Anderson deed in 1974 eon onderzoek waarin proefi,,crsonen zinnen
moeston beoordelen die ze in eon corder stadium in passievo of actieve vorm aangeboden
hadden gekregon. Ze moesten aangeven wat do oorspronkelijke vorm was geweest.
Anderson, Budiu en Reder (2001) hebben hun model op do data van dit onderzoek
gotoetst. Hot model gebruikte twee verschillende strategleen, namelijk do
verbalimstrasegie en de propositionele strategic. Bij do verbatimstrategie word direct eon
zin uit hot geheugen opgehaald en werd gekoken of hot eerste woord overcenkwam met
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de testzin. Als dit zo was, werd ook het werkwoord getoetst. Bij de propositionele
strategic werd wel eerst de hele zin verwerkt door er een propositionele representatie van
op te bouwen. Vervolgens werd een propositie uit het geheugen opgehaald, die werd
vergeleken met de opgebouwde proposuie van de testzin

Dc resultaten van het model bleken in grote mate overeen te komen met de experimentele
data. Het belangrijkste inzicht uit dit onderzoek was dat bet versehil in resultaten tussen
de verbatim en de propositionele representaties niet cen consequentie is van inherente
verschillen bij recall, maar in de compactheid van de representatie Zoals gezegd is een
propositionele structuur een abstractere representatie van de zin en bevat daardoor minder
chunks dan een syntactisehe structuur. Hierdoor is er minder kans op verlies van
informatie en daarom is de propositionele structuur betel te onthouden.

Anderson, Budiu en Reder (2001) hebben hun model ook vergeleken met een ander
onderzoek van Anderson (1972), waarvan het onderwerp de herinnering van zinnen was
en of dit een alles-of-niets of gedeeltelijke herinnering was. Ook hier was een sterke
overeenkomst tussen model en data. Herinnering van de hele zin kwam het meest
frequent voor van alle patronen, maar gedeeltelijkc herinnering kwam in totaal ongeveer
twee keer zoveel voor als gehele herinnenng door de verschillende mogelijkheden van
gedeeltelujke herinnering. Het model was dus geneigd de hele zin te herinneren, maar
desondanks kwam gedeeltelijke herinnenng vaker voor.

De zinnen werden het best onthouden als ci een verwijzing van de zinnen naar een
cerdere ervanng van de pmelersonen werd gevonden, aihoewel ze dan meer
synoniemen in plaats van dezelfde woorden gebruikten.

Anderson, Budiu en Reder (2001) gaven met behuip van een ACT-R model inzicht in bet
leren van zinnen. Ru hun onderzoek lag echter de nadruk op herkenning en niet op
reproductie, wat relevant is bij toneelspelen. }3ovendien is het onderzoek niet toegespitst
op toneelteksten, waarbij exacte hennnering noodzakelijk is. Toch geefi dit onderzoek
een verrassend inzicht in de verwerking van taal, met name het onderscheid in
representaties kan van belang ziJn bij het onderzoek naar het leren van toneelteksten,
omdat bleek dat hiermee verschillen tussen strategien verklaard kunnen worden.
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II. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK
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Hoofdstuk 7

Inleiding Experinienteel Onderzoek

Uit de Iiteratuur over het leren van toneelteksten kwanien twee strategietn voor het Ieren
van toneelteksten naar voren. Dc cerste is de strategic waarbij de nadruk Iigt op de
betekenis: de giststrategie. Anderson, Budlu & Reder (2001) noemen deze strategic ook
wel de propositionele strategic. Dc andere strategic is de rotestrategie, door Anderson et
al. (200 I)de verbatimstrategie genoemd.

Uit bet onderzoek van Noice (1991) en van lntons-Petcrson & Smyth (1987) bleek dat bij
het leren van toneelteksten beide strategien even goede resultaten opleverden wat het
aantal herinnerde zinnen betreft. Toch hadden acteurs een voorkeur voor het gebruik van
de giststrategie(Noice, 1992/1991). Dc reden hiervoor zou voomamelijk de mogelijkheid
zijn die deze strategic biedt voor een realistische vertolking van de rol. Bij gebruik van de
giststrategie wordt de tekst en daarmee de karakters namelijk meer uitgediept dan bij
gebruik van de rotestrategie. Noice (1991) suggereerde ook dat de rotestrategie niet meer
werkt als de teksten langer worden. Bovendien zou bet kunnen dat de giststnategie steeds
efficinter wordt na meerdere herhalingen bij het leren.

Deze resultaten hebben betrekking op de het onthouden van toneelteksten op korte-
termijn en leiden tot de vraag hoe de prestaties met de beide strategieen op langere
termijn zijn. Het is te verwachten dat teksten geleerd met de giststrategie langer behouden
blijven, vanwege de extra verdieping. Uit de Iiteratuur over bet Iange-termijngeheugen
blijkt dat hoe meer verbanden er gevormd worden, hoe sterker een item in bet geheugen
komt en hoe langer het bewaard zal blijven (zie paragraaf 4. I; diverse auteurs
samengevat door Rumeihart & Norman, 1985: zie Baddeley, 1997). Acteurs moeten vaak
een rol voor langere tijd uitvoeren, dus is het belangrijk om te onderzoeken bij welke
strategic de teksten het langst onthouden worden. In het huidige onderzoek zal dus niet
alleen naar de opslag van toneelteksten in bet korte-termijngeheugen worden gekeken,
maar zal ook de werking van de strategleth worden vergeleken bij opsiag in bet lange-
termijngeheugen.

Noice (1991) heeft ook gekeken naar de mentale representaties die ontstaan bij het leren
van toneelteksten. Acteurs gebruiken veelal de giststrategie en bouwen hiermee een
hierarchische representatie van de teksten (Noice. 1992/1991). Bij de rotestrategie wordt
meer een Iineaire representatie (chronologisch) van de tekst opgebouwd (Noice, 1991).
Anderson, Budiu & Reder (2001) maakten in hun onderzoek ook onderscheid in
representaties, maar dan op zinsniveau. Zij onderscheidden de propositionele structuur
van de syntactisehe structuur van een zin. Er Iijkt een sterk verband te best.aan tussen de
propositionele informatie en de giststrategie aan de ene kant en tussen de rotestrategie en
de syntactisehe infonnatie aan de andere kant. Dc propositionele structuur geeft de
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inhoud van de zin weer, datgene waar de giststrategie op gericht is. Dc rotestrategie gaat
over het woord-voor-woord-leren, wat een syntactische representatie oplevert.

Daze twee verschillende representaties kunnen de sleutel zijn in het zoeken naar een
verklanng van het verschil op de prestaties van de beide strategieen. Het feit dat de
propositionele structuur compacter is dan de syntactische structuur, levert voordeel op bij
zowel het opslaan van de zinnen ala bij de retentie ervan (Anderson, Budiu & Reder,
2001).

Het werkgebeugen is de set van mechanismen die het opslaan, behouden en terughalen
van informatie reguleert (Miyake & Shah, 1999). De capaciteit van bet werkgeheugen
bepaalt de hoeveelheid chunks die tegelijkertijd actief kunnen blijven (Anderson, Reder
& Lebiere, 1996; Lovett, Daily & Reder, 2000). Het soort zinsrepresentatie, syntactisch
of propositioneel, bepaalt uit hoeveel chunks de geleerde tekst bestaat en de gebruikte
strategic lijkt te bepalen welk soon zinsrepresentatie er gevormd wordt. Het is dus te
verwachten dat de grootte van bet werkgeheugen ook van invloed is op bet leren van
toneelteksten: de werkgeheugencapaciteit bepaalt boeveel chunks tegelijkertijd actief
kunnen zijn. Dc syntactische representatie bevat mcci chunks dan de propositionele
representatie. Bij de rotestrategie ligt de nadruk op de syntactische informatie en dus zal
de werkgeheugencapaciteit bij de rotestrategie meer van belang zijn voor de prestaties
dan bij de giststrategie.

7.1 Onderzoeksvraae

In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal:

Is de gisisiralegie een betere methode on, toneelteksten te leren dan de rotestrategie en
wal zou hier de verklaring voor kunnen zyn?

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is in het huidige onderzoek naar een
aantal factoren gekeken. Het effect van de gist- en de rotestrategie OP de verschillende
informatiesoorten (propositioned of syntactisch) en op lange termijn werd onderzocht.
Ook werd gekeken welke ml bet werkgeheugen, en in bet bijzonder de grootte van de
werkgeheugencapaciteit, bij het leren van toneelteksten speelt. Wellicht dat de verklanng
voor een onderscheid tussen prestaties met verschillende strategien in de rol van bet
werkgeheugen ligt.

Er werd een proefpersonenonderzoek gedaan, waarbij drie verschillende tekaten geleerd
moesten worden, elk met een andere strategic. Naast de gist- en de rotestrategie was er
nog een derde strategic ingevoegd: de random-rotestrategie. Dit is gedaan om bet voor de
proef,ersonen nog moeilijker te maken zich op inhoud te richten, waardoor de nadruk
meer op de woorden zelf ad liggen. Alle pmefersonen werden twee keer overhoord, met
cen tussenliggende tijd van een uur. Op deze manier konden de prestaties van de
verschillende strategietn op langere termijn vergeleken worden en kon worden welke
strategic op lange term un effectiever is. Ook werd er een werkgeheugentest afgenomen
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om te onderzoeken hoe groot de werkgeheugencapaciteit van elke procl,ersoon was.
Deze resultaten op de werkgeheugentest werden gebruikt om de interactie tussen
werkgeheugencapaciteit en de strategieen te onderzoeken. Tot slot werd met een
begripstest gekeken in hoeverre de proe4ersoncn de inhoud van de teksten hadden
begrepen en onthouden. Het hele experiment is zo opgezet dat de taken ook in een ACT-
R-model zouden kunnen worden geimplementeerd.

7.2 Ilyoothcses

Om deze vraagsteiling te kunnen beantwoorden werden de volgende hypotheses
geformuleerd.

De giststrategie legt de nadruk op betekenis: in het verhaal worden verbanden gczocht en
er wordt gekeken naar de intenties van de karakters. Dc propositionele informatie is die
informatie die de betekenis uitdrukt; dit betreft globale zinsinhoud en de thematische
rollen die in de tekst voorkomen. Bij de rotestrategie is de betekenis bijzaak: de nadruk
Iigt op de woorden zelf. De verwachting is daaroni dat de proefpersonen met de
giststrategle beter zullen presteren op bet onthouden van de propositionele inhoud dan
met de rotestrategie:

I) By de giszstralegie hg: & nadruk op het onthouden van proposilionele informatie
en dus :al de proposilionele informalie beter onthouden worden dan by de
rOles! ralegie.

Zoals gezegd ligt bij de rotestlategie de nadruk op de structuur van de zin. Onder
syntactische informatie wordt verstaan: wat de thematische vorm (actief, passief of
koppel) is, welke woorden ci exact gcbruikt zijn en de volgorde waarin de woorden staan.
Bij de giststrategie ligt de nadruk op de betekenis en inhoud van de zin. Het is dus te
verwachten dat de syntactische informatie bij de rotestrategie beter wordt onthouden dan
bij is dan bij de giststrategie:

2) B:j de roles! ralegie leg: de nadruk op he: onthouden de synladusche informalie, en
dus :al de syn:ac:ische inforinalie beter worden onthouden dan by de
giswraegie.

Voor de propositionele inforniatie is diepere verwerking nodig van de zinnen dan voor
syntactische informatie Diepere verwerking betekent sterkere en meer verschillende
geheugensporen, waardoor de informatie langer bebouden zal worden:

3) Proposilionele informalie word: langer onthouden dan synlactische informalie.

Dc volgende hypothese ligt in het verlengde van bet voorgaande: bij de giststrategie ligt
de nadruk op de propositioncle informatie, bij de rotestrategie op de syntactischc.
Volgens hypothese 3 zal propositionele informatie langer onthouden worden dan
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syntactische informatie, dus zal de prestatie bij de giststrategie op lange termijn beter zijn
dan bij de rotestrategle:

4) Bif de giszstrategie word: op lange Ierm:jn meer onlhouden dan by de
rolesirategie.

Zoals in paragraaf 6.3 werd aangegeven, is de propositionele structuur gecompnmeerder
dan de syntactische structuur (Anderson, Budiu en Reder, 2001). Dit betekent dat bij de
propositionele structuur van een tekst minder chunks onthouden hoeven worden dan bij
de syntactische structuur. Hoe meer chunks tegelijkertijd actief moeten worden
gehouden, hoe meer er van bet werkgeheugcn wordt gevergd (Anderson, Reder &
Lebiere, 1996; Lovett, Daily & Reder, 2000). Hierdoor zal bet werkgeheugen
belangrijker zijn voor het onthouden van syntactische informatie dan van de
propositionele informatie. Mensen met een beperkte werkgeheugencapaciteit zullen bier
meer hinder van ondervinden bij de syntactische informatie dan bij de propositionele
score. Mensen met een grote werkgeheugencapaciteit zullen hier ook bij de syntactische
informatie meer voordeel van hebben, vanwege de grotere ml die bet wcrkgeheugen bij
de syntactische informatie speelt dan bij de propositionele informatie. Samengeval
betekent dit dus dat bij een verschil in werkgeheugencapaciteit er een groter verschil in
de prestatie op de syntactiscbe informatie zal zijn dan op de propositionele informatie:

5) Bij een grotere werkgeheugencapaciteit :al syntactische informatie beter
on: ho uden worden dan by een kleinere werkgeheugencapaci:eit en dii verschil zal
bif de proposuionele informatie mindergroot :yn.

Bij de rotestrategie Iigt de nadruk op de syntactische score en dus zal de werkgeheugen-
capaciteit ook bier een belangrijkere ml spelen dan bij de gistsuategie. Dc prestatie van
personen met een groter werkgeheugen zal dus bij de rotestrategie beter zijn dan van
personen met een beperktere capaciteit van bet werkgeheugen.
Rij de giststrategie speelt het werkgeheugen niet een hele grote ml, omdat daar de nadruk
ligt op de propositionele informatie (hypothese 1) en de propositionele structuur minder
chunks bevat dan de syntactische structuur. Dit betekent dat bet nut van een grote
werkgeheugencapaciteit hier minder sterk naar voren zal komen. Personen met een kleine
werkgeheugencapaciteit zullen dus even goed presteren als mensen met een grote
werkgeheugencapaciteit.

6) Personen met een grolere werkgeheugencapaciieit :ullen beter presieren op de
rolestrategie dan personen met een kleinere werkgeheugencapaciteit en even
goed op de giststraieg:e alt personen met een kieinere werkgeheugencapaciteil.
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Hoofdstuk 8

Methode

8.1 Proelpersonen

In totaal namen er 18 proefpersonen dccl aan dit ondeezoek. Alle proelj,ersonen waren
eerste-jaarspsychologicstudenten. Er waren 13 vrouwelijke deelnemers, tegen 5
mannelijke. Alle proefpersonen hadden het Nederlands als moedertaal.
Als beloning kregen zij 2 proefpersonenuren, die zij verphcht moeten halen. Dc deelname
aan dit onderzoek was vrijwillig. Alle proefpersonen ondertekenden voorafeen formulier
waarmee zij geinformeerde toestemming gaven voor de deelname aan dit onderzoek.

8.2 Oyzet

Er waren drie mogelijke strategleen, de gist-, de rotestrategie en een random-rotestrategie
(zie paragraaf 8.4 voor een nadere beschrijving). Elke pmefersoon moest elke strategic
eenmaal toepassen. Dc volgorde van strategleen werd gevarieerd over de proefpersonen.
Er waren 4 verschillende teksten, ook deze werden ook verdeeld over de strategieen en
proefpersonen.
Alle proefpersonen werden twee keer overhoord, met een tussenliggende tijd van een uur.
Bij elke proefersoon werd een werkgeheugentest afgenomen. Zie tabel 8. I voor cen
overzicht van de condities.

T.hd 5.1 •— ———-'"'— ——-—' i—-——-— —---'

Gist Tijdstip 2Gist Tijdstip I
Rote Tijdstip 1 Rote S Tijdstip 2

Random Rote Tijdstip I Random Rote Tijdstip 2

8.3 Miterialen

In deze paragraafzullen de materialen besproken worden die gebruikt zijn. Omdat deze
taak in eerste instantie ook voor het ACT-R-model geschikt moest zijn, is er slechts cen
beperkt dccl van de Nederlandse gram matica gebruikt. Na de prectsering van de taal
zullen de teksten besproken worden die de proef,ersonen moesten Ieren. Hierna zal
worden ingegaan op hoe de task en de werkgeheugentest geimplementeerd zijn.

8.3.1 Tail

Dc zinnen waaruit de teksten bestonden waren eenvoudig van aard. Zo stonden she
zinnen in de tegenwoordige tijd en bevatte elke zin maar één propositie. Dat wil zeggen
dat er dus geen gecombineerde zinnen voorkwamen en dus ook geen voegwoorden als
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'en', 'omdat' en 'maar'. Er waren slechts dne thematische variaties, uitgedrukt in
actieve-, passieve- en koppeizinnen,

De thematische rollen die in dit onderzock gehanteerd zijn, waren die van Agent (A),
Object (0) voor bet directe object en Patient (P) voor bet indirecte object. Verder is nog
de What/Where cat egorie (If') ingevoerd, voor tijds- en plaatsbepalingen. Deze werd
opgesplitst in een Wi (voor tijd) en een Wp (voor plaats). Dc bijvoeglijke bepalingen
vielen onder de benaming Adverb (D). Dc werkwoorden kregen de categoric Verb (Jo.
Alle zinnen waren opgebouwd uit deze catcgorieen. Niet elke zin bevatte alle categorieen
en de volgorde van categorieen varieerde.

Het syntactische niveau van de zinnen hier toegepast is gebaseerd op Chomsky's
categoriale grammatica, doch sterk vereenvoudigd. Zo worden de phrases niet verder
opgedeeld: de term NP (voor zelfstandige bepalingen) is voldoende gedetailleerd.
Dc term PP (voor bijvoeglijke bepalingen) zal niet worden gcbruikt, ook op syntactisch
ntveau is dit de Where/When-categoric, over tijd (WI) en plaats (Wp). Hier zijn de
categoneen op propositioned en syntactisch niveau dus identiek. Met bet onderscheid in
tijds- en plaatsbepaling wordt voorkomen dat een zin twee tegcnstnjdige tijds- of
plaatsbepalingen krijgt.
Dc categone voor de werkwoorden (Verb. V) werd wel verder opgespl itst, namelijk in
een actiefwerlcwoord (Va), een pasiefwerkwoord (Vp) en een koppelwerkwoord (Vk).
Koppelwerkwoorden zljn woorden als 'zijn'. 'wordcn', 'blijven'. Een werkwoord als
'slaan' is in actieve vorm bijvoorbeeld 'slaat', in passieve vorm 'wordt geslagen'. Omdat
bet woord 'wordt' in de meeste gevallen niet direct voor het voltooid declwoord staat, is
er voor gekozen om dit een aparte syntactische categoric te geven, namelijk :1. TI staat
in elke passieve zin op de 2e positie. In elke passieve zin wordt nog cen extra element
geintroduceerd in vergelijking met de actieve variant. Dit is bet woord 'door'. Dit woord
beeft de categone :2 gekregen en gaat in cen passieve zin altijd voorafaan de Agent. Zie
ook tabel 8.2 voor voorbeeldcn van thematische variaties met de bijbehorende
propositionele en syntactische categonen.

Het grote versehil met de Chomskiaanse structuur is dat de structuur toegepast in bet
huidige onderzoek Irneair is in plaats van hierarchisch. Enerzijds beperkt dit het aantal
mogelijke zinnen sterk. Alle mogelijke zinsstructuren moeten van tevoren geheel bekend
zijn, omdat zc niet met reads kunnen worden afgeleid. Dc kracht van de categoriale
grammatica is de recursiviteit, waardoor een oneindig aantal zinnen ken worden
gecrcderd. Rccursiviteit is bij deze combinatie van propositionele en syntactische
structuur afwezig. Het grote voordeel van deze Iineaire benadering is dat bet gemakkelijk
in een ACT-R-model te implementeren is. Dc zinnen kunnen nu in woordvolgorde
behandeld worden, wat behalve de verwerking ook voordelen heeft ten aanzien van bet
dod van deze studie. Bij het onthouden en herinnercn van toneeltekstcn is immers de
cxacte woordvolgorde van belang.
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Tabel L2 V.k..JA... A. *k....*i..h. .. hIik.k.....A. .....-l3
Thematische Actief

Varlatie:

Thematische
Variatie:

Zin:
Propositioneel

Nivesu:

Syntactiach
Niveau:

flematische
Variatie:

Zin:
Propoaitloneel

Niveau:

Syntactiach
Nivesu:

Passief

Dc badkamcrdeur worth eeooend door Arthur
P. dc badkamerdeur
V: openen
A Arthur
NP: de badkimerdeur
II: wordt
Vp: geopend
12 door
NI': Arthur

Koppel (identiteit)

Dc man is ccii goede sprinter
A:
V

do man
zsjn

A ccii goede sprinter
NP. de man
Vk: is
NP: ccii goede spiinter

Thematisehe
Variatle:

Koppel (experience)

Zin: Dc organist is wanhopig
Propositioned

Niveau:
A: do organist
V: zijn
D: wanhopig

Syntactisch
Nlveau:

NP: de organist
Vk:is
D: wanhopig
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Zin:
Proposithoneel

Nlveau:

Syntactiach
Nlveau:

Izaak Hcimway vertrekt over enkele munuten naar zijn wetit
A: Iz,ak Hcimway
V: veslrckken
WI: over etikele minuten
Wp: naar zijn werk
NP: Izazk Hcimway
Va: vcr*rckt
Wt over enkele minuten
Wp: nur run werk



8.3.2 Tekstcn

In totaal werden er 4 verschillende teksten aangeboden.
Alle verhaaltjes waren van beschrijvende aard, dat wil zeggen dat er geen dialogen of
monologen plaatsvonden. Alle teksten bevatten 14 zinnen, in versehillende verhoudingen
van actief, passief en koppel. Zie tabel 8.3 voor een overzicht van het aantal zinnen van
elke thematische variatie dat elke tekst bevatte met het aanta! elementen op
propositioneel en syntactisch niveau.

Tabel 83 Aantal ,inn en Ide 4 tekiten
%erhaal nummer I 2 3 4

.
Titel:

De piano - .
Ruzie

stemmer
. Het draai-

De wiukel
orgel

Aintal
zinnen:

Actief
PassicI
Koppel
TotaaI

4 6
1

4 -.

6 j2 2
14 4 4 4

Aantal
ekasenten Propositioneel 47 43 46 50

struuur: Syntactiach 52 52 53 58

Bij de random-rotestrategie werd de volgorde van de zinnen willekeurig, aihoewel de
eerste en de Iaatste zin nooit als eerste verscheen. Dit was gedaan omdat deze zinnen

meestal de meeste informatie bevatten van het verhaal en door deze later te plaatsen,
werd de betekenis voor de proefpersoon minder snel duidelijk. Zie tabel 8.4 voor de
volgorde van de zinnen bij de random-rotestrategie. Zie ook de bijlage 13.1 voor de
teksten.

Tabel 8.4 Dc voliorde van de zinnen In de random rote- implementatle

Verhaall 12 8 10 3 6 II 5 9 13 7 I 14 2 4

Verhaal2 10 7 4 6 13 1 9 2 II 5 8 14 3 12

Verhaal3 8 3 12 6 5 10 I 4 II 14 9 7 2 13

Verhaal4 8 3 11 5 9 4 12 7 I 6 10 14 2 13

8.3.3 Implementaties

Geheugentaak
Het onderzoek vond geheel op de computer plaats. Voor elke strategic werd een aparte
implementie gemaakt in de taaI Hypercard. Deze taal die speciaal voor de Macintosh is
ontwikkeld, is een relatiefeenvoudige object-geonenteerde taal. Hypercard bestaat uit
achtergronden, knoppen en tekstvelden. Aan al deze objecten kunnen scripts worden
gekoppeld.
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Zodra de implementatie werd opgestart kreeg de proefpersoon eerst een aantal pagina's
instructies te zien (zie ook paragraaf 8.4.1). Onder aan elke pagina stond een knop
'verder' waarmee naar de volgende pagina kon worden gegaan. Aan bet eind van de
instructies was dit de knop 'start', waarmee het experiment begon. Bij de gistconditie
werd eerst de hele tekst aan de proel%,ersoon aangeboden. In de rote- en random-
roteconditie werd direct de eerste zin van de tekst getoond.

Bij de gistconditie werd de hele tekst als volgt aangeboden. Dc tekst stond gecentreerd op
een wine pagina in een veld met een zwart kader en het lettertype was Times New
Roman Bold met een grootte van 20 punten. Dc zinnen waren zoveel mogelijk achter
elkaar doorgetypt, zodat zo weinig mogelijk zinnen op een nieuwe regel begonnen. Dit
om de proefpersoon minder snel in de verleiding te brengen zich op de zinnen te
concentreren in plaats van op bet verhaal. Het verhaal werd gedurende 2 minuten
getoond, daarna kwam autoniatisch de pagina met de eerste zin tevoorschijn.

Het aanbieden van de zinnen was identiek voor alle drie de condities (bet leren van de
toneelteksten met behulp van de gist-, rote- en random-rotestrategie). Elke zin in de
geheugentest stond op een aparte beeldvullende pagina. Deze pagina was vergelijkbaar
met de pagina voor bet verhaal, behalve dat bet veld voor de tekst veel kleiner was. De
grootte van de letters was 25 punten. Dc zinnen pasten in alle gevallen op één regel.

De proelersonen konden bij elke zin kiezen of ze de volgende of de vonge zin wilden
zien, zo konden ze naar eigen keuze terug en verder in de tekst. Rechtsonder stonden op
de pagina's met de zinnen de knoppen 'terug' waarmee naar de vonge pagina kon
worden gegaan en 'verder' waarmee naar de volgende zin konden worden gegaan. Op de
eerste pagina ontbrak de knop 'terug', op de Iaatste pagina kon met de knop 'begin' terug
naar de eerste zin van het verbaal worden gegaan. Het was echter niet mogelijk om ai
deze knoppen te gebruiken binnen de eerste 10 seconden na bet verschijnen van de
pagina. Dit was om de proefpersonen te dwingen minimaal 10 seconden elke zin te
bestuderen. Op deze manier werd voorkomen dat proefersonen in de rote- en de
random-roteconditie eerst bet verhaal door gingen lezen alvorens de zinnen te leren. Op
deze manier werd de proefpersoon ook gedwongen langer stil te staan bij de zinnen en
niet snel been en weer te klikken. Dc wachttijd gold ook voor de gist-conditie om de
verschillen tussen de stratcgieen zo klein mogelijk te laten zijn. Bij bet verschijnen van
een pagina werd de tijd geregistreerd en zodra proefpersonen de pagina verlieten
nogmaals Op die manier werd bijgehouden hoelang proefpersonen een zin had
bestudecrd en in welke volgorde zij de zinnen hadden geleerd.

Dc totale tijd voor elke conditie was 6 minuten. Rechtsboven op de pagina's stond de
resterende tijd aangegeven, in minuten. Zodra de totale tijd verstreken was, kwam er een
pagina dat bet experiment ten einde was. De proe,ersoon in de gistconditie benutte 2
minuten voor bet hele verhaal en had dus maar 4 minuten voor de zin-voor-
zinbestudering, in tegenstelling tot proefpersonen in de rote- en de random-roteconditie.
Al deze restricties werden in de instructies aan de proefersonen uitgelegd.
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Recailtest
Dc recalltest werd ook op de computer uitgevoerd. Ook hier kreeg de proef,ersoon eerst
instructies, waarna de eigenlijke test begon. De recailpagina's zijn identiek aan die in de
leerfase, op het ontbreken van de zin na. De proefpersoon zag dus een wine pagina met
daarin een leeg veld, waarin de eerste zin getypt moest worden. Het was de bedocling dat
de proefpersonen het verhaal op volgorde van leren intypten. Ala de proefj,ersoon klaar
was met het intypen van de un, kon met de knop 'klaar' het goede antwoord op de
volgende pagina bekeken worden. Op het intypen van de zinnen stond geen tijdslimiet,
Als de proefpersoon de correcte zin bekeken had, kon met de knop 'verdei' naar de
volgende pagina worden gegaan om de volgende zin in te toetsen. Het tussendoor
aanbieden van de antwoorden diende ala leidraad voor het verhaal. Als de procfkersoon
zich een zin met kon herinneren, kon het antwoord als hint dienen voor de volgende zin.

Begripatest
Dc proet,ersoon werd ook getest op het begrip van bet verhaal. Bij de begripstest werden
5 vragen getoond. Drie van deze vragen hadden betrekking op details van het verhaal, 2
vragen testten het algemener begnp. Zo werd bij elk verhaal de vraag gesteld naar de
context van het verhaal, dus waar of wanneer het verhaal zich afspeelde. Dc tweede
algemene begripsvraag ging dieper in op de rol van één persoon in bet verhaal. Dc vraag
stond telkens boven aan de pagina, de proefpersonen konden het antwoord in eai leeg
veld daaronder intypen. Het antwoord dat ze gaven was met aan een maximaal aantal
woorden verbonden en ook hier was geen tijdslimiet (zie voor de begripsvragen bijiage
13.2).

%%erkgeheugentaak
Bij elke proefpersoon werd ook een werkgeheugentest afgenomen. Dc werkgeheugentest
die gebruikt is, is de MODS-test zoals die gebruikt is door Lovett, Daily & Reder (2000).
Deze taak is ook beschreven in paragraaf 6.2. Dc taak bestond uit 64 trials en duurde in
totaal ongeveer 40 minuten. De proefj,ersonen kregen een aantal reeksen van karakters te
zien, den voor den met een korte tussenpauze op het scherm werden getoond. Elke reeks
bestond uit een wisselend aanlal letters en eindigde met een getal. Proefpersonen moesten
elk karakter hardop voorlezen en aileen de nummers op volgonie onthouden. Zowel bet
aantal karakters in een reeks als de hoeveelheid reeksen die per trial getoond werden
varieerden. Het minimaal aantal karakters per reeks was 3 en het maximum 6. Ook het
aantal reeksen per trial varieerde van 3 tot 6. De eerste 3 trials waren voor elke
proefpersoon gelijk. deze dienden als oefening.

Aan het eind van elke trial kwam er een recall prompt, die aangaf dat de proefpersoon de
getallen in moesten typen in de volgorde dat ze getoond waren. Dc lege streepjes op bet
scherm gaven aan hoeveel cijfers er ingevuld dienden te worden, dus de proelcrsoncn
wisten exact hoeveel cijfers zij zich moesten herinneren. Indien een proef,ersoon een
cijfer niet meer wist, kon een minteken worden ingevuld, zodat de cijfers erna wel op de
goede positie stonden. Zij kregen direct een beoordeling te zien van hun recall. Deze
werd gegeven in de vorm van 'ok', 'good', very good' en 'perfect', met 'ok' als slechtste
waardering en 'perfect' bij een correct antwoord. Deze beoordeling was vooral om de
proefpersoon positiefte stimuleren, omdat bet een viii intensieve en moeilijke task is.
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8.4 LJilvoerine

De eerste taak die een proef%,ersoon kreeg was bet leren van een tekst. Zoals eerder
gezegd varieerde bet pa proeljersoon met welke strategic ze moesten beginnen en met
welke tekst. Voor bet leren van een tekst kregen proelj,ersonen 6 minuten. Direct daarna
werd de recalltest afgenomen. Meestal duurde dit ongeveer 5 minuten. Volgens kwam de
tweede tekst, met een andere strategic, welke daarna weer ward verhoord. Dc derde tekst
met de laatste strategic en de recalltest volgden bier direct achteraan. Dc proefpersonen
kregen daarna I minuut pauze. Daarna begon de werkgeheugentest, die in total zo'n 40
minuten duurde. Daarna kreeg de proefcrsoon 10 minuten pauze. Daze pauze werd
gevuld met een aantal informele vragen over de eigen studie, dit om de aandacht even
van de teksten af te houden. Op deze manier werd voorkomen dat de proefpersonen aan
rehearsal konden doen. Vervolgens warden de dna tekstcn nog eens overhoord, in de
volgorde waarin ze geleerd waren. Daarna moesten de begnipsvragen beantwoord worden
bij elke tekst 5 vragen. Deze warden in dezelfde volgorde aangeboden als dat de teksten
waren geleerd. In totaal duarde bet experiment per proefpersoon ongeveer 120 minuten.
Zieookfiguur 81.
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8.4.1 Instruciles

Dc proefpersonen werd bij binnenkomst verteld dat het om een onderzoek ging om
geheugenstrategieen voor toneelteksten te onderzoeken. Ze werden op de hoogte gesteld
van het felt dat ze kleine teksten uit hun hoofd moesten gaan leren en dat ze daarvan
overhoord zouden worden. In tegenstelling tot Noice (t991, zie paragraaf 4.1) is ervoor
gekozen om proefpersonen wet volledig te informeren en de doelstelling bekend te
maken. Enerzijds omdat de verwachting is dat proe4,ersonen zich beter op de taak
(onthouden van de regels) konden richten, anderzijds omdat het vermoedelijk meer
natuurgetrouwe resultaten geeft. Acteurs die normaal gesproken de giststrategle
gebruiken, weten immers dat de zinnen uit het hoofd geleerd moeten worden. Zij zullen
zich in dit stadium dus wellicht ook at zinnen leren, aihoewel uit het eerste onderzoek van
Noice (1992) bleek dat ze juist moeite deden om zich niet op de zinnen te richten. In
beide gevatlen spelen de zinnen zetfeen rot.

Het verschil tussen de rote- en de giststrategie werd uiteraard ook uitgelegd, athoewet
deze respectievetijk woord- en begr,psslralegie werden genoemd. Deze namen geven
duidelijker aan waar de strategic op is gericht. Ook werden de termen in-het-hoofd-
stamp '-meihode en 'begr/pend-1eren -meihode gebruikt, wetke aanstuiten bij termen die
gebruikt worden op middetbare schoten. Zoals gezegd waren atte proelj,crsonen cerste-
jaarsstudenten en zouden dus bekend kunnen zijn met deze termen. Daarnaast kregen de
proefpersonen informatie over de procedure, dus hoeveet tijd ze kregen om te teren en
wanneer de overhoringen en de werkgeheugentest zouden zijn. Tot slot kregen de
proefpersonen nog aparte instructies voor de giststrategie en de rote- en random
rotestrategie. Ook bij de werkgeheugentest zaten instructies.

Giststrategie
Het was bij deze strategic de bedoeting dat de nadruk op betekenis lag, wat at grotendeets
bereikt werd doordat de proefersonen bij deze strategic wet de tckst in zijn geheet
konden doortezen, in tegenstetling tot de rotestrategie. Maar desondanks was het
betangrijk dat de proefpersonen hun best deden om de strategie goed toe te passen. Dc
proefpersonen kregen een aantat precieze instructies om de giststrategie zo goed mogelijk
toe te passen. Zo werd vertetd dat de gehete tekst die ze gedurende twee minuten te zien
kregen cen aantal keren doorgelezen moesten worden. Dc proefpersoon werd gevraagd
hierbij zovect mogelijk ideeen over de tekst op te bouwen. Dit kon bijvoorbeetd gedaan
worden door zichzetfvTagen over de tekst te stetlen of proberen beetden bij de tekst te
vormen. Ook werd er uitdrukketijk bij gezegd zij zich nog met op de zinnen zetf moesten
nchten. Met ktem werd de proefpersoon er aan het eind van de instructies aan herinnerd
dat bij deze strategic de nadruk op het verhaal zeif en het begrip ervan tag in tegenstetling
tot de rotestrategie (zie bijtage 13.3.1 voor de precieze instructies).

Rote- en Rsndom-Rotestrategie
Dc instructies voor de rote- en de random-rotestrategie waren identiek aan etkaar.
Proefpersonen werd bij de rote- en de random-rotestrategie vertetd dat zij zich bij het
teren van de teksten vooral op de woorden en de zinsconstructie moesten richten. Dit kon
bevorderd worden door etke zin een aantal keren over te tezen en ze te repeteren. Ook
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werd de proefpersoon gcvraagd om elkc zin voor zichzelf te herhalen en te proberen alle
woorden te onthouden. Een ander middel was door naar de vorm en opbouw van de zin te
kijken en te letten op de specifieke woorden die gebruikt waren (zie ook bijlage 13.3.2
voor de precieze instructies).

Begripatest
Dc instructies voor de begripstest waren kort. Er werd uitgelegd dat er 5 vragen waren die
de proefpcrsoon moest beantwoorden. Dit moest een concreet antwoord zijn met alle
relevante details. Zie bijlage 13.3.3 voor de precieze instructies.

Verkgeheugentest
Ook bij de werkgcheugentest kregen de proetj,ersoncn de instructies via het
computerscherm. Dc taakinstruclies verduidelijktcn de opdracht voor de proefpersonen
en hadden betrekking op het hardop voorlezen van de karakters, bet moeten onthouden
van de cijfers en het intypen na elke trial. Proefpersonen werden flog uitdrukkelijk verteld
dat er niet verwacht werd dat alle getallen konden worden onthouden. omdat bet een hele
moeilijke task was. Uiteraard werd wel van procfpcrsonen verwacht dat zij zouden
proberen zich zo goed mogelijk te concentreren, zowel op bet voorlezen als op het
onthouden van de cijfers. Proefpersoncn werden ook gevraagd zoveel mogelijk trials afte
krijgen, zodat bet tempo voldoende hoog bicef. Ook werd er verteld dat proe4,ersonen
feedback op hun aniwoorden zouden krijgen, mast nict in welke vorm. Het was voor de
proefpersoon ook niet duidelijk wat de voorwaarden voor de classificaties ('ok' tot
'perfect') waren Deze beoordelingen waren vooral bedoeld als stimulans voor de
motivatie.

8.5 Beoordeline

8.5.1 Recalltest

Dc zinnen die de pmeI,ersoncn in de recalltest hadden ingevoerd werden op twee
manieren beoordecld. Aan elke zin werd can propositionele score en een syntactLsche
score toegekend; samen leverden dcze de totaalscore op. Zie voor twee voorbeelden van
de beoordeling tabel 8.5.

Propositionele score
De propositionele score bestond uit twee delen: een score op de totale inhoud en een
score op de elementen. Met elementen worden de propositionele elementen bedoeld,
zoals bescbreven in hoofdstuk Sen paragraaf 8.3.1 Dit zijn dus de thematische rollen,
zoals Agent. Verb en Object. Voor elk element dat aanwezig was in het antwoord van de
proefpersoon werd een 100/b-score toegekend. Als een element ontbrak werd een score
van O% toegekend. Deze scores werden gemiddeld voor de score op de elementen.

Bij de totale inhoud werd beoordeeld of de algemene inhoud van de antwoordzin overeen
kwam met de oorspronkelijke zin. Dc strekking van de zin moest hetzelfde zijn, exacte
woordkeus of woordvolgorde was niet van bclang voor totale inhoud. Dc beoordeling op
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de totale inhoud hield ook verband met het aantal elementen: als er elementen ontbraken
werd er een vermindering op de score aangebracht, maar ook als ci elementen teveel
aanwezig waren. Voor de score op de totale inhoud werd dus allereerst gekeken of de
algemene betekenis overeen kwam en of er daainaast niet belangrijke infonnatie ontbrak
of was toegevoegd.

Voor de o:aIe proposilionele score werden de score op de totale inhoud en de score op
de elementen gemiddeld. Zie ook tabel 8.5 voor twee voorbeelden van de beoordeling.

Syntactische score
Dc syntactische score bestond uit due delen: de vorm, de slrucluur en de exacle
woordkeus. Voor de score op de wnn werd gekeken of de zin van de proefpersoon in
dezelfde vorm stond als de oorspronkelijke zin, dat wil zeggen of de zin ook ecn actieve,
passieve of koppeizin was.

Voor de score op de strucluur van de zin werd gekeken of de syntactische elementen
overeen kwamen. Zoals beschreven in hoofdstuk 5 en paragraaf 8.3.1 zijn de syntactische
elementen bijvoorbeeld elementen als NP, Va en ti. Bij de syntactische score was de
volgorde wel van belang. Voor elk syntactisch element dat op de juisle pick stond werd
een IOO% toegekend. Voor elk element dat teveel aanwezig was werd een O%-score
toegekend. Dc scores voor elk element werden gemiddeld tot een totale score op de
structuur.

Bij de exacle woordkeus werd gekeken of elk syntactisch element uit exact dezelfde
woorden bestond als in de oorspronkelijke zin. Als een syntactisch element uit meerdere
woorden bestond, dan werd de IOO'/.-score over de woorden verdeeld. Als bijvoorbeeld
een NP uit due woorden bestond waarvan er twee juist waren, dan werd een score van
66.6% toegekend. De scores van de exacte woordkeus voor elk syntactische element
werden weer gemiddeld tot de totale score voor de exacte woordkeus.

De totale synsacsEsche score bestond uit het gemiddelde van de score op de vorm, de
structuur en de exacte woordkeus. Zie ook tabel 8.5 voor twee voorbeelden van de
beoordeling.

Totaalscore
De lotaa/score per :in bestond uit een gemiddelde van de propositionele en de
syntactische score. Dc score voor de hele tekst bestond uit een gemiddelde van de
totaalscores per zin.
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Tabel 83 Twee zl.abeoordellngen. In de omlijnde vakken slut bet aniwoord van de
proefpersonen en beoordeling. Dc "Punten" In de label zija de lotalen van de scorn.
de "Procenten" zljn de ultelndelljke scores.

Het
Tekst 1, un 14) instrument wordi direct door Wieke beapeeld. Score:

Inhoud4Wieke gaat het instrument gel uk bespelen.
I [iIIi

P WI A V
Elementen:1___________

_________

[1ö
passief

Vorm:ctief
I

PWIAV
Structuur:kVPWV

I

Np II WI t2 Np Vp
icte woordkeus:1 R

Punten Procenten
Propositioned: 2O lOC

Syntactiach: 45. I5.3j

245. I 49.

Tekit 2, zin 6) Arthur geeft Sander een duw. Score:
InhoudlAflhurduwt Sander.

I L_j±
A V P 0

iiementen:1________________________________________
L

actiel

AVPO

____

Structuur:p 7S
Np Vs Np Np

______

etc woordkeus:1___________________________________

Punten Procenten
Propositioneel: 15c 7

Syntactisch: 22 7

I 37
I
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8.5.2 Begripstest

Ook de scores op de begripstest waren in procenten. Op elke begripsvraag kon een 100%-
score verdiend worden. Soms bestond een antwoord ult meerdere onderdeien, de 100%
werd dan evenredig over de onderdelen verdeeld. Als ci bijvoorbecid vier beatles in de
tekst genoemd worden, moesten deze ook alle vier in het antwoord voorkomen.
Het gemiddelde van aIle scores op de vragen vormde de totaaiscore van de tekst op de
begripstest. In tabel 8.6 is een voorbeeld van een beoordeling op de begnpstest te zien.

Tibet 8.6 Een beoordeting van de begrlpsteat. In de oailijnde vakke. de a.twoorden van de
proelpersoon en de bljbehorende score. -_________

Verhail 4 de draaiorgel
1) Waar speelt bet verhial zich if? Noem de beatles.
fl een straatje(waar de orgelman doorheen rijdt) en daarna op het pieintje

) Dc straat,

) het p1cm

de hock

) de vijver

Score:

Wasrmee haalt de orgdma n geld op?

set een bakje

) Een geldbakje

) Waar rent de dief been?
sar de hock

,) Dc hock

) de vijver

I) Wie pakt de did?
en toesehouwer die bij het org ci stond te kijken

'i1o

m) Dc ioeschouwer, cen man I i OO I O

Omschrijfde rol van Paula in bet verhasl.
ula is eigenbijk ook cen toeschouwer in bet geheel. Zij maakt de hele gebeurtenis mec

Paula hoort de muziek. ze biijft even luisteren. 5

Dan geeft ze de man cen euro. 2

Totale score:
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8.5.3 Werkgeheugentaak

Zoals in paragraaf 6.2 beschreven werd bestond een trial van de werkgeheugentest uit
reeksen van letters en getallen. Er konden per trial een serie van 3, 4, 5 of 6 reeksen
verschijnen, deze kwamen niet in gelijke verhoudingen voor. Daarom werd er een aparte
score voor de verschillende aantallen berekend door de series te sorteren op het aantal
reeksen dat cnn voor kwam. Dc totale score op de series van een bepaald aantal reeksen
was een procentuele score van bet aantal juist ingevoerde series van het betreffende
aantal reeksen. Een serie werd als correct beoordeeld als zowel cijfers als positie van de
cijfers correct was. Het gemiddelde van de scores op de series van verschillende aantal
reeksen is de totale score op de werkgeheugentest. Lovett, Daily en Reder (2000)
beoordeelden de resultaten op de werkgeheugentest op dezelfde wijze, alleen berekenden
zij slechts de scores per reeksaantal en niet een totaal score. Zo konden Lovett et al.
(2000) de expenmentele data nauwkeunger met de output van bet ACT-R-model
vergelijken, dat wil zeggen dat zij konden kijken of dczelfde patronen in de prestaties
verschenen. Omdat in bet huidige experiment de werkgeheugentest voomamelijk bedoeld
was om proefersonen onderling te relatief IC vergelijken konden de data verder
samengevat worden. Dc proe1,ersonen zullen in drie ongeveer even grote groepen
verdeeld worden naar prestatie op de werkgeheugentest: een groep met een kicine, een
gemiddelde en een grote werkgeheugencapaciteit.

8.6 Anplyst

Voor de anatyse van de data werd de General Linear Model-toets (GLM-toets) gebruikt,
voor herhaalde metingen. Strategic en Tijd werden ingevoerd ala binnen-
proefpersoonvanabelen, met respectievelijk gist-, rote- en random-rotestrategie voor
strategic en tijdstip I en tijdstip 2 voor tijd. Dc resultaten op de werkgeheugentest werden
ingevoerd als een tussen-proefpersonen-variabele, de informatiesoorten als twee
verschillende measures (propositionele en syntactische score).
I-let betrouwbaarheidsinterval was 95%: bet significantieniveau was 0.05. Pair Wise
Comparisons werden gebruikt om de verschillende variabelen onderling te kunnen
vergelijken.
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Hoofdstuk 9

Resultaten

Aan het experiment deden zoals beschreven in paragraaf 8.118 proef,ersonen mee.
Dc gegevens van één proefpersoon zijn niet voHedig opgeslagen, daarom zijn deze buiten
de analyse gehouden. In totaal waren ci dus resultaten van 17 procl,ersonen.

9.1 Recqlltest

CGist
IRote
[pRandom Rote

Figuur 9.1 Dc scores met it. gist-, role. eo random-rotestrategle op tildatip I • tijdstip 2 en de
gemiddelde score van bud. djdstlppc.. Dc icores zljn gemiddelden over nile
proefpersonen, In procenico.

Dc scores op de recalitest met de verschillende strategieen lagen gemiddeld boven de
60%. De gemiddelde scores over beide tijdstippen waren voor de gist-, rote- en de
random-rotestrategie respectievelijk 78, 75 en 65 % (zie figuur 9.1). Dc verschillen
tussen de prestaties met de gist- en de rotestrategie zijn niet significant. Bij gebruik van
de random-rotestrategie zijn de prestatics significant slechtcr dan bij de gist- en de
rotestrategie (Pair Wise Comparisons, respectievelijk p = .021 en p = .017).
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Er blijkt een interactie te zijn tussen tijd en strategic: er zit een significant versch,I tussen
scores met de gist- en de rotestrategie (F = 5.834, p = .014). Bij vergelijking van de gist-
met de random-rotestrategie of de rote- met de randomrotestrategie zijn er geen
significante verschillen (respectievelijk F = 1.059, p = n.s. en F = 1.307, p = n.s.). Het
verschil tussen de gist- en de rotestrategie in tijd komt door een significante toename in
de propositionele score bij de giststrategie op het tweede tijdstip (F = 9.779, p = .007),
terwiji bij de rotestrategie de score vrijwel constant blijft. Zie ook tabel 9.1.

Tabel 9.1 Dc gemiddelde propositionele, synloctische en totale 'Cores met de slrateglean op
tijdstip I en tijdstip 2 in procenten.

Tijdslip I TljdstIp 2

Strategle Propositioneel
I

Syntactiocb Propositioned I Synlactlsch
Toted Toted

Gist
79 8 73.3 86.0 75.7

766 808

Role
8! 9 —. - 70.1

I
71.0

760 75.9

67.1 61.5 69.7 I
63.0

Random Role
643 66.4

Gemiddeld over 76.2
I

68.3 78.9 I 69.9
she strstegiean 72 3 74.4

Dc scores van de propositionele en syntactische scores op bet eerste en het tweede tijdstip
zijn niet significant verschillend (F = 1.035, p = n.s.). Propositionele informatie wordt na
è.n uur niet beter onthouden dan syntactische informatie. Wel is de propositionele score
altijd hoger dat de syntactische score (F = 81.140, p = .000). Dc propositionele informatie
wordt dus altijd beter onthouden dan de syntactische informatie, zowel op bet eerste als
op het tweede tijdstip (zie ook tabel 9.1, "Gemiddeld over she strategieen").

Het blijkt dat de propositionele en syntactische scores significant correleren (Pearson
Correlatie .969, p .000). Voor elke proc1jersoon liggen de propositionele en
syntactische score dicht bij elkaar.

Als gekeken wordt naar bet verband tussen de infonnatiesoort (propositioned of
syntactisch) en de strategieen, dan blijkt de propositionele score bij gebruik van de
giststratcgic niet significant hoger te zijn dan bij gebruik van de rotestrategie (Pair Wise
Comparisons, p = n.s.). Wel blijkt dat bij gebruik van de random-rote strategic de
propositionele score significant lager is dan bij gebruik van de giststratcgie (Pair Wise
Comparisons, p = .011) en de rotestrategie (Pair Wise Comparisons, p .003).
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Ook blijkt de syntactische score bij gebruik van de rotestrategle met significant hoger te
zijn dan bij gebruik van de giststrategie (Pair Wise Comparisons. p n.s.). Dc
syntactisehe score bij gebruik van de rotestrategie is ook niet significant ten opzichte van
de random-rotestrategie (Pair Wise Comparisons, p = n.s.). Dc syntactische score in de
gistconditie is echter wel significant hoger dan de score in de random-roteconditie (Pair
Wise Comparisons, p .050). Zie ook tabel 9.2.

Tabel 9.2 Dc propositlonele ea synlactisehe score per at rategte, is proceuten
Strategic Prop.sltionele score Syatacdsche score

Gist 82.9 74.5
Rote 81.4 70.6
Rjndom Rote 68.4 62.3

9.2 Hegrinstest

Het score op de begriptest was gem iddeld 80.3 %. Dc begripsscores op teksten 3 en 4
waren gemiddeld hoger (respectievelijk 82.9% en 81 .7%. tegenover 77.8% en 78,6%
voortekst I en tekst2). Deze verschillen zijn niet significant (F = .391, p = n.s.).
Zie ook figuur 9.2.

5'
C

Als gekeken wordt naar het begrip per gebruikte strategic, dan blijkt er een significant
verschil te zijn (F = 25.480, p = .000). Het begrip bij gebruik van de random-rotestrategie
is significant lager dan bij gebruik van de gist- en de rotestrategie (t-test, respectievelijk p
= .000 en p = .000). Tussen de gist- en de rotestrategie zit geen significant verschil (t-test,
p = n.s.). Zie ook figuur 9.3.
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Flguur 9J De score op de begrlpsvr.gen per gebruikte strategle, In procentea.

9.3 Werk2ehcuaentaak

Dc scores op de werkgeheugentaak vaneerden van 15,4% tot 83,0% (zie figuur 9.4).
Voor het verwerken van de statistische gegevens warden de procfpersonen in dne
ongeveer even grote groepen verdeeld. Dc eerste groep bevatte 5 personen, waarvan de
score op de werkgeheugentaak liep van 0.0°!. tot 30.0%. Dc tweede groep bevatte 7
personen, met een score van 30.0°!. tot 50%. Dc derde groep bestond wt 5 personen, met
een score tussen de 50% en de 90% (zie figuur 9.4).

C

.

• U
U

U U U U U •
U -________

U • • •
U

I I

5 4 17 14 18 12 8 19 10 15 7 Ii 13 9 8 21 20

Pro.p.r$oon nr

Score
• —groep1
— — — groep 2

groop3

FIgnur 9.4 Do scores op do werkgebeugentaak met de grenien van do groepea, in procenten.
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Er bleken geen significante verbanden tussen bet wcrkgeheugen en bet soort informatie
(propositioned of syntactisch) te zijn (F .396, p = .681). In de tabel 9.3 is te zien dat de
data wel een verband suggereren: zowel de propositionele ala de syntactische score
nemen gemiddeld toe bij een sortering naar groep. In figuur 9.5 is te zien waarom dit
significante verband niet aanwezig is: de scores zijn teveel verdeeld. In de grafiek is wel
te zien dat de propositionele en syntactische scores mcci convergeren bij een hogere
werkgeheugengroep. Zie ook de standaarddcviaties in tabel 9.4.

Tabel 9.3 Dc geu.Iddelde proposltlonele en syatacdscbe scor60 per werkeheugeugroep, In

Werkgeheugenroep Propositionele score Syntactiache score
1 71.0 61.4
2 77.2 68.6
3 84.8 77.4

Flguur 9.5 De proposltionele en syntsctische score op de geheugenta.k uitgezet tegen ICscore
op de werkgeheugentest, in procenten.

Tabel 9.4 De standaarddeviaties bIj de propositionele en syntactische scores per
werkeeheuceneroen. In orocenten.

Werkgeheuengroep — -

I

Propositionele score Syntsctische score

20.9 19.2
2 12.5 13.8

3 3.6 7.9
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Er zijn geen significantie verschillen in de totaalscores van de verschillende
werkgeheugengroepen (F 1.209, p .335). Zie ook figuur 9.6.

C

e0
U

Figuur 9.6 De gemiddelda totaalscore op de geheugentaak per erkgeheugengroep,
Ic proceat.I.

Wel blijkt dater significante versehillen tussen de werkgeheugengroepen zijn als alleen
naar de propositionele score wordt gekeken (F = 3.339. p = .023). Zie voor deze scores
ook figuur 9.7. Bij de eerste werkgeheugengroep treden geen significanties op bij de
verschillende strategieen. Bij de tweede werkgeheugengroep is de propositionele score op
de random-roteconditie significant lager dan op de gistconditie (Pair Wise Comparisons,
p = .0 17) en de rotestrategie (Pair Wise Comparisons, p = .003). Bij de derde
werkgeheugengroep is ook de propositionele score bij gebruik van de random-
rotestrategie significant lager dan bij gebruik van de giststrategie (Pair Wise
Comparisons, p = .020).

Er zijn geen significanties tussen de werkgeheugengroepen op basis van de
proposilionele score bij gebruik van de strategleen. Dit betekent dus dat ook voor de
propositionele score (net als bij de totale scores) geen van de werkgeheugengroepen
significant beter presteert op een bepaalde strategic dan een andere werkgeheugengroep.

Ogist

U rote

[ndom_rote

W.rlig.heugsngrop
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Flguur 9.7 De gemiddelde propositlonele score op de gebeugentaik per werkgeheugengroep.
in procensen.
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Hoofdstuk 10

Discussie

In het huidige experimentele onderzoek hebben 17 proetersonen drie verschi!Iende
teksten met elk een andere strategic moeten leren. Deze strategieen waren de gist- de
rote- en de random-rotestrategie. Bij de giststrategie lag de nadruk op de betekenis van de
zin, bij de rotestrategie op de woorden en de zinnen zeif. Dc random-rotestrategie is
toegevoegd om te controleren ofbij de rotestrategie betekenis inderdaad ondergeschikt is
aan de woorden.

Elke geleerde tekst werd twee keer overhoord, éën keer direct na het leren en een tweede
keer na een uur. Zo kon onderzocht worden welke van de strategieen de beste resultaten
gaf op langere termijn. Een begnpstest werd afgenomen, om te bepalen in hoeverre de
proefpersoon de teksten had begrepen. Ook de interactie tussen de werkgeheugen-
capaciteit en de strategieen werd onderzocht. Een werkgeheugentest werd afgenomen,
waarmee de capaciteit van bet werkgeheugen van de proefpersonen kon worden bepaald.

Dc zinnen die de proef%,ersonen had gereproduceerd, werden op twee wijzen beoordeeld:
er werd een propositionele en een syntactische score toegekend. I3ij de propositionele
score werd gekeken naar de betekenis van de zin, terwijl bij de syntactische score werd
gekeken naar de structuur en de woorden van de zin.

In deze discussie zullen de resultaten vergeleken worden met de hypotheses. Bij de
conclusies zullen mogelijke verkiaringen worden gegeven waarom de resultaten niet
geheel strookten met de verwachtingen. Vervolgens zal besproken worden wat dit
betekent met betrekking tot de probleemstelling. Tot slot zal een suggestie gedaan
worden voor vervolgonderzoeken.

10.1 Hypoths

I) Bif de gis:slralegie hg: de nadruk op he: onthouden van proposirionele informa:ie
en dus zal de proposi:ione!e informa:ie beter onthouden worden dan bif de
rotestrajegie.

Bij de giststrategie Iigt de nadruk op de betekenis van de tekst en de zinnen, in
tegenstelling tot de rotestrategie, waarbij de nadruk op de woorden en de structuur van de
zin zeif Iigt. Dc verwachting was daarom dat de propositionele score bij gebruik van de
giststrategie hoger zal zijn dan bij gebruik van de rotestrategie.

Dit bleek niet bet geval. Dc peopositionele score bij gebruik van de giststrategie was niet
hoger dan de propositionele score bij gebruik van de rotestrategie (zie tabel 9.1). Wet was
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de propositionele score bij de gistconditie hoger dan in de random-roteconditie. Maar ook
bij gebruik van de rotestrategie werd op de propositionele infonnatie significant beter
gepresteerd dan bij gebruik van de random-rotestrategie.

2) By de ro:eslrategie lEg: de nadruk op he: onshouden van syntaclische inform atie,

en dus zal de syn:aczische informalie beter onthouden worden dan b/ de
gsststra!egie.

Doordat bij de rotestrategie de nadruk ligt op de woorden en de structuur van de zEn, was
de verwachting dat de syntactische score hoger zou zijn dan bij gebruik van de
giststrategie.

Ook dit bleek niet het geval. Dc syntactische score bij gebruik van de rotestrategie is niet
hoger dan bij gebruik van de giststrategie (zie tabel 9.1). Er werd bij de giststrategie wel
beter gepresteerd op de syntactische informatie dan bij de random-rotestrategie. Bij de
rotestrategie werd de syntactische informatie niet beter onthouden dan bij de random-
rotestrategie.

3) Proposluonele informa:ie word! langer onthouden dan syntactische infornralie.

Voor de propositionele informatie is diepere verwerking nodig van de zinnen dan voor
syntactische informatie. Diepere verwerking betekent sterkere geheugensporen; de
verwachting was daarom dat de propositionele informatie langer behouden zal worden
dan de syntactische informatie.

Na één uur bleek ci geen verschil te zijn ontstaan tussen de prestaties op de verschillende
informatiesoorten (zie tabel 9.1). Dc propositionele informatie werd dus na ébn uur flEet

beter onthouden dan syntactische informatie. Wel bleek dat de propositionele scores op
elk tijdstip afzonderlijk hoger was dan de syntactische score.

4) By de gisc:ra!egie word! op lange lermyn meer onthouden dan by de
roles!ralegie.

Deze hypothese komt voort uit de eerste en de tweede vraag waarin respectievelijk de
relatie tussen de giststrategie en propositionele informatie en het verband tussen de
rotestrategie en de syntactische informatie wordt verondersteld, en de derde hypothese,
waarin gesteld wordt dat propositionele informatie langer wordt onthouden dan
syntactische informatie.

Aangezien de vonge hypotheses niet verenigbaar bleken met de resultaten, is ook met te
verwachten dat deze hypothese strookt met de data. Toch bleek dater bij de giststrategie
werd op lange termijn meer onthouden dan bij de rotestrategie (zie figuur 9.1 en tabel
9.1). BJ de vergelijking van de gist- met de random-rotestralegie en de rote- met de
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random-rotestrategie waren er geen significante verschillen. Het verschil tussen de gist-
en de rotestrategie in prestatie op langere termijn kwam door cen significante toename in
de propositionele score bij de giststrategie op het tweede tijdstip, terwiji de propositionele
score bij de rotestrategie vrijwel constant bleef.

5) By een grotere werkgeheugencapaciieil zal syntactische informatie beter
onihouden worden dan by een kieinere werkgeheugencapac:teii en dii verschil zal
bif de propositionele informatie minder groot z/n.

Omdat de syntactische structuur minder gecomprimeerd is dan de propositionele
structuur, moeten meer chunks onthouden worden voor de syntactische structuur
(Anderson, Budiu en Reder, 2001). Hoe meer chunks onthouden moeten worden, hoe
belangrijker de to! van het werkgeheugen is (Anderson, Reder & Lebiere, 1996; Lovett,
Daily & Reder, 2000). De verwachting was daarom dat de syntactische score bij mensen
met een relatief grote werkgeheugencapaciteit hoger zou zijn dan bij mensen met een
relatiefkleine werkgeheugencapaciteit. Hij de propositoneIe informatie zal er minder
verschil in score zijn tussen de verschillende werkgeheugengroepen.

Het bleek dat zowel bij de propositionele als de syntactische score er geen significante
verschitlen tussen de werkgeheugengroepen zat. Wat wel opviel was dat de
propositionele en syntactische scores meer convergeerden naarmate de werkgeheugen-
capaciteit groter was: de scores van de hogere werkgeheugengroep lagen dichter bij
elkaar dan de scores van de Iaagste werkgeheugengroep (zie tabel 9.3 & 9.4 en figuur
9.5).

6) Personen met een grotere werkgeheugencapaciteii zullen beterpresteren op de
rotesiralegie dan personen met een kieinere werkgeheugencapaci$eit en even
goed op de gisistrategie oh personen met een kieinere werkgeheugencapaciieit.

Deze hypothese komt voort ult hypothese 5 en hypothese 2. In hypothese 5 werd gesteld
dat personen met een grotere werkgeheugencapaciteit beter zouden presteren op
syntactische informatie dan personen met een kleinere werkgeheugencapaciteit en even
goed op propositionele informatie. Dit gecombineerd met hypothese 2, waarin het
verband tussen de rotestrategie en de syntactische informatie werd gesteld, levert de
volgende verwachting op: personen uit de hogere werkgeheugengroep zullen beter
presteren op de rotestrategie dan personen uit de lagere werkgeheugengroep.

Hypothese 2 en 5 werden niet ondersteund door de data (zie figuur 9.6). Daarmee is de
onderbouwing van hypothese 6 weggevallen en is dus niet te verwachten dat deze wel
strookt met de data. Het bleek inderdaad dat er geen significante verschillen optreden
tussen de verschillende werkgeheugengroepen bij de totale scores van de verschillende
strategien. Dit betekent dat voor de totaalscore geen van de werkgeheugengroepen
significant beter presteerde op een bepaalde strategic dan ecn andere
werkgeheugengroep.
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Er is ook nog gekeken naar de prestaties met de verschillende strategien binnen een
werkgeheugengroep. Dc totaalscores met de verschillende strategietn lagen bij elke
werkgeheugengroep niet ver ult elkaar. Als alleen naar de propositioncle score wordt
gekeken, zijn er wel verschillen tussen de strategIen bij de tweede en de derde
werkgeheugengroep (zie figuur 9.7). Mensen met een gemiddelde
werkgeheugencapaciteit (ult groep 2) hebben een lagere propositionele score bij gebruik
van de random-rotestrategie dan bij gebruik van de gist- of de rotestrategie Mensen met
een grote werkgeheugencapaciteit (uit groep 3) hebben ook een lagere propositionele
score bij gebruik van de random-rotestrategie dan bij gebruik van de giststrategie, maar
niet dan bij gebruik van de rotestrategie.

10.2 Conclusies

10.2.1 Strategien

In deze paragraafvolgt een samenvatting van de bevindingen bij de verschillende
hypotheses met betrekking tot deze verbanden en tot de verschillen van de strategieen en
bijbehorende conclusies.

In feite steunen alle hypotheses op de relatie tussen de giststrategie en propositionele
informatie en de relatie tussen de rotestrategie en syntactische informatie.
131j het bespreken van de resultaten bleek dat bij de giststrategie de nadruk niet
aantoonbaar sterker op de propositionele informatie ligt dan bij de rotestrategie. Hij de
giststrategie ligi de nadruk niet aantoonbaar sterker op betekenis dan bij de rotestrategie.
Dit is ook te zien bij het begrip van de teksten bij de versehillende strategleen (zie figuur
9.3), Het begrip van de teksten dat in de roteconditie werd verkregen was nagenoeg gelijk
aan dat in de gistconditie.

Bij de giststrategie op lange termiJn meer onthouden werd dan bij de rotestrategie, vooral
veroorzaakt door een toename in de propositionele score bij de giststrategie van het cerste
naar het tweede tijdstip, terwiji dit bij de rotestrategie vnjwel constant bleef. Hierwt kan

geconcludeerd worden dat de giststrategie en de propositionele informatie wel verbonden
zijn. Dc propositionele score neemt toe bij de giststrategie, maarblijkbaar met voldoende
om de totale propositionele score op beide tijdstippen significant te laten verachillen van

de propositionele score op de rotestrategie.

Dit kan betekenen dat de tussentijd van een uur te kort is zijn om de relatie tussen de
giststrategie en propositionele informatie aan te tonen, maar dit Iijkt niet heel
waarschijnlijk. Bij een tussentijd van cen uur komt de rnformatie al uit het lange-
termijngeheugen. het verschil kan dus niet veroorzaakt worden door een overgang van de
informatie van het korte-termijngeheugen naar het Iange-termijngeheugen. Er is daarom
geen reden om te verwachten dat er nog een verschilmakende vcrandering in het
geheugen optreedt waardoor deze toename in propositionele score zou kunnen ontstaan.
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Een betere verklanng zou kunnen zijn dat meerdere herhalingen bij de giststrategie voor
de propositionele informatie betere resultaten opleveren dan bij de rotestrategie. Bij de
recalltest werd immers ook bet goede antwoord getoond; proel),ersonen hebben dit
misschien ook als leermoment benut. Dc eerste recalliest zou op deze manier ook als een
herhaling van leren beschouwd kunnen worden. Herhaling zou dus bij de giststrategie
nuttiger kunnen zijn dan bij de rotestrategle met betrekking tot betekenis. Dit zou kunnen
betekenen dat na nog mcci herhalingen (in ieder geval meer dan één) de totale
propositionele score voor de giststrategie wel significant hoger is dan bij de rotestrategie.
Noice (1991) suggereert ook dat de resultaten met de giststrategie steeds efficienter
zouden kunnen worden na meerdere herhalingen. Helaas doet Noice(1991) geen
uitspraken over de reden hiervoor. Wellicht dat de verbindingen die bij de giststrategie in
bet geheugen (de verbanden met bekende informatie) gevormd zijn, hun nut meer
bewijzen naarmate deze verbindingen sterker worden door herhaald leren. Bij
syntactische informatie worden minder verbindingen gevormd: dat is meer losstaande
informatie die moeilijker met al bekende informatie in verband gebracht kan worden.
Overigens is het te verwachten dat ook syntactische informatie na meerdere herhalingen
beter onthouden zal worden, omdat de geheugensporen ervan wel sterker worden, maar
de herhalingen bij de propositionele informatie Iijken dus effectiever.

Er bleek dus niet een sterker verband tussen de giststrategie en de propositionele
informatie zit dan tussen de rotestrategie en de propositionele informatie. Ook werd
duidelijk dat de nadruk bij de rotestrategie niet aanwijsbaar meer op de syntactische
informatie Iigt dan bij de giststrategle. Er zit dus ook niet cen sterker verband tussen de
rotestrategie en de syntactische informatie dan tussen de giststrategie en de syntactische
informatie. Dc verkiaring voor deze bevindingen gezocht worden in de experimentele
opzet: het verschil tussen de rote- en de giststrategle kwam daarin waarschijnhijk niet
duidelijk genoeg naar voren.

In paragraaf 8.4.1 werd al aangegeven dat bet onderscheid tussen de strategien voor cen
groot dccl door de proefpersoon zelfmoest worden gemaakt. Dc mogelijkheid bestaat dat
bet voor de proefersonen niet gemakkelijk is geweest om bij de rotestrategie de
aandacht voomamelijk te leggen op de structuur en de woorden van de zin zelf en de
betekenis van de zin te negeren.

Het lijkt crop dat dit in de random-roteconditie beter is gelukt, doordat de zinnen daar in
een verwisselde volgorde stonden. Er blijkt namelijk wel een duidelijk verschil te zijn
met de random-rotestrategie: op propositionele informatie werd met de random-
rotestrategie beduidend slechter gepresteerd dan met de gist- of de rolestrategie (zie
hypothese I). Bovendien werd ook op de syntactische informatie met de random-
roteconditie slechter gepresteerd dan met de giststrategie (zie hypothese 2). Ook het
begrip van de teksten was bij de random-rotestrategie lager dan bij de gist- en de
rotestrategie (zie figuur 9.3).

Ook bij de totale prestaties met alle strategieth (zie ook figuur 9.1 en tabel 9.1) is dit te
zien: wat opvalt is dat de resultaten van de gist- en de rotestrategle dicht bij elkaar liggen
en dat de prestaties met de random-rotestrategie slechter zijn dan beide strategieen. Ook
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dit doet vermoeden dat de gist- en de rotestrategie in de experimentele opzet erg op
elkaar leken en dat de random-rotestrategie afwijkend was.

Behalve dat de resultaten van de rote- en de giststrategie erg op elkaar Iijken, wijken de
resuhaten met iie random-rotestrategie dus erg af. Dc random-rotestrategie zou daarom
als cen betere uitvoenng van de rotestrategie beschouwd kunnen worden, waarbij de
betekenis voor proefpersonen wel ondergeschikt was aan de woorden en de zinnen zeif.

Dit kan ook de betere prestatie op de propositionele informatie met de giststrategle in
vergelijking met de random-rotestrategie verkiaren.

10.2.2 Informatiesoorten

Voorafwerd een verschil tussen propositionele en syntactiscbe informatie verondersteld.
In deze paragraafwordt een samenvatting gegeven van de resultaten over verschillen
tussen de informatiesoorten.

Met de giststrategie werd beter gepresteerd op de syntactische informatie dan met de
random-rotestrategie. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat syntactische en
propositionele informatie nauwer zijn verbonden dan werd aangenomen. Een betere
prestatie op de propositionele informatie zou dan ook een betere prestatie op de
syntactische informatie betekenen.

Het blijkt inderdaad dat de propositionele en syntactische informatie een significante
correlatie vertonen

Dc vraag is hoe dit verband emit ziet. Zoals Anderson, Rudiu en Reder (2001) aangeven
is de propositionele structuur een reductie van de syntactische structuur (zie paragraaf
6.3). Een zin bevat een hierarchische structuur, waarbij de propositionele informatie
bovenaan in de hirarchie staat en de syntactisehe informatie onderaan staat. Dc
propositionele informatie kan op een soortgelijke manier als een kapstok dienen om de
syntactische informatie op te slaan in het geheugen. Dc exacte woorden kunnen in bet
geheugen aan de propositionele structuur gekoppeld worden, waardoor er een
kennisstructuur onistaat die vergelijkbaar is met de hierarchischc structuur van een zin.
Anderson, Hudiu en Reder (2001) veronderstellen ook dat de zinnen gekoppeld worden
san meer globale betekenisinformatie. Weliswaar beschouwen zij deze globale
betekenisinformatie nog weer als cen extra Iaag, maar zoals bij de oordeling van bet
huidige experiment is beschreven (zie paragraaf 8.5) maakt de globale inform atie ook
onderdeel uit van de propositionele informatie.

Een hirarchisch verband tussen de propositionele en syntactische informatie zou ook ecn
goede verklaring kunnen zijn voor de bevindingen dat proposutionele informatie niet
langer wordt onthouden dan syntactische informatie. Als de propositionele structuur
inderdaad als een kapstok dient voor de syntactisehe unformatie, dan is de verwerking van
beide informatiesoorten vergelijkbaar diep. Het koppelen van syntactische informatie aan
een propositionele structuur vereist diepere verwerking dan eerder in dit onderzoek
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verondersteld werd. Daarom hoeft propositionele informatie niet per definitie anger
behouden te blijven dan syntactisehe informatie.

Ook zou dit verband tussen propositionele en syntactischc informatie een verkiaring
kunnen zijn voor bet felt dat er geen verschil was tussen de werkgeheugengroepen in het
behoud van zowel propositionele ala van syntactische informatie. Omdat ci niet
beduidend meer van bet werkgeheugen werd gevraagd bij syntactische informatie dan bij
propositionele informatie vervalt het belarig van werkgeheugencapaciteit, hetgeen
verklaart dat er geen verschil zat tussen de werkgeheugengroepen.

Propositionele informatie bleek op zowel het cerste ala bet tweede tijdstip beter herinnerd
te worden dan syntactische informatie. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de
propositionele structuur minder chunks bevat dan de syntactische structuur. Dit is ook
hoe Anderson. Budiu en Reder (2001) het succes van de propositionele representatie
verklaren (zie paragraaf 6.3). Voor bet huidige onderzoek lijkt bet echter met een heel
aannemelijke verklaring, omdat het aantal chunks van beide structuren niet heel erg veel
verschilden (zie tabel 8.3).

Het verschil in chunkaantal van de beide representaties kan ook niet de verkiaring geven
voor de bevinding dat personen met een grotere werkgeheugencapaciteit beter
presteerden op de propositionele informatie met de giststrategie dan met de random-
rotestrategie. terwiji de verwachting was dat zij juist beter zouden presteren op de
syntactische informatie en met de rotestrategie. Dat bet verschil in aantal chunks tussen
de propositionele en syntactischc structuur misschien te klein zou zijn, kan bier ook geen
verkiaring voor zijn: dan was ci geen verschil naar voren gekomen.

Sarnengevat betekent dit dat bet versehil tussen propositionele en syntactische informatie
kleiner was als verwacht werd. Dit kwam bij de verschillen tussen de strategleth naar
voren en ook als werd gekeken naar de interactie van tijd met de inforrnatiesoorten. Ook
bet uitblijven van een invloed van werkgeheugencapaciteit op de informatiesoort kan
uitgelegd worden met bet verband tussen propositionele en syntactische informatie. Dc
aard van dit verband zou een hirarchische kunnen zijn, waarbij de propositionele
informatie als een kapstok voor de syntactische informatie zou kunnen dienen. Toch zijn
er wel verschillen tussen de informatiesoorten naar voren gekomen: de propositionele
informatie wordt beter herinnerd dan de syntactiache infonnatie en de werkgeheugen-
capaciteit blijkt meer van belang te zijn voor de propositionele informatie dan voor de
syntactische informatie.

10.2.3 Tijd

Het behoud op lange termijn van de teksten met de verschillende strategieen is
onderzocht. Ook is gekeken hoe bet behoud van de verschillende informatiesoorten op
lange term in is. In deze paragraafzal de rol van tijd bij bet leren en onthouden van
teksten besproken worden.
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Het bleek dat propositionele informatie niet langer behouden blijtt dan syntactische
informatie (zie hypothese 3). Wel werd de propositionele informatie op zowel het eerste

als het tweede tijdstip beter herinnerd dan de syntactische informatie. Dat de

propositionele representatie ult minder chunks bestaat dan de syntactische representatie
zou hier een verklaring voor kunnen zijn. Maar zoals al beschreven werd, was bet
verschul in chunkaantal niet erg groot.

Op lange termijn bleek de giststrategie effectiever dan de rotestrategie: er was een

toename in behoud van propositionele informatie op het tweede tijdstip, terwijl bij de

rotestrategie de prestaties op de propositionele informatie vrijwel gelijk bleven. In
paragraaf 102.1 werd al uitgelegd wat hier mogelijke verkiaringen voor zijn. Doordat de
zinnen bij de recailtest ook werden getoond, kan dit als een leermoment zijn gebruikt. Het
is dus mogelijk dat de giststrategie met zozeer op lange termijn effectiever is dan de
rotestrategie, maar dat herhaald leren effectiever is bij de giststrategie dan bij de
rotestrategle. Deze laatste verkiaring lijkt aannemelijker.

10.2.4 Werkgeheugen

In deze paragraafzal de rol van het werkgeheugen op de strategietn besproken worden.
Deze rol is onderzocht aan de hand van werkgeheugencapaciteit.

Het bleek dat de werkgeheugencapaciteit inderdaad van invloed is op de prestaties op de
geheugentaak: hoe groter de werkgeheugencapaciteit, hoe groter de kans dat de scores op
de werkgeheugentaak hoger uitvallen.

Geen van de werkgeheugengroepen bleck beter te presteren dan een andere op de
geheugentaak. Personen met een grotere werkgeheugencapaciteit presteerden niet beter
met de rotestrategie dan personen met een kleinere werkgeheugencapaciteit. Dit kan
verklaard worden door dat er geen verband zit tussen de syntactische score en de
rotestrategie en er ook geen verband zit tussen werkgeheugencapaciteit en de syntactische
score.

Ook bleek dat personen met een grote werkgeheugencapaciteit niet beter presteenlen met
de rotestrategie dan met de giststrategie (zie hypothese 6). Wel bleek dat personen met
een grote werkgeheugencapaciteit beter presteerden met de giststrategie op de
propositionele informatie dan met de random-rotestrategie. De betere prestatie op de
propositionele informatie met de giststrategie dan met de random-rotestrategie,
suggereert dat dit niet slechts door een verschil in aantal chunks komt, dan zou het
verband andersom hebben gelegen. De syntactische structuur bevat immers minder
knopen dan de propositionele structuur.

De verklaring van deze bevindingen zou kunnen zitten in de beperking van de definitie
van het werkgeheugen. De definitie die Anderson, Reder & Lebiere (1996) en Lovett,
Daily & Reder (2000) geven, sluit meer aan bij de definitie van bet korte-
termijngeheugen (zie paragraaf 3.4). I-let korte-termijngeheugen werd verondersteld om
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slechts actief te zijn bij geheugentaken, waarbij een beperkt aantal items onthouden kan
worden. Dit principe komt ook bij de MODS-taak (zie paragraaf 6.2 en paragraaf 83.3)
naar voren: slechts onderzocht wordt hoeveel items juist onthouden wordt. Ook
Anderson, Budiu en Reder (2001) focussen slechts op bet maximaal te onthouden items;
zij suggereren dat het aantal chunks dat onthouden moet worden het succes van de recall
bepaalt. Natuurlijk is het aantal chunks relevant en komt de beperkte capaciteit van het
werkgeheugen naar voren bij de hoeveelheid items, maar hat is onjuist om te stellen dat
bet werkgeheugen alleen daar een rot speelt. Zoals bij Miyake & Shah (1999) naar voren
komt, is de rot van bet werkgeheugen veel groter dan dat. Er zijn dus meer factoren die
de limiet van het werkgeheugen bepalen: bet werkgeheugen 00k betrokken is bij
cognitieve taken zoals lezen, begrijpen, taalverwerking en redeneren.

Dit betekent dat juist als intensiefnaar betekenis wordt gezocht, en daarmee ook naar
bestaande informatie in het lange-tcrmijngeheugen, de rol van het werkgeheugen het
grootst is. Hiermee valt wet te verklaren dat mensen met een grote werkgeheugen-
capaciteit beter presteren op de glststrategie met betrekking tot de propositionele
informatie. Want bij de giststrategie wordt actiefnaar betekenis gezocht, ligt de nadruk
op begnp (propositioncle informatie) en vindt de meest actieve taalverwerking plaats.

Samengevat betekent dit dat de werkgeheugcncapaciteit van invloed was op de resultaten
op de geheugentaak, alhoewel dit niet naar voren kwam bij de totale prestatie van het
leren en onthouden van toneelteksten. Ook is er geen interactie gevonden tussen de
werkgeheugencapaciteit en informatiesoort of soort strategic. Met betrekking tot de
propositionele informatie bleken personen met een grote werkgeheugencapaciteit bij de
giststrategie beter Ic presteren dan met de random-rotestrategie. Hier werd geconcludeerd
dat de rol van bet werkgeheugen niet (alleen) over het aantal te onthouden chunks gaat,
maar vermoedelijk ook sterk in bet zoeken naar betekenis naar voren komt.

10.3 Onderzoeksvraaa

In bet huidige experimentele onderzoek werd onderzocht welke strategic (de gist- of de
rotestrategie) de beste resultaten gaf, zowel op korte als wat op langere termijn. Voor de
resultaten werd naast de totaalscore ook gekeken naar het verschil tussen twee
informatiesoorten, te weten propositionele en syntactische informatie. Ook werd de rot
van het werkgeheugen onderzocht, met in bet bijzonder de invloed van de werkgeheugen-
capaciteit. De algemene probleemstelling van het huidige onderzoek was:

Is de gislstrategie een betere methode om toneelicksien te leren dan de rotestrasegie en
wag :ou hier de verkiaring voor

In het huidige experiment is geen duidelijk verschil tussen de gist- en de rotestrategie
naar voren gekomen Geconcludeerd werd dat dit waarschijnlijk een gevolg is van de
experimentele opzet, waarin het verschil tussen beide strategieen niet expliciet genoeg is
gemaakt. Dc random-rotestrategie. die diende als controle voor de rotestrategie, kan
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daarom beschouwd worden als een betere uitvoering van de rotestrategie. In deze
paragraafzal voor de rotestrategie dan ook naar de random-rotestrategie worden gekeken.

Er is éen bevinding die suggereert dat er toch wel een verschit is tussen de gist- en de
rotestrategie: de giststrategie blijkt op lange tcrmijn effectiever dan de rotestrategie. loch
is bet onduidelijk gebleven of dit inderdaad een effect is van de tijd, of een gevoig van
herhaling van leren. Maar in beide gevallen is het gunstiger om een tekst met de
giststrategie te leren dan met de rotestrategie op lange termljn.

Als de giststrategie vergeleken wordt met de random-rotestrategie, dan blijkt dat de
giststrategie veel effectiever is dan de random-rotestrategie. Dc totale prestatie met de
giststrategie is beter dan met de random-rotestrategic, maar ook de prestaties op de
propositionele en de syntactische informatie zijn beter. Dc giststrategie lijkt dus op alle
fronten een betere methode om toneelteksten te leren dan de (random-) rotestrategie.

Voor de verklaring voor de verschillen tussen de gist- en de rotestrategie is in dit
onderzoek gekeken naar de invloed van werkgeheugencapaciteit op het leren en
reproduceren van teksten. Het bleek dat bet werkgeheugen de grootste ml speelt bij de
giststrategie; daarbij waren de prestaties beter dan met andere strategieth als de
werkgeheugencapaciteit groter was Bij gebruik van de giststrategie heeft men dus de
rneer baat bij een grotere werkgeheugencapaciteit dan bij de (random-) rotestrategie.
Deze resultaten kwamen naar voren bij de propositionele informatie, waarbij de betekenis
centraal staat.
Het werkgeheugen speelt vooral een rot bij actieve cognitieve verwerking van informatie.
Ook bij het zoeken naar begrip en betekenis speelt bet werkgeheugen een prominente rot.
Dit suggereert dat de verklaring van bet succes van de giststrategie inderdaad bij het
werkgeheugen ligt, zoals voorafverondersteld werd. Hoe actiever de rot van het
werkgeheugen is, hoe meer beter informatie gecodeerd wordt. En hoe beter de codenng
is, hoe groter de kans is op een succesvolle recall. Bij de giststrategie, waarbij bet
werkgeheugen een actieve rot heeft, zal dus een betere codering van de teksten
plaatsvinden, waardoor er meer zinnen correct herinnerd worden.

Uiteraard zijn er een aantal kantlekeningen te plaatsen bij deze conclusies. Een
kanttekening is de eenvoud van de gebruikte teksten. Doordat de zinnen zo eenvoudig
waren, zat uiteindelijk weinig verschil in bet aantal chunks van de propositionele en de
syntactische representatie. Dit kan de bevindingen van de invloed van het werkgeheugen
vertekend hebben, juist omdat de hypotheses hier wet op steunden. loch zouden de
bevindingen dan anders zijn geweest dan ze zljn, de betere prestaties met een grotere
werkgeheugencapaciteit op de giststrategie kunnen met bet weinige vcrschil in aantal
chunks niet verklaard worden.

Tot slot kan worden opgemerkt dat bet verschil met de toneclwereld vrij groot is. Aan bet
onderzoek hebben geen acteurs deelgenomen en ook de teksten waren geen toneelteksten
Zoals opgemerkt waren de zinnen eenvoudig, maar daamaast bevatten de gebruikte
teksten geen dialogen. Maar de basis van bet leren van toneelteksten is het leren van
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zinnen en dat is precies wat in dit experiment is onderzocht. Dus ondanks de
vereenvoudigingen, gaan de principes over de werking van het geheugen wel op.
Daarom zijn ci voldoende paralellen tussen dit onderzoek en bet leren van toneelteksten,
om de conclusies ook voorde toneelwereld te laten gelden. In bijlage 13.4 is overzicht
gegeven van concrete aanwijzingen voor acteurs bij het leren van toneelteksten, die uit dit
onderzoek naar voren zijn gekomen.

10.4 Verder Onderzoek

In deze paragraafzullen een aantal suggesties gedaan worden voor verder onderzoek over
bet leren van toneelteksten. Allereerst zal in worden gegaan op de mogelijkheden van een
ACT-R-model voor dit onderwerp, vervolgens zullen andere mogelijke insteken voor
vervolgonderzoek besproken worden.

10.4.1 ACT-R-Model

Het huidige experiment is zo opgezet dat de taak ook in een ACT-R-model
geimplementeerd zou kunnen worden. Dc teksten en de grammatica van de zinnen zijn
met opzet eenvoudig gehouden, zodat ook een ACT-R-model in staat kan zijn de zinnen
te reproduceren. Dc grammatica kan geheel in de implementatie worden opgenomen,
waarmee op een eenvoudige manier de zinnen gegenereerd kunnen worden. Dc teksten
bevatten namelijk geen uitzonderingen op de grammatica. Het model van Anderson,
Budiu en Reder (2001) kan ala een voorbeeld dienen voor bet taalgedeelte van bet model.

Voor een implementatie van bet werkgeheugen kan gekeken worden naar Lovett, Daily
en Reder (2000). Ook zij hebben de werkgeheugentaak MODS gebruikt, die ook voor bet
huidige experiment gebruikt is. Door een combinatie te maken van bet model van
Anderson, Budiu en Reder (2001) en Lovett, Daily en Reder (2000) kan bet huidige
experiment opnieuw worden uitgevoerd, maar dan met behulp van een ACT-R-model.

Dit heeft een aantal voordelen. Allereerst zouden de bevindingen met behuip van een
ACT-R-model gecontroleerd kunnen worden. Het experiment kan in plaats van door
proefpersonen een aantal malen door bet model uitgevoerd worden. Dc individuele
verschillen in prestaties kunnen gesimuleerd worden met behulp van de W-parameter, die
Lovett Ct al. (2000) voor de werkgeheugencapaciteit gebruikten. Gekeken kan worden in
hoeverre de resultaten van bet ACT-R-model en de proefersonen overeen komen.

Maar ACT-R biedt ook veel extra's. Een ACT-R-model zou vooral de mogelijkheid
geven om op cognitief niveau te onderzoeken hoe de strategieen in detail uitgevoerd
worden en wat de effecten van elke strategic zijn. Er kan gekeken worden hoe de
representaties van de teksten in bet geheugen emit zien, aan de hand van de nieuwe feiten
die in bet declaratieve gedeelte van bet model ontstaan. Dc nieuwe productieregels die
ontstaan kunnen inzicht geven in de precieze werking van de strategieen.
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Ook de invloed van tijd kan met een ACT-R-model eenvoudig onderzocht worden,
doordat de architectuur behalve 'leren' ook kan 'vergeten'. Zo kan bepaald worden welke
representatie (propositioned of syntactisch) bet langst onthouden wordt. Met een ACT-
R-model is het bovendien eenvoudig om een langere tussentijd dan een uur aan te
houden, zonder dat invloeden van buitenaf de resultaten vertroebelen.
Ook is het mogelijk om op verschillende tijdstippen de prestaties te meten. Daardoor is
herhaalde lering eenvoudig te realiseren in een ACT-R-model, om te onderzoeken vat
daarvan het effect is met beide strategietn.

Een ACT-R-model zou op deze manier cen gedetailleerd inzicht kunnen geven in de
werking van de strategieen en het geheugen. hit deze details zouden nog meer concrete
aanwijzingen voor acteurs gehaald kunnen worden. Immers, hoe meer acteurs weten van
de werking van hun geheugen, hoe efficienter zij hun teksten kunnen leren.

Maar een ACT-R-model van deze taken zou ook in algemene zin bij kunnen dragen aan
cognitiefonderzoek. Als het model in staat blijkt te zijn om de experimentele data nauw
te benaderen, dan is dat ook een ondersteuning voor het standpunt dat de ACT-R-
architectuur een vruchtbare methode is voor cognitief onderzoek.

10.4.2 Andere Aanbevelingen

In deze paragraafzullen een aantal suggesties worden gedaan voor experimenten die in
de toekomst gedaan kunnen worden met betrekking tot het leren van toneelteksten.

Bij de discussie kwam naar voren dat het onderscheid tussen de gist- en de rotestrategie
in de opzet van het huidige experiment niet goed na& voren is gekomen. In een
vervolgonderzoek zou het daarom wenselijk zijn om dit onderscheid explicieter te maken.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de proe1,ersonen tijdens het leren niet de mogelijkheid
te geven om terug te keren naar een vorige zin in het verhaal (zie ook paragraaf 8.3.3).
Ook zouden de proefpersonen een verschillend dod kunnen krijgen voor elke strategic,
zoals bij het onderzoek van Noice (1991) bet geval was (zie paragraaf 4.1). Noice (1991)
vertelde proefpersonen in de giststrategie niet expliciet dat bet om een geheugentest voor
de zinnen zou gaan. Maar wellicht zijn er nog andere manieren om bet onderscheid
tussen de gist- en de rotestrategie duidelijker aan te brengen dan in bet huidige onderzoek
is gedaan.

Ook kwam bij de discussie naar voren dat de invloed van tijd niet goed duidelijk is
geworden; het was niet duidelijk of de gevonden resultaten een gevoig waren van tijd of
van herhaald leren. Dit kan zoals beschreven met een ACT-R-model onderzocht worden,
maar ook een expenment met proefpersonen leent zich bier uitstekend voor. De
resultaten zouden op meerdere tijdstippen gemeten kunnen worden, of met een langere
tussenpoze dan een uur. Ook zou bet onderzoek zich kunnen toespitsen op berhaling van
leren, om te onderzoeken of dit inderdaad voor de giststrategie effectiever is dan voor de
rotestrategie.

82



Bij de geheugentaak die in bet huidige experiment gebruikt is, werd voornamelijk
gekeken naar aantal te leren chunks Wellicht dater duidelijkere resultaten naar voren
komen bij gebruik van een werkgeheugentest die toegespitst is op het leren van thai. Bij
bijvoorbeeld de reading span laak wordt tekst-achtig materiaal gebruikt, waardoor de
semantische verwerking als factor van de werkgeheugenhimiet wordt meegenomen

Ook kan het onderzock zo worden uitgebreid dat bet dichter de toneelwereld benadert.
Het onderzoek zou herhaald kunnen worden met acteurs of met teksten van meer
ingewikkelde structuur. Zo zouden complexere zinnen gebruikt kunnen worden, of
teksten met dialogen. Ook de Iengte van teksten zou van invloed kunnen zijn op de
voorkeur voor gebruikte strategic, en is daarmee een interessante invaishoek voor
vervolgonderzoek.

Het onderwerp 'gehcugenstrategieen voor het leren van toneelteksten' kent vele
verschillende kanten en Ieent zich dus uitstekend voor ander uitgebreid onderzoek.
Zoals in de inleiding al werd aangegeven is er zeer weinig bekend over dit onderwerp. In
dit onderzoek is slechts een topic van de ijsberg naar boven gekomen. Dit onderzoek kan
daarom als een goed vertrekpunt voor vervolgonderzoek dienen.
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Samenvatting

Tonceispelers krijgen vaak na afloop van een voorstelling te horen van het publiek dat ze
seer onder de indruk zijn van de hoeveetheid tekst die de spelers kenden. De spelers zelf
beschouwen het teren van de teksten echter als een noodzakelijke bijzaak. Het kennen
van de teksten is flu eenmaal essentieel voor het goed kunnen uitvoeren van cen rol. Pas
ats de teksten door en door bekend zijn, kan het echte toneelspelen beginnen.

Toneelspeten j jets van aite tijden en alte culturen, dus er valt te verwachten dat ci
inmiddels vele methodes zijn ontwikketd om een tekst te teren. Dit btijkt niet zo te zijn.
Eigentijk moet elke acteur voor zichzelfeen techniek zien te ontwikkelen, geheel aan de
praktijk gerelateerd. Dc toneetwereld bleek vertegen te zitten om een theoretische
achtergrond waarmee ze bun technieken konden aanvullen of misschien zetfs verbeteren.
Het idee voor dit onderzoek kwam dan ook van het Noord Nederlands Toned.

1k heb onderzoek gedaan naar de verschilten tussen twee stratcgieen, die in de titeratuur
over dit onderwerp naar voren komen (zie ook Intons-Peterson & Smyth (1987) en Noice
(1991/1992)). Dit zijn de gist- en de rotesiralegie. Bij de giststrategie ligt de nadruk op
de betekenis van de zinnen, bij de rotestrategie Iigt de nadruk op de structuur van de zin
en de woorden zeif. Mijn onderzoeksvraag was of de giststrategie een betere methode is
om toneelteksten te teren dan de rotestrategie en wat hier de verkiaring voor zou kunnen
zijn.

Dc verklaring kon volgens mij gevonden worden in het werkgeheugen. Het
werkgeheugen is dat dccl van het geheugen dat zorgt dat informatie wordt gecodeerden
herinnerd. Dit is gebaseerd op twee studies met een ACT-R-model. ACT-R is een
architectuur voor cognitie, waarmee het mogetijk is om de uitvoering van cognitieve
taken te simuteren. Ult het onderzoek van Lovett et al. (2000) over het werkgeheugen
kwam naar voren dat met het ACT-R-modet de eigenschappen van het werkgeheugen
gesimuleerd kunnen worden, en dan met name de werkgeheugencapacileil. Lovett et at.
gebruikten een werkgeheugentaak, waarbij de maximale capaciteit bepaalt werd aan de
hand van bet aantat items dat tegetijkertijd onthouden kon worden.

In bet onderzoek naar de herinnering van zinnen hebben Anderson, Budiu & Reder
(2001) onderscheid gemaakt in twee :insrepresen:a:ies. De proposizionele represen:a:ie
is een thematische representatie, waarbij de rotten van de personen en objecten benoemd
worden. Bij de syntactische represenlalie is een oppervlaktereprescntatie, waar de
woorden zetfbenoemd worden Het bteek dat de propositionete representatie succesvolter
herinnerd werd dan de syntactische representatie, omdat de propositionele representatie
de zin compacter weergeefi dan de syntactische representatie. Er hoeven mmdci items
onthouden worden dan bij de syntactische representafle, waardoor de kans groter is dat
bet herinnerd wordt.
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Dc verwachting dat de giststrategle een betere methode is dan de rotestrategle kan als
volgt onderbouwd worden: bij de giststrategie ligt de nadruk op propositionele informatie
(betekenis) en bij de rotestrategie op syntactische informatie (de woorden en zinnen zeif).
Propositionele informatie wordt succesvoller herinnerd dan syntactische informatie,
vanwege de compactheid van de representatie. Daarom zullen teksten geleerd met de
giststrategie succesvoller herinnerd worden dan teksten geleerd met de rotestrategie.

1k heb een proefpersonenonderzoek gedaan om de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden. 1k heb gekeken naar de prestaties met de strategieen, zowel op korte als
op langere termijn. Verder heb 1k bet verschil tussen propositionele en syntactische
informatie onderzocht. Tot slot heb ik gekeken wat de invloed is van
werkgeheugencapaciteit op de prestaties met bcide strategietn.

Er namen 18 proefj,ersonen aan bet experiment dccl, 13 vrouwen en 5 mannen. Allen
waren eerste-jaarspsychologiestudenten. Er waren drie condities. Behalve een conditie
met de gist- en de rotestrategie was er nog een derde conditie toegevoegd: de random-
rogecondigie. Deze strategic is gelijk aan de rotestrategie, maar de zinnen worden in
verwisselde volgorde aangeboden. Dc conditie is toegevoegd om te controleren of bij de
rotestrategie betekenis voldoende genegeerd werd. Bij de giststrategie kregen de
proefpersonen de gelegenheid om eerst de tekst in zijn geheel door te lezen voor dat zin
voor zin werd getoond. In de rote- en de random-roteconditie werd de tekst alleen zin
voor zin getoond. Bij de giststrategie werd bovendien verteld om de nadruk te leggen op
de betekenis, bij de rote- en de random-rotestrategiejuist op de woorden en de structuur
van de zin.

Elk proefersoon moest drie teksten leren, elk met cen andere strategic. Dc teksten
bestonden uit 14 eenvoudige zinnen. Het experiment werd geheel op de computer
uitgevoerd. Alle teksten werden twee keer overhoord: de cerste keer direct naar het leren,
de tweede keer na een uur. Er werd ook een werkgeheugentest afgenomen, die was
dezelfde als Lovett et al. Ook werden ci begripstesten afgenomen, om te kijken hoe goed
bet begrip was bij elke tekst en strategic.

Voor de beoordeling werd aan elke zin cen propositionele en cen syntactische score
toegekend, die samen de totale score vormdcn. Ook aan de begripstest en de
werkgeheugentest werd een procentuele score toegekend.

Het bleek dat de resultaten met de rote- en de random-rotestrategie veel verschilden. Dc
resultaten met de gist- en de rotestrategie kwamen daarentegen wel veel overeen. Met de
giststrategie werd beter gepresteerd dan de random-rotestrategie. Waarschijnlijk is in de
expenmentele opzet bet onderscheid tussen de gist- en de rotestrategie niet goed naar
voren gekomen, Dc random-rotestrategie kan daarom als een betere uitvoering van de
rotestrategie beschouwd worden.

Ook bleek dat de propositionele en syntactischc score sterk correleerden. Dc
informatiesoorten zijn nauwer verbonden dan in eerste instantie aangenomen. Wellicht
bestaat ci een hirarchisch verband tussen de informatiesoorten: de propositionele
informatie kan als kapstok dienen om de syntactische score aan op te hangen.
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Er zat niet veel verschii tussen de strategten bij personen met een kieine
werkgeheugencapaciteit. Bij personen met een grote werkgeheugencapaciteit werd er met
de giststrategie op de propositionele informatie beter gepresteerd dan met de
rotestrategie. Dit betekent dat het werkgeheugen een aetievere mite hebben bij de
giststrategie en bij propositionele informatie dan bij de rotestrategie. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat Lovett et al. een te beperkte definitie van bet werkgeheugen
hebben gehanteerd. Niet aileen het aantai te onthouden items bepaait de capaciteitslimiet:
bet werkgeheugen is ook betrokken bij cognitieve taken zoals taaiverwerking en begrip
(Miyake & Shah (1999)).

Het biijkt dat de giststrategie inderdaad een betere methode is dan de (random-)
rotestrategie, zowel op korte ais op langere tennijn. De verkiaring zit inderdaad in de ml
van het werkgeheugen, deze blijkt veel actiever bij de giststrategie. Juist omdat daar
actiefnaar betekenis wordt gezocht, vindt de beste codering piaats, waardoor de kans op
hennnering bet grootst is.

in eeri vervolgonderzoek zou dit experiment kunnen worden herhaaid met een ACT-R-
model. Daarmee kan nog exacter de werking van de strategieen en het geheugen
onderzocht worden. Ook zou toekomstig onderzoek zich meer toe kunnen spitsen op de
toneeiwereld door bet gebruik van toneelteksten en acteurs Ook het effect van herhaling
op de prestaties met de strategieen zou interessante invaishoek kunnen zijn.
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Hoofdstuk 13

Bijiagen

13.1 Tekstn

Tekat 1, Dc pianostemmer

I) Het is woensdagmiddag.
2) lzaak Heimway vertrekt over enkele minuten naar zijn werk.
3) Valse pianos worden door lzaak gestemd.
4) lzaak is de beste stemmer van het dorp.
5) Plots gaat de telefoon.
6) lzaak hoort een huilend meisje.
7) Haar naam is Wieke.
8) Haar piano is heel vals.
9) Om half twee is Izaak bij Wieke.

10) De deur wordt geopend.
11) lzaak opent zijn koffertje.
12) Een uur lang is de pianostemmer bezig.
13) Dan is de piano weer zuiver.
14) Het instrument wordt direct door Wieke bespeeld.

Tekst 2, Ruzie

1) Arthurs moeder opent de gordijnen.
2) Het ochtendlicht schijnt in de kamer.
3) Arthur wordt wakker.
4) Zijn broertje slaapt flog.
5) Arthur roept zijn broertje.
6) Arthur geeft Sander een duw.
7) Het kussen wordt door Sander gegooid.
8) Dan stapt de jongen uit bed.
9) Dc badkamerdeur wordt geopend door Arthur.

10) Dc brocfljes dringen voor de drempel.
II) Door Sander wordt een kreet geslaakt.
12) Arthur is erg boos.
13) De kinderen worden door moeder gescheiden.
14) Dc ruzie is gesust.
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Tekst 3, De winkel

I) De vrienden lopen door de winkel.
2) Dc winkel wordt over enkele minuten gesloten.
3) Karen heeft hoge nood.
4) Snel gaan de kinderen naar de toiletten.
5) Dc toiletjuftrouw is al weg
6) Dc we wordt door Karen doorgetrokken.
7) Dc winkel is verlaten
8) Jan geeft Karen een hand.
9) De kinderen dwalen door de winkel.

10) De angst wordt steeds groter.
II) Het Iieht wordt uitgedaan.
12) ian ziet een man bij de deur.
13) Dc man wordt snel door de jongen geroepen.
14) Dc bewaker laat de kinderen uit de winkel.

Tekst 4, Ilet draaiorgel

I) Plotselinghoort Paula muziek.
2) Een orgelman duwt een draaiorgel door de straat.
3) Op het p1cm stopt de orgelman.
4) Door de man wordt de slinger rondgedraaid.
5) Enkele minuten later rammelt de organist het bakje.
6) Munten worden door het publiek de man gegeven.
7) Paula geeft de man een euro.
8) Plots grijpt een vrouw het bakje.
9) Dc vrouw rent naar de hock.

10) Dc organist is wanhopig.
II) Een toeschouwer achtervolgt de dief.
12) Dc man is een goede sprinter
13) Bij de vijver wordt de vrouw door de man gepakt.
14) Het geldbakje wordt de organist teruggegeven door de held.
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13.2 Bevinsvraaen

Tekst I Dc pianostemmer
I) Wanneer speelt het verhaal zich at?
2) Wat beeR de pianostemmer bij zich?
3) Hoe lang is de pianostemmer bezig geweest?
4) Door wie wordt de piano bespeeld?
5) Omschrijf hoe Wieke zich steeds voelt

Tekat 2 Ruzie
1) Wan neer speelt bet verhaal zich at?
2) Wie wordt als eerste wakker?
3) Waarom krijgen de broertjes ruzie?
4) Door wie wordt het kussen gegooid?
5) Omschrijfde rol van de moeder.

Tekst 3 Dc win kel
I) Wanneer speelt het verhaal zich at'?
2) Hoe lang zal de winkel nog open zijn?
3) Wie waren er al weg?
4) Wie last de kinderen uit de winkel?
5) Omschrijf hoe Karen zich steeds voelt.

Tekat 4 Dc orgelman
I) Waar speelt het verhaal zich at'? Noem de locaties.
2) Waarmee haalt de orgelman geld op?
3) Waar rent de diet heen?
4) Wie pakt de diet'?
5) Omschrijfde rol van Paula in bet verhaal.
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13.3 Instructies

13.3.1 Instructies bij de Giststrategie

Alvast bedankt
voor het meedoen
aan dit onderzoek!

Ilierna volgen de instructies.
Lees deze goed door.

Aan bet eind van de instructies is
er een mogelijkheid om vragen te stellen.

KIik op 'verder' om naar de instructies te gaan.

Deze test is bedoeld voor onderzoek naar
gebeugenstrategien bij het leren van toneelteksten.

Je krijgt straIts 14 zinnen
te zien die je moet gaan leren.

Na 6 minuten is bet leren algelopen,
je kunt rechtsboven in bet scherm zien
hoeveel minuten je in totaal nog hebt.

Direct na afloop zal je gevraagd worden
oni de zinnen één voor één op volgorde

zo Ietterlijk mogelijk in te typen.
a 60 minuten zul je de zinnen nog

eens moeten int" pen.



Bij dit onderzork worden twer
strategien ondrrzocht,

dr woordstrategie en de begnpstrategie.

Dc woordstrategie is vooral gericht op de
zinsconstructie, dus op de woorden en zinnen zelt.
Deze strategic is de 'in-het-hoofd-stamp'-methode.

Bij de begripstrategie Iigt de nadruk op
het begrip van de tekst en de zinnen.

Deze strategic is de 'begrijpend-Ieren'.methode.

Je begint zo met de begripstrategie.
Jr krijgt cern de hele tekst te zien

gedurende 2 minuten.

Het is de bedoeling dat je deze (ekat
ecu aantal keren doorleest.

Je mod daarbij proberen zoveel
mogelijk ideen over de tekst op te bouwen.

Dit kun je bijvoorbeeld dora door jezeif
vragen over het verhaal te stellen.
Ook kun je proberen je er icts bij

voor te stellen, om er beelden bij te vormen.
Het is nog flirt de bedoeling dat

Jr je op de zinnen zeif richt.

Nadatje bet vcrhaal gedurende 2 minuten
hebt bestudeerd, krijg Jr de zinnen Un voor Un aungeboden.

Je kunt zeif door de zinnen heenklikken,
maar bij elkr zin moetje 10 seconden wacbten

voordat je verder/terug kunt.
Dc knoppen om verder en terug te klikken

zullen gedurende die 10 seconden
cursietzijn. Zodra de knoppen verapringen,

kun jeer wel op klikken.

Dit is dus cm minimumtiJd,je kunt elke zin
zolang bekiJken am je zeif wilt.



Onthoud steeds goed datje
bij deze strategic de nadruk Iegt op
verhaal zeif en bet begrip ervan.

Au je nog vragen heb kun je ze flu ian de
begeleider stellen.

Als je er klaar voor bent, kIlit dan op 'begin',
dan zal het verhaal verschijnen.

Succes!

13.3.2 Instructies bij de Rote- en Random-Rotestrategie

Alvast bedankt
voor het meedoen
ian dit ondcrzoek!

Hierna volgen de instructies.
Lees deze goed door.

Aan bet eind van de instructies is
er een mogelijkheid om vragen te stellen.

KIik op verder om ussr de instructies te gain.

Deze test is bedoeld voor onderzoek naar
geheugenstrategieen bij bet leren van toneelteksten.

Je krijgt straks 14 zinnen
te zien die je moet gain leren.

Na 10 minuten is bet leren sfgelopen,
je kunt rechtsboven in bet scherm zien
hoeveel minuten je in totsal nog bebt.

Direct na afloop zal je gevraagd worden
om de zinnen één voor één op volgorde

zo Ietterlijk mogelijk in te typen.
Na 60 minuten zul je de zinnen nog

eens moeten intypen.
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Bij dit onderzoek worden twee
strategien onderzocht,

de woordstrategie en de begripstrategie.

Bij de begripstrategie Iigt de nadruk op
het begrip van de tekst en de zinnen.

Deze strategic is de begrljpend-Ieren'-methode.

De woordstrategie is vooral gericht op de
zinsconstructie, du op de woorden en zinnen zelf
Deze strategic is de 'in-het-hoofd-stamp'-methode.

Ilet is de bedoeling dat je zo
de woordatrategie gebruikt.

Bij deze strategic richtjejevooral
op de woorden en de zinsconstructie.

Lees elke zin een aantal keren over
en repeteer ze. Herhaal elke zin steeds voorjezelf.

Probeer alle woorden te onthouden.

Ook kun je bijvoorbeeld ku ken
naar de vorm en de opbouw van de zin en de

specifieke woorden die gebruikt zijn.

Je kunt zeif door de ziusnen heeuklikken,
maar bij elke zin moetje 10 seconden wachten

voordat je verder/terug kunt.

Dc knoppen om verder en tenig te klikken
zullen gedurende die 10 seconden

cursiefzijn. Zodra de knoppen verapringen,
kun jeer wel op klikken.

Dit is dus een minimumtijd,je kunt elke zin
zolang bekij ken ala je zeif wilt.



Onthoud steeds goed dat je
hij deze strategic de nadruk legt op

de zinshouw en de woorden nil.

Ala je nog vragen heb kun je ze nu aan de
begeleider stellen.

Als jeer kiaar voor bent, kiik dan op 'begin,
dan zal de eerste zin verschijnen.

Succes!

13.3.3 instructies voor de Begripstest

Atvast bedankt
voor het meedoen

aan dit onderzoek!

Ilierna volgen de instructies.
Lees den goed door.
Aan het eind is er een

mogelijkheid om vragen te stellen.

KIik op 'verde? om naar de instructies te gaan

Je zuit zo meteen getest worden op
bet begrip van de zinnen en bet verhaai

datje nit je hoold bebt
moeten ieren.

Je krijgt 5 vragen dieje moet beantwoorden.

I-let lade bedoeling datje
elke vraag zo concreet nsogelijk

beantwoordt. Scbrijfalie relevante details op.
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Bovenin bet seberm zie je de vraag.
In het midden van bet scherm zul je een

invoerveld zien.

Voer bier bet antwoord in.
Ak je bet zo compleet mogelijit hebt

ingetypt, klik dan op de knop klaar die je
onder in bet scherm zult zien staan.

Dan komt de volgende vraag.

In totaal zijn het dua 5 vragen.

Ale je nog vragen heb kun je ze flu ann de begeleider stellen.

Ale je er klaar voor bent, klik dan op 'begin',
dan zal de tekst verscbijnen.

Succes!
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13.4 Concrete Aanwijzinen your Acteurs

(1) Het is beter om het leren uit te strekken over een groter deel van de tijd, dan alles
in één tijdsperiode te leren

(2) Maar natuurlijk is ook de totale leertijd relevant. Hoe langer er intensiefgeleerd
wordt, hoe beter.

(3) Informatie wordt geleerd door bet op te delen in chunks. Len chunk is een
verzameling informatie die bestaat uit eenheden die met elkaar in verband staan.
Len letterreeks KLM wordt gemakkelijker onthouden dan een letterreeks 111)6,
omdat 'KLM' als één chunk onthouden kan worden vanwege de connectie met de
luchtvaartmaatschappij. 'TDG' zal echter in eerste instantie als drie chunks
onthouden worden, namelijk elke letter afzonderlijk. Het gaat er dus om, om
informatie in herkenbare, betekenisvolle eenheden op te delen.

Maar ook de hoeveel held chunks is belangrijk. Hoe minder chunks er gevormd
worden hoe gemakkelijker de nieuwe informatie geleerd wordt, omdat er minder
items te hoeven worden opgeslagen. Te kleine chunks zijn inefficient, omdat de
kans op vergeten groter is omdat er meer chunks zijn en bovendien vereisen ze
meer tijd om te herinneren. Te grote chunks vereisen veel repeteertijd en vergen
veel van bet geheugen.

Zinnen moeten dus in handige delen worden opgesplitst, om ze effectiefte leren.
I-let blijkt dat zinspauzes een goede scheiding aan kunnen geven tussen de
verschillende delen. Deel een zin dus op. waarbij je een nieuw deel last beginnen
bij een komma of een voegwoord. Oefen elk deel eerst goed apart voorje bet
geheel oefent.

(4) Informatie wordt gemakkelijker geleerd als bet aansluit bij bekende inform atie.
Dit geldt niet alleen voor chunks, mast ook voor grotere delen informatie. Probeer
cen tekst aan te laten sluiten bij informatie die je al kent, zoek actiefnaar voor
jouw bekende situaties of naar herkenbare motivaties van de personages

(5) Codering is bet omzeuen van informatie naar eenheden die in je geheugen kunnen
worden opgeslagen (bijvoorbeeld chunks). Diepere semantiscbe en uitgebreide
codering zal leiden tot de codering van meer kenmerken. Dit betekent dus ook
weer dat je actief naar betekenis zult moeten zoeken, en bet I iefst zo uitgebreid
mogelijk.

En hoc meer verschillende soorten geheugencodes, hoe groter de kans op
herinnering. Dit betekent dat je de informatie bet beste op veel verschiUende
manieren tot je kunt nemen. Dus met alleen door bet stil te learn, maar ook door
bet hardop uit te spreken of desnoods te zingen (om bijvoorbeeld bet ritme van de
zin te leren kennen).
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Het coderen wordi geleid door de voorkennis, waarden en verwachtingen van een
individu. Zoek dus naar manieren die aansluiten bij jouw betevingsweretd.

(6) Ofjeje jets kunt herinneren hangt af van hoe goed de informatie is opgeslagen en
hoe goed de retrieval cues zijn. Een cue is een hint die de hennnering kan
vergemakkelijken. Dit betekent dus dat je zowel goed moet coderen ala dat je
goede cues moet gebruiken. Je kunt het beste de cue zeif uitkiezen en deze
tegelijkertijd leren met de bijbehorende zin.

Dit betekent dat je naar één specifiek woord en zinsgedeelte mod zoeken,
waaraan je de zin koppelt. Ook hierbij geldt weer dat je dit moet doen aan de
hand van associaties die je zeif maakt, dus het woord dat iou het meeste opvalt of
waarje het meest aan moet denken. Dit specifieke woord moetje samen met de
zin (of zinsdeel) leren en kun je vervolgens gebruiken om je de zin (of zinsdeel) te
hennneren.

(7) De kans op hennnering wordt vergroot als de locatie en omstandigheden hetzelfde
zijn als bij het leren van de informatie. Dit betekent dat je zoveel mogelijk de
leeromgeving op het acteersituatie moet laten lijken. Dit kan betekenen datje
zoveel mogelijk op het podium oefent, probeert zoveel mogelijk handelingen of
gebaren at tijdens het leren uit te voeren. Het blijkt dat zelfs denken ann de
geleerde omgeving heipt; dusje kunt je ook zoveet mogelijk proberen in te leven
in de situatie zoals die op het toned zal zijn.

(8) Gebruik de giststrategie in plaats van de rotestrategle. Richt je op betekenis,
probeer de betekenis van het verhaal zou good mogelijk te begrijpen, en
achterhaal de doelen die de personages hebben (glststrategle). Zoek ook effectief
naar verbanden met kennis die je at hebt. Pas als je dit good hebt uitgezocht, kun
je beginnen met het woord-voor-woordleren (rotestrategie).

Kortom, bij bet leren zijn persoonlijke aspecten heel belangrijk, kies dus een methode die
je het meeste aanspreekt. Het belangrijkste is dat je op zoveel mogetijk verschillende
manieren actief met de tekst bezig bent, waarbij betekents en bekende informatie een
sleutetrol speten.
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