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Zelf computermodellen maken werkt in natuurkundeonderwijs
Een trend in het middelbaar natuurwetenschappelijk onderwijs is om leerlingen te laten lerendoor zelf te ontdekken hoe de stof in elkaar zit. Computermodelleren is een lesmethode diehier nauw bij aansluit en ook past in nieuwe leerdoelen zoals wetenschappelijkegeletterdheid, onderzoekend leren en een actieve betrokkenheid. Uit promotieonderzoek vanSylvia van Borkulo van Universiteit van Twente blijkt dat computermodelleren vooralgeschikt is voor het leren van complexe structuren en minder voor het leren van feiten.
Van Borkulo vergeleek een op computermodelleren gebaseerde instructie met anderevormen van instructie. De les ging over de energie van de aarde (het 'domein').Bij het computermodelleren maakten de leerlingen een model van de energie van de aarde.Daarin moesten ze bijvoorbeeld de variabelen temperatuur en uitgaande straling verwerken.Hier geldt het causale verband: hoe hoger de temperatuur, hoe groter de uitgaande straling.Deze relatie moesten ze met een pijl in het model aangeven en vervolgens preciezeruitdrukken met behulp van een formule.
Leerlingen die 'directe instructie' kregen, ontvingen de informatie over energie gewoon in devorm van teksten en moesten er opdrachten over maken. Ze konden hierbij geen gebruikmaken van dynamische hulpmiddelen zoals simulaties en maakten geen model.
In de 'simulatiegebaseerde instructie', ten slotte, bestudeerden de leerlingen de conceptenmet hulp van een simulatie van de energie van de aarde. Die bestond in dit geval uit de zondie op de aarde schijnt, waarbij de leerlingen waarden van verschillende variabelen kondeninstellen zoals weerkaatsing van straling, warmtecapaciteit en het verloop van detemperatuur in een grafiek konden aflezen.
Om de leeruitkomsten van computermodelleren te kunnen meten, werden deredeneerprocessen van de leerlingen bestudeerd en ondergebracht in het zogenoemde ACEraamwerk. Voor het redeneren van leerlingen maakte de onderzoekster onderscheid in'toepassen' ('Apply', A), creëren ('Create', C) en evalueren ('Evaluate', E). Binnen dedimensie 'complexiteit' wordt redeneren met enkelvoudige en complexe situatiesonderscheiden. De dimensie domeinspecificiteit beschrijft de mate waarin deredeneervaardigheid gebonden is aan het domein (in dit geval energie) en onderscheidtdomeinspecifiek en domeinonafhankelijk.Modellen goed voor complexe kennisvraagstukken
De groep leerlingen die computermodellen maakte, presteerde beter op complexetoetsvragen. Ook bij hun redeneerprocessen was de trend zichtbaar dat modelleren vooralleerwinst oplevert bij complexe vormen van kennis. De leerlingen in de directe ensimulatiegebaseerde instructie presteerden het best op toetsvragen over het reproducerenvan simpele conceptuele kennis.
Van Borkulo ontdekte ook dat er geen verschil is tussen leerlingen die computermodellerenen leerlingen die simulatiegebaseerde instructie krijgen als het gaat om het aanleren vanevaluatievaardigheden. Directe instructie lijkt voor deze vaardigheden minder effectief. Metbetrekking tot creëervaardigheden werden geen verschillen gevonden voor de verschillendemanieren van instructie. Het gebrek aan verschillen tussen condities voorcreëervaardigheden nodigt wel uit tot vervolgonderzoek.
Dit wetenschappelijk onderzoek van Sylvia van Borkulo, Universiteit Twente heeft geleid tothet proefschrift 'The assessment of learning outcomes of computer modeling in secondaryscience education' uit 2009. Het onderzoek werd gefinancierd door de Programmaraad voorhet onderwijsonderzoek van NWO. Achterin het proefschrift is een Nederlandstaligesamenvatting opgenomen. Het is te downloaden viahttp://doc.utwente.nl/61674/1/thesis_S_van_Borkulo.pdf




