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Een digitale tool om context- grafieken
te leren in de klas
Sonia Palha s.abrantes.garcez.palha@hva.nl , Jasmijn Vosbergen j.vosbergen@hva.nl
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam

Ontwerponderzoek in de klaspraktijk
Interactive Virtual Math is een digitale tool, waarmee leerlingen wiskundige verbanden beter leren visualiseren. Met deze
tool kunnen leerlingen zelf grafieken tekenen, de getekende grafieken analyseren en vergelijken en gericht digitaal
feedback krijgen. De tool wordt door ontwerponderzoek ontwikkeld en het is nog in ontwikkeling. Het bouwt o.a. voort op
het werk van Carlson, Larsen, & Lesh (2003) over covariational reasoning en Laurillard (2013) over leren en ontwerpen
met digitale tools.
Prototype task

“De hoogte neemt eerst toe
met een dalende snelheid,
omdat de kom breder wordt.
Vanaf het midden wordt de
kom steeds minder breed,
dus neemt de hoogte met
een toenemende snelheid
toe”

Voorbeelden van leerling antwoorden
Het water neemt toe met
een constante snelheid
dus de hoeveelheid
water staat niet gelijk
aan de hoogte van het
water omdat het een
bolle kom is

“Aan het begin komt er
meer water in maar gaat de
hoogte niet gelijk omhoog
omdat een dal is, maar
ongeveer op de helft draait
dat om en wordt het een
berg en gaat het water dus
sneller omhoog”

.

Hoe werkt de tool?
5. Verbinden met klassengesprek
De docent krijgt via de backlog een
overzicht over hoe de leerlingen met de tool
werken en welke grafieken en uitleg ze
hebben gemaakt. De docent gebruikt
leerling-producties als uitgangspunt voor
een klassengesprek.

1. Zelf- construeren digitaal
Een leerling kan met een digitale pen, vinger of
muis op elk device een grafiek tekenen
behorendebij de dynamische situatie.

4. Intrinsiek Feedback
De tool geeft impliciet feedback op de getekende grafieken
van de leerling door een afbeelding van een fles te laten
zien die hoort bij zijn getekende grafiek. De leerling moet zo
zelf concluderen of zijn tekening goed of fout is, en wat er
fout is gegaan.
2. Vergelijken (cognitieve conflict)
De leerling wordt geconfronteerd met zijn eigen
antwoorden bij twee verschillende opdrachten.

https://app.dwo.nl/dwo/apps/player.html#480245

3) Interactieve animatie als hulp
De tool biedt ondersteuning bij het visualiseren en
tekenen van de grafiek, zonder (delen van) het
antwoord voor te zeggen. Hulp wordt geboden d.m.v.
een 3d-animatie (VR), en een interactieve animatie.

Ervaringen van leerlingen met de tool (Cyclus 4, prototype 2)
.

Leerling vwo 5: “bij de eerste [grafiek] begon ik met een constante lijn en daar maakte ik een
bocht; uiteindelijk kwam mijn vaas niet mooi eruit bij de feedback (…)..toen kwam ik er achter dat
ik een fout had gemaakt”
Leerling havo 4: “'ik ging heel vaak proberen omdat ik nieuwsgierig was (…) met de filmpjes [de 3D
animatie en de interactieve animatie] wist ik niet zoveel wat ik moest laten zien

Leerling vwo 4: “je begint zonder een idee te hebben van hoe het eruit ziet; je probeer jezelf te
voorstellen en dan als je de film ziet dat realiseer je dat heel ander gaat dan wat je had bedacht; in
de film zie je beter hoe het loopt in het echt- de ervaring in 3D”(…)
Leerling vwo 4: “ik was echt geneigd om dat meteen in de gr te stoppen of zoiets te doen alleen
het kon hier niet en ik moest echt doordenken ok wat is gebeurt hier, wat gebeurt in de midden,
wat gebeurt daar...en dat vond ik heel leerzaam"
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