Designonderzoek test de toekomst van het
klaslokaal

Het ontwerp: een zwart-witte grid architectuur, elke week
uitgerust met een selectie aan tools. De ruimte is een
fysieke vertaling van een 3D tekenprogramma, inclusief
back-end, front-end en birds’ eye view. Het onderzoek: de
ervaring van de studenten wordt wekelijks geanalyseerd
op basis van observaties, vragenlijsten en interviews.
KNOL heeft gekeken naar thema’s zoals motivatie tot
leren, interactie met elkaar, de student en de ruimte, en
lichaamsbewustzijn en –gebruik. Het vak: Conditional
Design; een ontwerpmethode waarbij je een set van
regels ontwikkelt die op zijn beurt een onverwachts
patroon genereert. Het team van KNOL heeft voor dit
project samengewerkt met Augmented/Virtual Reality
kunstenaars Sander Veenhof en Luciano Pinna van
AUGMENTNL.

Pencil vs. Pixel is een ontwerpend onderzoek en opvolger
van KNOL’s sociaal-ruimtelijke experiment Out of Office,
dat tevens plaatsvond bij MU in 2014. Opnieuw wordt
respons gemonitord terwijl proefpersonen reageren
op een transformerende omgeving. Voor dit project
heeft KNOL de ‘onderwijsomgeving’ gedefinieerd als
architectuur + tools.

Het experiment startte met een baseline; het vak
gedoceerd in het standaard klaslokaal, representatief voor
de dagelijkse onderwijsomgeving van de studenten. Denk
aan gegroepeerde tafels, maar vrij individueel werken op
laptops, waar de studenten 95% van de les op één plek
zitten. Vervolgens gingen twee groepen in tegengestelde
richting door de fases van Pencil vs. Pixel, in kunstruimte
MU.

Hoe ziet de onderwijsomgeving van de toekomst er uit,
nu technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller
opvolgen? Het klaslokaal is de laatste decennia nauwelijks
veranderd, terwijl de mogelijkheden eindeloos zijn.
Stellen wij ons leeromgevingen voor die veel virtueler
en digitaler worden, of waarderen we vooral tactiliteit
en lichamelijk leren? Op uitnodiging van kunstruimte
MU en onderwijsinstelling SintLucas heeft Studio KNOL
een klaslokaalexperiment ontwikkeld, gebaseerd op
dit essentiële debat - van verbale argumenten tot een
ruimtelijke tastbare, ervaring. De opzet: twee maanden,
25 studenten, een docent, een klaslokaal en een toolset
variërend van 100% analoog tot 100% virtueel.

Bewogen analoog

In deze fase werden studenten geplaatst in een omgeving
zonder enkele vorm van technologie. De tools om de
conditional design les uit te voeren waren tegels van
verschillende textuur en gewicht, welke fysiek in de ruimte
geplaatst moeten worden. Met een focus op tactiliteit
en fysicaliteit gingen studenten door de ruimte lopen
– zelfs rennen – terwijl ze de tegels tilden en plaatsten.
Als verwacht waren de scores op lichaamsgebruik en –
bewustzijn in deze fase het hoogst. Enigszins verrassend:
de studenten waren een stuk minder moe dan tijdens hun
dagelijkse lessen en scoorden het hoogst op participatie
en concentratieniveau. Deze fase heeft bovendien het
meest bijgedragen aan het begrip van het vak conditional
design. Het meest opmerkelijke is dat de studenten de
analoge materialen als meer dan een vervanging van hun
laptops waardeerden en claimden geen tools te missen. De
levensgrote en tastbare tegels gaf hen een “totaal andere
kijk op het werken”, en maakten anderszins abstracte
theorie begrijpelijk. Daarnaast, doordat de studenten
continu werden blootgesteld aan het werk van anderen (in
plaats van de individuele ervaring op laptops), is in deze
fase meer samengewerkt dan in ieder andere. Een oproep
tot embodied learning?

Maken met markers

De tweede fase voegde een virtuele laag toe aan de
ruimte – zonder een mate van fysicaliteit te verliezen.
Met QRmarkers en een Augmented Reality app
creëren studenten een conditional design met virtuele
bouwstenen die alleen zichtbaar zijn door hun telefoon
of tablet. De juiste QRmarkers moesten in de ruimte
gevonden en verplaats worden om blokken te creëren,
draaien, vergoten, in te kleuren, etc. “Het was een lokaal
met rare tekens die een betekenis hebben in een virtuele
wereld” verklaart een student. Deze opzet stimuleerde
de studenten om de ruimte in zijn geheel te gebruiken.
Virtualiteit en fysicaliteit bestaan naast elkaar terwijl de
studenten zich door de ruimte manoeuvreren en deze
vullen met ontastbare volumes.

Studenten vonden de waaier aan mogelijkheden waarmee
de blokken gemanipuleerd konden worden enigszins
overweldigend. Dit resulteerde in lagere scores op
concentratie, motivatie en creativiteit. De docent licht
toe: “Ze konden het zich niet zo snel eigen maken ... dat
heeft ze wel beperkt in het leren van conditional design.”.
De resultaten laten inderdaad zien dat de studenten
de toolset in deze fase het minst goed beheersten. De
docent verklaart echter vervolgens dat het SintLucas haar
studenten wil uitrusten met de juiste competenties om
het nieuwe en onbekende te benaderen. Dit wijst op twee
– misschien tegenstrijdige – leerdoelen. Eén gebaseerd op
bekend raken met vakinhoud, een ander gebaseerd op het
leren omgaan met het onbekende. Boven alles hebben de
studenten in deze fase geleerd hoe zich te verhouden tot
een onzekere toekomst.

Een Groene Toekomst

De derde of ‘groene’ fase was tevens een hybride
leeromgeving, waarbij Virtual Reality wordt gecombineerd
met een reeks tastbare, groene materialen. Via een headset
met VR applicatie werd de gehele ruimte weggefilterd,
met uitzondering van groen gekleurde touwen, blokken,
lichten, planten, kleding, etc. Het resultaat: een
vervreemdende maar vermakelijke ervaring. Een student
omschrijft: “Het ging erg goed, misschien op het tegen
elkaar aanbotsen na, maar dat maakte het wel grappig”.
Studenten werden beperkt in hun zicht, hadden moeite
met het manoeuvreren van hun lichaam in de ruimte, en
waren in constante anticipatie op een botsing met een
medestudent. Als verwacht – hoewel een interessante
paradox – is dat het blokkeren van de zintuigen geleid heeft
tot het één na hoogste niveau van lichaamsbewustzijn.
Een student legt uit: “Je gaat, ik weet niet, je denkt
meer na over je ledematen. Normaal gesproken gebruik
je ze altijd, dan denk je er niet over na”. Dit heeft de
studenten niet tegengehouden om de gehele ruimte te
verkennen; de eerste groep ontwierp een indrukwekkende
hindernisbaan, de tweede mummificeerde de docent. De
docent werd overigens, naarmate de studenten in een
vervreemdende omgeving geplaatst werden, van steeds
grotere waarde. Dit is een fase waarin studenten opnieuw
de meeste leerwinst hebben behaald in het leren eigen
maken van een onbekende omgeving. Studenten gaven
aan in deze fase het meest gemotiveerd en geïnspireerd te
zijn. De aanwezigheid van kleur en natuurlijke elementen
was hierbij van groot belang; iets om in gedachten te
houden, hoe virtueel het toekomstige klaslokaal ook zal
worden.

Virtual Insanity

In deze totaal virtuele fase werd elke student gereduceerd
tot het ‘zijn’ van een bouwsteen, zwevend door een
3D replica van het klaslokaal. In tegenstelling tot elke
andere fase hadden de studenten hun lichaam niet nodig
bij het maken van een conditional design. Ze verloren
zelfs totaal het idee een lichaam te hebben. Als een
alternatief voor de veelal individuele ervaring van Virtual
Reality is samenwerken in deze fase ‘geprogrammeerd’.
De studenten met headsets leunden achterover in een
strandstoel en riepen verbale commando’s naar hun
medestudenten : “Ok, Taylan, doe mij eens recht vooruit.
Dat is y volgens mij, of nee x.” “Wie is dat roze blok boven
mij?”.
De docent vond het opvallend dat de studenten zich
groepeerden om gemakkelijker te communiceren. Zo blijkt
dat, hoewel je het besef van je lichaam en visueel contact
met je medestudenten totaal verliest, fysieke proximiteit
van belang blijft. In een omgeving die aanzet tot een
disembodied ervaring, was de mate van lichaamsgebruik
en –bewustzijn als verwacht het laagst van de vier
experimentele fases. Het feit dat deze waarden alsnog de
tijdens de baseline-fase gemeten waarden overstijgen,
is wel vrij onthullend. Schijnbaar zijn studenten in hun
dagelijkse onderwijsomgeving nog een stuk passiever.
Ander interessant resultaat is dat de waardering van de 100
% virtuele tools door de studenten exact overeen kwam
met de 100% analoge fase. Opnieuw gaven studenten aan
geen andere digitale of analoge tools gemist te hebben,
en opnieuw werd unaniem geclaimd dat deze technologie
hen anderszins onbereikbare mogelijkheden bood.

Tot slot

Natuurlijk is Pencil versus Pixel een valse dichotomie. Over
het gehele curriculum en bijpassende onderwijsomgeving
genomen is het nooit of/of, maar eerder en/en,
waarbij analoge en digitale mogelijkheden worden
geïntegreerd in een 1+1=3. Door aandacht te besteden
aan de toekomstwaarde van zowel de extremen als de
hybrides, heeft Studio KNOL zich tot doel gesteld om
de discussie over nieuw versus oud, virtueel of echt, te
ontstijgen. De resultaten van het project vertellen ons
dat technologie ons waardevolle mogelijkeden biedt,
maar ook dat analoge middelen en tactiliteit een plek
in het toekomstige klaslokaal verdienen. Tijdens een
groepsgesprek droomden zowel de studenten als de
docent over een technologie die lichamelijke ervaring in
de virtuele wereld mogelijk zou maken. MR – mixed reality
– is een intrigerende ontwikkeling waarvan Pencil vs. Pixel
slechts het tipje van de ijsberg heeft laten zien, maar zeker
wel heeft verantwoord.
De vertaling van een debat tot een ruimtelijke installatie
was een interessante en onthullende, maar voor de
studenten ook vervreemdende ervaring. Naast het testen
van een reeks leeromgevingen, heeft de experimentele
natuur van het project ook beantwoord aan een
overkoepelend doel van het onderwijs: het voorbereiden
van studenten op een wereld in continue verandering. Een
wereld waarin, zo blijkt, de docent als gids waardevoller is
dan ooit. Als een ontwerpstudio met een gevoel voor fictie,
balancerend tussen kunst en wetenschap, heeft KNOL
met Pencil vs. Pixel niet de intentie gehad om makkelijk te
implementeren, gouden regels aan te bieden. Als een spel
van tegengestelde argumenten heeft dit project zich tot
doel gesteld een alternatieve bijdrage te leveren aan dit
fascinerende debat en onderwijsinnovatoren te inspireren.

Pencil vs. Pixel is onderdeel van de tweejarige samenwerking
tussen MU Play&Learn en SintLucas: SCHOOL AROUND.
Lees meer over SCHOOL AROUND en vind uitgebreide
documentatie van het project op http://muplaynlearn.nl/
school-around en http://schoolaround.tv/
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