Tricky Tracks
Activiteit in de klas
Docentblad

Doelgroep: voortgezet onderwijs
Duur: 15-30 minuten
Doelen
• Leerlingen leren onderscheid maken tussen
waarneming en interpretatie en beseffen dat er
een cruciaal verschil is;
• De leerlingen leren redeneren met bewijsmateriaal
en beseffen dat bewijzen essentieel zijn voor een
wetenschappelijke theorie;
• De leerlingen leren dat alle ideeën waarde hebben,
totdat er bewijs voor het tegendeel is geleverd.
Benodigheden
• per groepje een set werkbladen (zie bijlagen);
• pen en papier.

Activiteit in het kort

Deze activiteit gaat uit van twee uitgangspunten:
1 Een waarneming is wat je direct kunt zien.
2 Een interpretatie (of gevolgtrekking) is wat je kunt
afleiden uit wat je ziet.
Leerlingen gaan kijken naar een (fictief) spoor en
proberen waarnemingen en interpretatie uit elkaar
te halen. Daarna passen ze deze vaardigheid toe op
een echt dinosaurusspoor.

Verloop activiteit

De activiteit is op twee manieren mogelijk:
door leerlingen zelfstandig in groepjes (a),
of klassikaal (b).

a Zelfstandig in groepjes
Leerlingen volgen het bijgevoegde leerlingblad.
Zij hebben ook per groepje een uitgeprint exemplaar van de tricky tracks en het dinospoor nodig.
b Klassikaal (5-15 minuten, afhankelijk van lengte
discussie)
1 Laat de afbeelding met de tricky tracks zien op
het scherm. Zie het bijgevoegde blad. Laat nog
geen opmerkingen of vragen toe.
2 Stel de volgende vraag:
Wat zie je hier?
Geef verder geen toelichting. Laat leerlingen eerst
een paar minuten met de buurvrouw of buurman
overleggen en inventariseer dan welke ideeën er
bedacht zijn. Geef nog geen commentaar op de
ideeën; alle antwoorden zijn acceptabel.
Over het algemeen komen er nu ideeën als:
Een grote en een kleine vogel kwamen elkaar tegen
en de grote heeft de kleine opgegeten; Eén van de
vogels is weggevlogen; De kleine is bij de grote op
de rug gegaan; etc.
Het kan voorkomen dat de klas meteen door heeft
dat hier een strikvraag gesteld wordt - in dat geval
kun je doorgaan met de vraag: ‘Wat is er gebeurd,
denk jij?’ en vervolgens springen naar vraag 4.
3 Stel nu de vraag:
Wat zie je eigenlijk echt hier?
Wat observeer je?
Accepteer nu alleen maar antwoorden die waarnemingen geven.
Zelfs een antwoord als: “Het zijn vogelsporen” is
niet acceptabel, want hoe weet je dat? Dat is al
een interpretatie. Feitelijk is het enige wat je kunt
zeggen: zwarte symbooltjes/lijntjes op een witte
achtergrond. Dat wil niet zeggen dat je niet meer
kan of mag zeggen. Werk toe naar een zorgvuldigere formulering: Uit eerdere ervaringen weet
ik dat vogels dergelijke sporen maken, daarom ben
ik hiervan uitgegaan in mijn verklaring.
4 Stel nu de vraag:
Welk bewijs heb je voor jouw idee?
Een onderbouwing van het idee dat de ene de
andere heeft opgegeten kan zijn dat de sporen
verder van elkaar af bewegen, dit suggereert dat hij
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is gaan rennen. Je kunt hier het gesprek wat
verdiepen door in te gaan op antwoorden en te
vragen welke redenering het sterkst is en of ze
hun eigen eerder gegeven idee kunnen verdedigen
tegen een een ander idee, of dat ze willen overstappen naar een ander idee.

6 Laat nu de afbeeldingen van het Tyrannosaurusspoor zien.
Vraag weer:
Wat zie je?
Hier komen als het goed is nu alleen waarnemingen
uit - accepteer niets anders.

5 Stel de vraag:
Kunnen we ooit te weten komen wie er gelijk
heeft? Wat zou daarvoor nodig zijn?
Op basis van de nu verkregen informatie kan nooit
gezegd worden wie gelijk heeft. In die zin zijn alle
antwoorden die bij vraag 1 gegeven worden
allemaal waardevol. Misschien dat sommige
ideeën wel waarschijnlijk worden gevonden of er
goede argumenten naar voren worden gebracht dat betekent dat die ideeën wellicht sterker zijn.
Het gaat dus om de onderbouwing. Er zou in ieder
geval meer informatie dan nu verkregen moeten
worden om meer te kunnen zeggen. Misschien zou
dit kunnen door de sporen te vergelijken met een
sleutel, waardoor je kunt identificeren om welke
dieren het gaat en hun gedrag als onderbouwing
kunt gebruiken?

7 Bespreek wat je uit de afbeelding kunt afleiden,
hoe wetenschappers een dergelijke vondst
interpreteren en wat ervoor nodig zou zijn om een
verklaring algemeen geaccepteerd te krijgen.
Hier kun je een diepgaande discussie voeren over
de waarde en status van wetenschappelijke kennis
en theorieën. Is een verklaring voor een dergelijk
spoor ooit 100% waar? Zo nee, hoe zit het met
andere wetenschappelijke kennis? Welke waarde
hebben wetenschappelijke theorieën als je nooit
met 100% zekerheid kunt zeggen of het waar is?
De sterkte van de theorie zit vooral in de onderliggende bewijzen en onderbouwing. De evolutietheorie is een voorbeeld van een theorie waar zo
veel bewijs voor is en die zo goed onderbouwd is
dat er zeer weinig wetenschappers aan twijfelen.
Bepaalde details zijn wel nog aan discussie onderhevig en kunnen dus worden geherinterpreteerd.
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Opdrachten

Welke ideeën hebben waarde en bestaat er zoiets
als een waterdichte conclusie? In deze opdracht
ervaar je hoe wetenschappers hiermee omgaan.
Je doorloopt vijf stappen:
1
2
3
4
5

Feiten
Interpretatie
Bewijs
Waarde
Reflectie

Doe de opdrachten in een groepje, zodat je kunt
discussiëren.
1 Feiten
Om te beginnen de naakte feiten: Beschrijf zo
objectief mogelijk wat je ziet in de eerste
bijgevoegde afbeelding (Werkblad Tricky Tracks).
Geeft een van jullie een interpretatie in plaats van
een waarneming? Roep iemand dan tot de orde.
Let goed op en kom samen tot een zo objectief
mogelijke beschrijving. Mogelijke vragen om nog
verder te bespreken:
• Hoeveel actoren zijn er?
• Hoeveel fases zie je in het plaatje?
2 Jouw interpretatie
• Bedenk meerdere hypotheses voor wat hier aan de
hand is.
• Bedenk hoe je kunt onderzoeken of de hypotheses
waar zijn.
• Vertel beeldend wat er gebeurd is en toets dat aan
je vooronderstelling.

3 Jouw bewijs
Bespreek gezamenlijk:
• Welke bewijzen in het plaatje ondersteunen je
favoriete verklaring?
• Welke bewijzen heb je nog meer nodig om je
stelling te ondersteunen?
• Hoe ga je die bewijzen verzamelen?
• Is jouw bewijs sterk genoeg?
• Welk bewijs mis je bij de verklaring van anderen?
4 Waarde
• Op hoeveel verschillende manieren is dit plaatje
te interpreteren?
• Vind je jouw verklaring beter of slechter dan die
van anderen?
• Welke van de geopperde interpretaties is logisch
het meest dwingend?
• Is er wel een eenduidige conclusie te trekken?
5 Proces
• Hoe ging het? Kijk met elkaar terug op hoe jullie
het gedaan hebben.
• Zou je het de volgende keer anders doen?
• Hoe dan?
6 De werkelijkheid
Als je nu naar de bijgevoegde échte
Tyrannosaurussporen kijkt, wat zie je dan?
• Vertel!
• Hoe zouden wetenschappers met een dergelijk
bewijs omgaan?
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Tyrannosaurusspoor

In Mexico zijn de sporen van een hele kudde tyrannosaurusachtigen (!) als zodanig herkend.
Geen T. rex, maar een net iets oudere voorloper.
Dit is een scan van de sporen
(bron Anne Schulp):

En dit zijn de echte foto’s
(bron Anne Schulp):
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