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V O O R W O O R D 
' 

AT GEJl,TiGHE INL}i;IDElill~Ll El{ INSFIREfil;NDE GEDAGT:!i"'.S ROHDOM DIE VRAAG; 

!'Inte lligensie is 'n gawe van God en moet as sulks gewaardeer, ontwik-

kel en gebruik word. Elkeen van ons het die verantiwordelikheid om vas 

te stel wat ons vermoens en talente is, en hulle tot die volste ontwik-

keling te laat kom. Dit doen ons nie net omdat ons dit ontvang het en 

daarom dankbaar is nie, maar sodat ons ook daarmee kan dien. Daar is 

baie mense wat oor minder gawes beskik, vertraagd en swaksinnig is, en 

wat dus deur diegene wat weJ. die verstandelike vermoens het ondersteun 

moet word. 

"By dit alles moet ons ook cnthou dat bloot verstandelike vermoens 'n 

baie gevaarlike vermoe kan wees. Want dit kan in diens gestel word van 

enige meester - goed of sleg. Di t kan terro:risme beplan of vrede smee, 

'n swaard maak of 'n ploegskaar vorm. Dit kan duiwelse planne beraam 

of die Here loof. 

11 Dit is my bede dat die verstand van ons jongmense in Suid-Afrika sal 

* diensbaar wees volgens die wil en liefde van ons hemelse Vader." 

* Enkele uittreksels oorgeneem uit "Die Jeug van ons Dag - Wat is in-

telligensie?, deur Dr. Andries Gouws, Rooi Rose, 19 Maart, 1975, 

P• 133". 
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AFDELING A 

DIE VERSKILLENDE DWF1INISIES EN TE;ORIEe VAN INTELLIGENSIE, TEO

RIEe OOR DIE ORGANISASII~ VJJJ:T VERSTANDSli1AKTOHE, DH~ NUWE SUID-

AFRIKAANSE GROEPTOJ!i'.PS 2 ENKELE NAVORSINGSPROJEKTE OOR INTELLIGEN-

SIE EN PRESTASIE 

HOOFSTUK I 

INLEIDING: PROBLEEMSTELLIRG EN BASIESE RIGLYWE VAN DIE PROGRA.i'I: 

1. 1 INLEIDHTG 

Die konsep intelligensie - in sy ryke verskeidenheid fasette - laat na-

vorser onwillekeurig dink aan die gelykenis van die talente (Matt. 25 

en Luk. 19) •1 ) Sommige mense het van hierdie Godgegewe gawe min ont-

vang, terwyl andere weer met 'n besonder omvattende verskeidenheid van 

intellektuele gawes geseen is. Maar d.ie Vader het di t s6 goed [;,.reag en 

verwag van elke normaal-geskapene om hierdie gawe, hetsy een of tien 

talente, ten volle volgens sy eie vermoens te ontwikkel. 

Dit is derhalwe vir enige toegewyde onderwyser-opvoeder besonder ver-

blydend om van tyd tot tyd te verneem van persona wat hoe sporte in die 

samelewing bereik het, alhoewel hulle op skool gemiddelde of selfs swak 

presteerders was. 'n Groot aantal van die persona hier ter sprake is 

dikwels skolastiese onderpresteerders, met ander woorde sodanige perso-

ne beskik intellektueel oor die nodige "talentell, maar da.t dit om een 

of antler rede tydens hul skoolloopbaan nie tot volle ontwikkeling ge-

voer kon word nie. 

Alhoewel daar 'n verskeidenheid redes hiervoor aangevoer kan word, soos 

1) Vergelyk p. (ii) 
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byvoorbeeld swak sosio-ekonomiese toestande, gebrekkige motivering en 

deursettingsvermoe, aanleg e:ri dies meer, het di t telkens in die onder-

wyspraktyk duidelik geword dat leesprobleme en swak begripsvoJ:ming al-

bei fasette is wat in baie gevalle aanleiding gegee het tot swak sko-

lastiese prestasies. So byvoorbeeld is daar by die onderrig van Wis-

kunde dikwels gevind dat leerlinge met normale en selfs superieure in-

tellektuele vermoens, dikwels nie by magte is om 'n vraag ten opsigte 

van 'n probleem sinvol te interpreteer nie. Kort om, die leel'ling ver-

staan in hierd~e geval nie wat hy lees nie. Met bei;rekking t<:>t die 

basiese manipulasie betrokke by sodanige probleem, word daar in die 

reel nie veel probleme ondervind nie. Dit gebeur dikwels dat die leer-

ling met behulp van 'n enkele leidraad hierdie soeenaamde ''ingewikkel-

de" probleem betreklik maklik tot 'n _oplossing kan deurYocr. Hierdie 

probleem vorm dan die agtergTond waaruit die tema tot hierdie studie 

ontstaan het. 

1. 2 PROBLJEEl'JSTE:LLING 

Soos duidelik blyk uit die doelstellings wat die opstellers van die Nu

we Suid-Afrikaanse Groeptoets1 ) voor oe gehad het, is dit onder~eer 

daarop gerig dat die N.S.A.G. sal dien as hulpmiddel by die klassifi-

kasie, sifting en leiding van leerlinge. Hiervoor maak die inhoud van 

die N.S.A.G. voorsiening, aangesien die inhoud bestaan uit subtoetse 

wat poog om di0 verbale vermoens sowel as die nie-verbale vermoens van 

die individu te bepaal. Dj_t moet egter deurgaans in gedagte gehou word 

dat een enkele toets, in hierdie geval die N.S.A.G., nie voldoende is 

om enigsins 'n meer volledige beeld te skep van die individu (proefper

soon) se potensiele vermoens, asook die psigologiese faktore wat 'n ne-

gatiewe invloed mag uitoefen op sy skolastiese prestasies nie. 

1) Verwys na paracraaf 4.3, p. 129. 
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Met verwysing na die inleidende paragraaf, asook die basiese doelstel

lings en inhoud van die N.S.A.G. 1), is daar besluit om die onderhawige 

probleem soos volg te hipotiseer: 11 Die huidige Junior Sekondere Wis-

kundeleerplan van die Oranje-Vrystaat stel hoer eise aan die verbale 

as die nie-verbale inte lligensie van die leerling11
• Die rede waarom 

daar besluit is op die Junior Sekondere skoolfase, word uitvoerig in 

paragraaf 6. 22) behandel. 

Indien bogenoemde aspekte deeglik in oenskou geneem word, gee· dit on

willekeurig aanleiding tot sekere vrae rondom die begrip 11 intelligen-

sie". Hierdie vrae word direk of indirek beantwoord by die ontleding 

van die resultate in die onderhawige studie3 ) ~n is van kardinale be.-

lang by die soeke na 'n oplossing vir die probleem soos vervat in bo-

genoemde hipoteze. Die vrae wat die kern van die probleem probeer 

peil is ondermeer die volgende: 

, 

(a) In welke mate slaag die verbale subtoetse van die N.S.A.G. daarin 

om die verbale vermoens van leerlinge te bepaal? 

(b) In welke mate slaag die nie-verbale subtoetse van die N.S.A.G. 

daarin om die nie-verbale potensiele vermoens van leerlinge te peil? 

(c) Indien daar 'n hoogs betekenisvolle verband bestaan tussen byvoor-

beeld die verbale I.K.-syfer en prestasie in Wiskwjde - gestel die ver-

bale I.K.-syfer toon 'n hoer korrelasie met Wiskundeprestasies as die 

nie-verbale I.K.-syfer - moet daar nie dan 'n drastiese poging aange-

wend word om die verbale vermoens van leerlinge tot 'n maksimum te ont-

wikkel nie? Dit skyn in sodanige geval van kardinale belang te wees om 

1) Verwys na paragraaf 1.1, pp. 1, 2. 
2) Verwys nap. 184. 
3) Verwys na hoofstuk IX, p. 232 en hoofstuk X, p. 258. 
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baie meer aandag in die primere skoolfase te skenk aan byvoorbeeld as

pekte soos leesvlotheid en sinvolle leesgewoontes, dit wil se die es

sensie van begrypend te lees, te beklemtoon. Dit sal nie slegs hoer 

en meer betroubare (ten opsigte van die leerling se basiese intellek

tuele vermoens) prestasies in Wiskunde tot gevolg he nie, maar sal ook 

'die antler skoolvakke in 'n mindere of meerdere mate hierby baat, bloot 

vanwee die belangrikheid van die rol wat verbale intellektuele vermoens 

vertolk - ten opsigte van kornmunikasie en lees - by alle vakke op skool. 

(d) Indien die nie-verbale I.K.-syfer byvoorbeeld ten opsigte' van pre-

stasies in Wiskunde 'n minderwaardige rol vertolk, kan die vraag moont-

lik ontstaan of die materiaal in Wiskundehandboeke em -vraestelle nie 

onnodig hoog verbaal-belaaid is nie. Dit is hier waar die kwessie van 

aanpassings en vernuwings ten opsigte· van die leergange in Wiskunde tor 

sprake kom. 1 ) 

1.3 DIE DOELSTELLINGS VAN HIERDIE STUDIE 

Uit die voorafgaande bespreking rakende die probleemstelling, kan die 

doelstellings van hierdie studie kortliks soos volg geforrnuleer word: 

l.3.1 In die eerste plek moet daar vasgestel word of daar enigsins 'n 

statisties-verantwoordbare verband bestaan ten opsigte van die vermoede 

dat die verbale intelligensie van die leerling wel 'n belangriker rol 

vertolk in die nuwe benadering tot Wiskunde as skoolvak, as wat algemeen 

aanvaar word. 

1.3.2 Indien daar wel so 'n verband bestaan, sal daar voorts gepoog 

word om vas te stel watter invloed die verbale intelligensie asook die 

nie-verbale intelligensie bet op die Wiskundeprestasies van die leer-

ling. Daar word deurgaans verwys na die verbale en nie-v0rbale intel-

l) Vergelyk in hierdie verband paragraaf 5 .3. 2, p •. 163. 
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ligensie soos bepaal deur die N.S • .A.G. Hierdie ondersoek word uitge

voer op die Intermediere groep wat die ouderdomme 10 tot 14 jaar dek. 

1.3.3 Vir die doel van hierdie studie is dit ook belangrik om die 

Muwe Junior Sekondere Wiskundeleerplan asook die eksamenvraestelle in 

hierdie skoolfase te ontleed ten einde vas te stel tot watter mate dit 

hoer eise stel aan die verbale sowel as die nie-verbale intelligensie 

van die leerling. 

1.4 DIE PROGRAM VAN HIERDIE STUDIE 

Die pro6Tam van hierdie studie ontplooi basies in twee af'delings, te 

wete Afdeling A wat 'n oorsigtelike teoretiese studie behels, en Afde

ling B wat 'n empiriese verantwoording van Afdeling A impliseer. 

In Afdeling A word die volgende behandel: 

1,.4.1 In hoofstuk II word die begrip intelligensie omskryf aan die 

hand van literatuurstudie vanuit sy historiese agtergrond en soos dit 

ontwikkel het tot die meer resente benadering tot die begrip intelli

gensie. 

1.4.2 In hoofstuk III word die teoriee oor die struktuur van intelli

gensie as die organisasie van verstandsfa~tore bespreek aan die hand 

van verskeie faktorteoriee soos ontleed deur Spearman, Thurstone, Guil

ford en andere. 

1.4.3 In hoofstuk IV wora die N.S.A.G. bespreek soos belig vanuit sy 

historiese ontwikkeling in.die algemeen, maar ook met besondere verwy

sing na die doel, inhoud, standaardisering, betroubaarheid en geldig

heid van die toets, asook die nasien en interpretasie van die statis

tiese data. 



1.4.4 In hoofstuk V word aandag geskenk aan enkele navorsingsprojekte 

ten opsigte van intelligensie, akademiese en skolastiese prestasie en 

Wiskunde. Langs hi2rdie weg word ander ncworsings:r·esul tate wat noue 

aansluiting vind by hierdie studie, kursories bespreek ten einde beter 

perspektief te verleen aan die doelstellings van hierdie studie. 

In Afdeling E word die eie empiriese ondersoek uitvoerig - ten opsigte 

van die benadering tot hierdie studie, ontleding van data en gevolg

trekkings ten opsigte van hierdie studie - soos volg bespreek: 

1.4.5 In hoofstuk VI word die samestelling van die steekproefgroep as

ook die versarnelingvan data vir hierdie ernpiriese studie bespreek. 

1.4.6 In hoofstuk VII word die respektiewe I.K.-syfers asook die wis

kundeprestasies en prestasies in die hooftaal van die ondersoekgroep 

statisties ontleed. Hierdie ontleding ~aan onderrneer gepaard met sta

tistiese gegewens soos rekenkundige gemiddeldes en standaardafwykings 

van bogenoemde data. 

1.4.7 In hoofstuk VIII word die verband ondersoek tussen die verbale, 

nie-verbale en totale I.K.-syfers van leerlinge in hierdie ondersoek

groep en hul prestasies in Wiskunde in die besonder, rnaar ook ten op

sigte van hul prestasies in die hooftaal. Dit word bepaal aan die hand 

van korrelasiekoeffisiente tussen die onderskeie groepe gegewens. 

1.4.8 In hoofstuk IX word die nuwe kurrikulum vir Wiskunde in die Ju·

nior Sekondere skoolfase ontleed aan die hand van die inhoud van die 

leerplan en die eise wat die eksamenvraestelle in hierdie fase stel 

aan die verbale en nie~verbale vermoens van die leerling. 

1.4.9 In hoofstuk X word sekere slotopmerkings gemaak ten opsie;te van 

hierdie studieprojek aan die hand van sekere gevolgtrekkings en enkele 

aanbevelings rakende die verbale en nie-verbale intellektuele verrnoens 

van leerlinge en hul prestasies in Wiskunde. 

In hoofstuk II volg omskrywings van en beskouinge oor die begrip intel-
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IIOOFSTUK II 

OMSKRYWING Vl\N EN BESKOUINGE OOR DIE BEGRIP INTI~LLIGENSIE 

2.1 INL"B;IDING 

Uit die aard van hierdie studie - wat 'n vergelykende studie impliseer 

ten opsigte van die eise wat die hedendaagse Junior Sekondere leerplan 

vir Wiskunde stel aan die verba.le en nie-verbale intelligensiepresta

sies van die leerling - blyk dit duidelik dat alvorens die I.K.-presta

sies geanaliseer kan word, dit nodig sal wees om vooraf 'n duidelik we

tenskaplik-omlynde definisie van die begrip "intelligensie" te formuleer. 

Vanuit die literatuurstudie en te oordeel aan die ryke verskeidenheid 

van definisies, is dit duidelik dat da.ar op wetenskaplike terrain nog 

geen eenstemmighoid ten opsigte van die begrip intelligensie bereik is 

nie. Daar is - soos sal blyk uit hierdie hoofstuk, asook hoofstuk III 

algaande afgesien van die monolitiese siening van intelligensie, wat 

plek moes maak vir 'n meer gesofistikeerde moderne siening van intelli

gensie in sy komplekse samehang. Dit gaan dus in hierdie hoof'stuk hoof

saaklik om die omskrywing van die begrip intelligensie wat berus op 'n 

empiries-verantwoorde grondslag, soos belig vanuit die navorsing wat 

gedoen is deur verskeie wetenskaplikes. 

Volgens Burt, soos aa.ngehaal deur Guilford, spruit die oorsprong van 

die be grip intelligensie ui t die woord 11 intelligentia11 , 'n term wat 

deur Cicero ingevoer is (Guilford, 1967, p. 11). Spearman (1926, pp. 

4, 5) verwys weer na die populere monargiese standpunt wat gedurende 

die vyftiende eeu gehuldig is, naamHk dat intelligensj_e beskou word 

as 'n eenheidsbegrip, as by horn soos volg hieroor uitlaat: "••• as

sumes mental ability to lie under the sovereign rule of one great 
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power named I inte lligeri.ce 1 ." Beide skrywers ken die inlywing van die 

begrip intelligensie by die sielkunde toe aan Herbert Spencer (1895), 

wat die rol hiervan in die biologie beklemtoon het~ Spencer het die 

lewe gedefinieer as 'n voortdurende aanpassing van interne verhoudings 

by eksterne verhoudings, en het geglo dat sodanige aanpassing bewerk

stellig word op grond van die intelligensie van die mens en op grond 

van die instinkte in laer diere (Guilford, 1967, p. 11). 

Dit moet egter nie uit die oog verloor word nie dat die benaderingswy

ses tot die meting van verskille in vermoens, te alle tye saamgBhang 

het met die betrokke filosofiese of psigologiese denkrigtings van daar

die era, soos duidelik sal blyk uit die volgende par~g:rawc. 

2. 2 .·. HISTORIESE OORSIG VAN DIE VERSKILLB:l'.1:DE BENADERnms TOT nn-: 

BEGRIP INTJ<JLLIGENSIE 

Hierdie aspek word bespreek teen die agtergrond van 'n baie interes

sante feit, naamlik dat die ontwikkeling van toetse met verloop van 

jare gewoonlik die ontwikkeling van dit wat gemeet word - die fenomeen 

intelligensie of intellektuele vermoens - deur die toetse, ver vooruit 

geloop het, Nel, e.a., (1965, p. 304) wys daarop dat: "Die sogenaamde 

'meting' van intelligensie betaken eerder 'n 'meting' van intelligen

sieprestasies of die produkte van die intelligensie, en nie die 'meting' 

van intelligensie as fenomeen nie. 11 

In hierdie verband word verwys na die skerpsinnige spreuk deur Balla.rd, 

soos aangehaal deur Spearman (1923, p. 15): 

"While the teacher tried to cultivate intelligence, and the psy

chologist tried to measure intelligence, nobody seemed to know 

precisely what intelligence is." 
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In aansluiting by dit wat hierbo genoem is, stel Spearman (1923, p. 

31) dat: "In the history of psychology events have run in the reverse 

order: not the discovery of principles, but the undertaking of research, 

has occured the earlier. 11 

'n Kenmerkende verskynsel ten opsigte van die vroeere ontwikkelingsten

dense met betrekking tot verstandstoetsing is dat dit langs duidelik 

onderf;ikeibare riglyne op nasionale grondslag bespreek kan wor\i, t.w. 

die benaderingswyses soos deur Britse, Duitse, Franse en Amerikaanse 

psigoloe geopenbaar. Die Britse belangstelling in toetse het aanvank

lik gedien as 'n middel tot 'n doel, naamlik die wetenskaplike studie 

ten opsigte van die verband tussen individuele verskille en oorerwing. 

Onder aanvoering van latere denkers soos Charles Spearman, Cyril Burt, 

Godfrey Thomson e.a. het die klem verskuif en is die fundamentele aard 

van intelligensie onder die soeklig geplaas. Die Duitsers daarenteen 

se belangstelling is hoofsaaklik geinspireer deur die gedagte van die 

ontwikkeling van instrumente vir eksperimentele studies in psigologie

se en opvoedkundige vraagstukke, met weinig klem op die teoretiese as

pekte daarvan. Die Franse het hulle van die begin af hoofsaaklik met 

die praktiese aspek van intelligensie bemoei. Dit ~as slegs Binet wat 

intense belangstelling getoon het in die aard van intelligensie. Die. 

Amerik.aners het 'n omvattende navorsingstudie geloods en praktiese si

tuasies ontleed, met weinig belangstelling in die aard en wese van mens

like vermoens deur navorsers en denkers soos E.L. Thorndike, H. Woodrow 

en L.L. Thurstone (Guilford, 1967, p. 2). 

2.2.l Vroeere beskouinge: tot omstreeks 1930 

Sedert die vroegste dae is daar erkenning verleen aan individuele ver

skille, veral op die terrain van geestesvermoens, wat dikwels gepaard 
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gegaan het met growwe maniere van onderskeiding van een persoon ten op

sigte van 'n ander, met beroepsgereedheid en sosiale aanpassingsvermoe 

as kriteria. In hierdie verband word verwys na bekende historiese fi

gure soos Plato, ATistoteles, Da li'eltre en Rousseau (li'reeman, 1934, PP• 

2-6). In aansluiting hierby verwys Stoddard (1945, p. 79) na 1 n opmer

king gemaak deur Quintilian, 'n Romeinse retorikus, wat in die jaar 35 

n. C. gebore is: "It is generally, and not without reason, regarded as 

an excellent quality in a master to observe accurately differences of 

ability in those whom he has undertaken to instruct, and to ascertain 

in what direction the nature of each particularly inclines him; for 

there is in talent an incredible variety, and the forms of mind are 

not less varied than those of bodies. 11 

Cedurende die agttiende eeu was geestesbevoegdhede gesien as klein ver

moens vir haas enigiets denkbaar, wat ondermeer die proses van intelli

gente gedrag ingesluit het en uite~ndelik aanleiding gegee het tot die 

ontwikkeling van die skedellee~ (prenologie). Die klassieke assosia

nisme het egter vir die meting van vermoens die aandag van navorsers 

gevestig op die sensoriese prosesse (Stoddard, 1945, p. 80). Hierdie 

benadering het selfs groot inslag in die neentiende eeu gevind en het 

Francis Galton dio weg gebaan vir sistematiese en statistiese stuQie 

van individuele verskille, deur metodes te ontwikkel ten opsigte van 

diskriminasie, verspreiding en.korrelasie van data. Hy was dan ook 

die stigter van die leer oor die eugenetiek (rasseverbeteringsleer) 

(Freeman, 1934, p. 7). Galton het nie slegs navorsing rakende indivi

duele verskille gestimuleer nie, maar het ook 'n sterk invloed uitge

oefen op die eerste pogings om intelligensie te meet, deur gebruik te 

maak van toetse gebaseer op beeldspraak (of verbeelding) en sensoriese 

onderskeidingsvermoe (Freeman, 1934, pp. 8, 9). Vir hom, soos vir baie 
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ander navorsers, moes gesigs- en/of gehoorskerpheid, of gewig (massa) 

ook diskriminerende verskille in geestesgesteldheid aantoon. Gilbert 

weer het data ondersoek ten einde 'n verband tussen gewig (massa) en 

lengte en geestesvermoe van individue te probeer formuleer (Stoddard, 

1945, pp. 80, 81). Beide Galton en Gilbert se ondersoeke het negatie

we resultate opgclewer. Galton het ook 'n studie van die oorerwing 

van geesteseienskappe geloods, ten einde vas te stel of.die ontwikke

ling van intelligensie afhanklik van die sintuie is. Ook hierdie on

dersoek en die metode van ondersoek het later ongeldig geblyk.te wees 

(Guilford, 1967, p. 20). 

Cattell het soortgelyke probleme ondervind by die sa.mestelling van s.y 

reeks toetse (Stoddard, 1945, p. 80) soos hi~ronder aangetoon: 

Dinarnometer druk 

Tempo van beweging 

Gewaarwordingsareas 

Pyn veroorsaak deur druk 

Kleinste waarneembare verskil in gewig (massa) 

Reaksietyd vir klank 

Tyd om kleure te benoem 

Halvering van 'n 50 cm lynstuk 

Oordeel (skatting) van 10 sekondes tyd 

Aantal letters onthou, nadat dit eenmaal gehoor is. 

Van al bogenoemde toetse is bevind dat slegs laasgenoemde geheuetoets, 

as 'n meetmiddel vir intelligensie aangewend kan word. Ookdit sal be

tekenisloos wees, i.ndien dit beskou word as 'n gedeelte van 'n hele reeks 

(Stoddard, 1945, p. 80). 
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Spearman (1923, pp. 2, 3) wys daarop dat Hermann Ebbinghaus (1897) -

wat allerwee beskou word as die vader van die eksperimentele psigologie, 

veral ten opsigte van die leerproses - horn later veral toegespits het 

op die grondvraag, naamlik wat die werklike aard van inteJ.ligensie is. 

Op hierdie terrein het by baanbrekerswerk verrig. By verskeie ander 

psigoloe soos Calton, Oehrn, Bourdon, Boas, Gilbert, Binet, Henrie.a. 

(Spearman, 1923, p. 3) wat verstandstoetse geimplementeer het in hul 

navorsing, het die gedagte posgevat om die verskeidenheid kogni tiewe 

funksies met intelligensie in verband te bring. Op 'n stadium is daar 

selfs statistiese vergelykings getref van eksperimentele bevindinge aan 

die een kant en grade van intelligensie, soos geskat deur onderwysers, 

aan die ander kant. Maar op hierdie stadium het niemand nog deur mid

del van behoorliY.:e psigologiese analise probeer vasstel of ir1telligen

sie werklik binne die raamwerk van sodanige toetse aangetref kan word 

nie. Die name wat inderdaad aan hierdie toetse gegee is, naamlik sin

tuiglike onderskeidingsvermoe, geheue, assosiasie, aandag en motoriese 

vaardigheid, het eerder die teenoorgestelde aangetoon. 

Ebbinghaus, daarenteen, ontwikkel in hierdie verband weer !n nuwe ge

dagterigti.ng. Op meesterlike wyse analiseer by die prestasies van per

sone soos hulle hul op die terrein van die alledaagse samelcrning onder

skei. Sy gevolgtrekking aangaande sodanig-e prestasies skryf by onteen

seglik toe aan die "bymekaar bring van 'n verskeidenheid van onafhank

like samehangende indrukke tot 'n sinvolle eenheidsgeheel". Dienoor

eenkomstig beweer by dan dat die essensiele aard van intelligensie ver

klaar kan word met die begrip "kombinasie". Bogenoemde teorie loop eg

ter later op die volgende teenstrydige dwaalleer uit, aangesien daar 

van die standpunt ui tgegaan word dat geestespotensiali tei te oor die al

gemeen 'n unieke kenmerk bevat. Dit kom kortliks daarop neer dat per-



13 -

sone met 'n hoe prestasievermoe in een vakgebied, ook hoog presteer in 

'n ander vakgebied (Spearnw.n, 1923, PP• 3, 4). 

Afgesien hiervan, wys Stoddard (1945, p. 82) daarop dat Ebbinghaus die 

naaste gekom het aan die begrippe wat Binet, Henri en Simon later in 

hul intelligensietoetse geimplementeer het. Met sy bekende voltooi-

ingstoets het hy die weg gebaan vir die meting van hoer prosesse as 

slegs sintuiglike waarnemings. 

Verskeie psigoloe het intelligensie beskou as die vermoe om te baat 

deur ondervinding,l) in teenstelling met die meganiese en instinktie-

we reaksies van die laer diereryk. Ander benaderings tot die begrip 

intelligensie was ondermeer die volgende: Terman het die vermoe tot 

abstrakte denke beklemtoon, Dearborn die vermoe om te leer, Colvin 

weer aanpassing by omgewing en dies meer (Vernon, 1951, p. 3). Dit 

blyk dus.duidelik dat die meeste psigoloe tydens hierdie era hu+ stand-

punte gebaseer het op beginsels wat slegs deur waarneming g~verifieer 

is. In aansluiting hierby wys Freeman daarop dat genoemde psigoloe se 

uitgangspunte gebaseer was op sistematiese en eksperimentele navorsing 

en alhoewel die psigologie van individuele verskille 'n onderwerp van 

studie was gedurende ongeveer die laaste vyf en twintig jaar van die 

neentiende eeu, was die probleme rakende menslike veranderlikheid nie 

intensief nagevors voor die wisseling van die twintigste eeu nie (Free-

man, 1934, p. 7). Dit is verder oak duidelik dat daar slegs beperkte 

erkenning vir, of studie van, individuele verskille by.-psigoloe bestaan 

het, maar dat daar 'n radikale ommeswaai plaasgevind het toe Darwin 'n 

grootse biologiese tydvak ingelui het met sy werk. 

1) Vergel~k byvoorbeeld met Mc Dougall se beskouing paragraaf 2.2.3, 
p. 33; asook Hayes se motiverings-ervaringsteorie, paragraaf 2.2.5, 
pp.40 ,41. 
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Alhoewel daar tot op hierdie stadium nog weinig van die teoretiese fun

dering van die begrip intelligensie tot sy reg gekom het, het daar wel 

'n opflikkering gekom met die bekendstelling van toetse deur Binet en 

Simon in 1905. Ook hulle erken op hierdie stadiurri die vaagheid en veel

omvattendheid van die begrip intelligensie en voer dan aan dat feitlik 

alle verskynsels waarmee die sielkunde horn bemoei, verskynsels van in

telligensie is. Hulle stel dan die vraag of die meting van gewaarwor

ding of persepsie dan toegelaat moet word om tussenbeide te tree in die 

toetse, as gewaarwording of persepsie dan net soveel 'n intellektuele 

verskynsel as redenering is? Alhoewel Binet en Simon nie met 'n oplos

sing vir hierdie probleem na vore kom nie, word daar ten minste op •n 

1ofwaardige wyse - hcewel met groot omsigtigh8id - betekenis aan die ·, 

woord verleen. Hulle beslui t dat di t wat di t betaken, iets is wat ge

meet kan word met behulp van sy fundumentele orgaan, naamlik oordeel. 

Gebrekkigheid of wysiging van sodanige orgaan is van die allergrootste 

belang in die alledaagse lewe. Hulle voer dan aan dat: "A person may 

be feeble or imbecile if he is lacking in judgment, with good judE:,'lllent 

he can never be so" (Spearman, 1923, pp. 8, 9). Ook hierdie benade

ringswyse tot intelligensie impliseer dieseifde dwaalstelling soos deur 

Ebbinghaus en andere voorheen gepropageer, aangesien daar ook aan hier

die formele vermoe 'n eenheidsbegrip ten opsigte van sy aard toegeken 

word. Dit kom dan kortliks daarop neer dat Binet en Simon van die stand

punt uitgegaan het dat sukses in oordeelsvermoe ten opsigte van die sub

jek-materie soos voorsien deur die toetse, altyd proporsioneel is aan 

oordeelsvermoe op haas enige ander terrein. Hulle toetse was dan geba

seer op 'n verspreiding wat in drie onderskeibare kategoriee toepassing 

vind, naamlik toetse ten opsigte van geheue, taal en sintuiglike intel

ligensie (Spearman, 1923, p. 9). 
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Spoedig het dit egter geblyk dat bogenoemde prosedure onversoenbaar was 

met hul teoretiese uitleg en vier jaar later definieer Binet intelligen

sie op geheel en al ander wyse, soos volg: "Comprehension, invention, 

direction, and censorship; intelligence lies in these four words. Con

sequently, we can conclude already from what precedes that these four 

functions, which are primordial, may be considered to have been studied 

by our method" (Spearman, 1923, pp. 9, 10). Dit is dan ook merkbaar 

dat Binet langs hierdie weg - en alhoewel hy voortgaan met die imple

mentering van bogenoemde definisie in sy toetse - n¢g nie 'n ~evredi

gende grondslag vir intelligensie gevind het nie, soos blyk uit die 

volgende. Afgesien Yan die fei t dat hy so pas intelligensie volgens 

bogenoemde vier primer-funksionele f'unksios gadefiniecr het, word dio 

een, naamlik uitvinding, uitgesonder en geanaliseer as 'n groep van 

begaafdhede soos geheue, verbeelding, oordeel en veral taal (Spearman, 

1923, p. 10). In aansluiting hierby wys Terman (1922, p. 45) daarop 

dat ten opsigte van Binet se begrip van intelligensie hy veral drie 

kenmerke van die denkproses uitsonder, naamlik (i) die tendens om 'n 

bepaalde rigting te kies en daarin te volhard, (ii) die vermoe om aan

passings te maak met die oog op die bereiking van die verlangde eind

doel, en (iii) die mag van selfkritiek. 

Meumann definieer intelligensie op soortgelyke wyse as Binet met be

hulp van die volgende tweevoudige definisie. Intelligensie is, vanui t 

psigologiese sienswyse, die vermoe van onafhanklike en kreatiewe ver

werking van materiaal soos voorsien deur die geheue en die sintuie, tot 

nuwe produkte. '11en opsigte van die praktiese ui tgangspunt behels intel

ligensie die vermoe om foute te vermy en probleme te bowe te kom, asook 

aanpassing by omgewing (Terman, 1922, p. 46). 

Haggerty verklaar dat intelligensie 'n prak:tiese begrip is wat 'n groep 
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van komplekse prosesse insluit soos sensasie, persepsie, assosiasie, 

geheue, verbeelding, diskrirninasie, oordeel en redenering (Spearman, 

1926, P• 14). 

Dit blyk vanuit die velerlei konnotasies wat daar geheg word aan die 

begrip intelligensie - soos blyk uit die ryke verskeidenheid definisies 

wat daar bestaan - dat dit onmoontlik is om 'n finale en omvattende de

finisie van intelligensie saam te rstel, bloot op grond van a priori be

skouinge alleenlik. Die beste metode dus om na te strewe is om tenta

tiewe afleidings ten opsigte van data te maak rakende die moontlike 

aard van intelligensie, en dit dan te onderwerp aan toetse wat die kor

rektheid, al dan nie, sal aantoon. Verdere suiwering deur ruiddel van 

toetse kan ui teindelik dan 'n begrip van intelligensie oplewer wat be

tekenisvol en in ooreenstemming is met die bepaalbare fei te (Terman, 

1922, p. 44). 

In hierdie verband wys Boring (1923), soos aangehaal deur Guilford 

(1967, p. 13), daarop dat intelligensie dit is wat' 'n intelligensie

toets meet. Aangesien daar geen bewyse bestaan wat toon dat een in

telligensietoets dieselfde ding of dinge as 'n ander toets meet nie, 

is dit duidelik dat volgens sodanige definisie d~ar net soveel defi

nisies vir intelligensie bestaan as wat daar intelligensietoetse is. 

In sy geheel beskou sien ons dat bostaande definisies hoofsaaklik ten 

opsigte van ui tgangspunt verskil en daar ook 'n klemverskuiwing ten 

opsigte van sekere aspekte bestaan. Elkeen beklemtoon dus slags 'n 

deeltjie van die waarheid. Binet se benadering is egter wyd genoeg 

om al die belangrike elemer,te in te slui t soos vervat in die ander de

firiisies (Terman, 1922, p. 47). In aansluiting hierby wys Stoddard 

(1945, p. 43) daarop dat dit Binet was wat weggebreek het van die be-
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naderingswyse, naamlik die aanwending van die sintuiglike as 'n middel 

om die relatiewe mentaliteits-status van kinders te bepaal. Die Titche-

ner skoal het - as navolgers van Wundt - die werk van Ebbingbaus en Bi-

net tydeHk gekniehal ter, as gevolg van hul volharding en beklemtoning 

van die belangrikheid van die sintuiglike en fisiologiese sielkunde 

(Stoddard, 1945, p. 82). 

Die dinamiese aard van Binet se benadering tot die psigologie word dui-

delik waargeneem in sy definisie van intelligensie, socs omskryf deur 

Terman (1922, p. 43): 11He conceives intelligence as the sum total of 

those thought processes which consist in mental adaptation. 0 Hy veer 

dan ook aan dat sodanige aanpassing nie verduidelik ka.n word in terme 

van die ou benadering van geestesvermoens nie. Ook kan geeneen hier-

van 'n cnkele denkprc,ses verduidelik nie, aangesien sodanige proses al-

tyd die inwerking van velerlei funksies behels, waarvan die afsonderli-

ke rolle nie duidelik onderskeibaar is nie. In plaas daarvan dat die 

intensi tei t van die onderskeie gees testoestande gemeet word, is di t van 

groter waarde om hul gesamentlike invloed op aanpassing te meet. 

Afgesien van die ontoereikende teoretiese grondslag was Binet se pio-

nierswerk van besondere waarde. Soos Terman en Merrill (1937) tereg 

opmerk, kan intelligensie gemeet word sander dat die psigologiese ka.-

rakter van intelligensie vooraf gedefinieer word. Een van die mees 

bevredigende beskrywings van die psigologiese grondslag van intellek-

tuele funksionering, vir hierdie era, was die van Spearman (soos later 

omskryf word in hierdie paragraaf)!) ~p hierdie grondslag het Knight 

( 1933, p. 17) intelligensie gedefinieer as die vermoe -tot verbandsoe-

kende, konstruktiewe denke, gemik op die bereiking van 'n bepaalde doel-

stelling en verder word 'n persoon met hoe intelligensie getipeer as ie-

mand wat, indien gekonfronteer met 'n probleem, oor die vermoe beskik om 

1) Verwys nap. 21. 
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betekenisvolle aspekte van die objekte of idees aan te gryp en antler 

idees tuis te bring wat relevant is hieraan. Volgens Knight word intel

ligensie dus essensieel beskou as verbandsoekende, konstruktiewe denks. 

Di t is dan nou ook op hierdie stadium van die historiese ontwikkelings

gang van intelligensie, naamlik dat dit blyk dat intelligensie onderver

deel kan word in 'n aantal verskillende funksies, dat dit wenslik skyn 

te wees om bogenoemde benadering te steun met behulp van ten minste een 

of ander leerstelling of dogma, wat verskil van die verouderde sienswy

se van 'n "mona.rgiese intelligensie". Spearman (1927, pp. 4-86) verwys 

dan ook na die onderskeie mededingende leerstellings waarop die siens

wyses rakende die be grip intelligensie in daardie tydvak gebaseer was, 

soos dit vervolgens kursories bespreek word":. 

( i) Monargiese leers te 11 ing: (Monargies - alleenheersend) 

Hierdie benaderingswyse het in ons moderne same lawing spreektaal geword, 

naamlik dat oor die algemeen die leek glo en aanvaar dat verstandsver

moens onder die soewereine (monargiese) wet van een groot mag, t.w. in

telligensie ressorteer. Dit verskil slags ten opsigte van die graad 

daarvan, want uit gewoonte word persona waarmee ons kontak maak getak

seer as of slim of dom te wees. 

(ii) Oligargiese leerstelling: (Oligargies - deur 'n aantal regeer of 

beheer) 

Sodanige dogma bepaal dat geestesvermoens as 'n aantal onderskeibare 

vermoens soos ondermeer beslissing (of' oordeel), geheue, uitvinding 

(of ontdekking) en aandag gesien moat word. Elkeen hiervan word beskou 

as 'n eiesoortige f'unksie of gedragseenheid en dienooreenkomsti~ vereis 

elkeen dus afsonderlike meting. Wanneer enige persoon se vermoe onder 
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die soeklig geplaas word, tree bogenoernde enkelvoudige kenmerke of ver

moens duidelik na vore. Elke sodanige karaktereienskap word deur eie

soortige meting bepaal en die ooreenkomstige wa.ardes word op geruite 

papier aangestip en deur lynstukke verbind. Hierdeur word 'n sogenaa.m

de profiel, dit wil se 'n grafiese voorstelling verkry "which depicts 

the person's general mental make-up" (Spearman, 1927, p. 27). 

(iii) Anargistiese leerstelling: (Anargies - onbeperkte aantal of 

vryheid) 

Waar daar in die voorafgaande paragraaf gewys is op die ontbinding van 

die sogenaamde soewereine status van intelligensie in 'n aantal verskil

lende onafhanklike vermoens - wat elk op afsonderlike wyse bepaal moe-t; 

word -~ beplei t hierdie lee1•stelling nogeens 'n verdere differensiasie 

van die bogenoemde vermoens. Langs hierdie weg word verdere onafhank

like vermoens bepaal, 'n proses wat skynbaar geen eindpunt het nie. 

Sodanige beweging gee dan aanleiding tot 'n leerstelling van sogenaamde 

algehele onafhanklikheid; vandaar die benaming "a..nargiese 11 leerstelling. 

Spearman (1927, p. 56) wys daarop dat bekende psigoloe soos Herbart e.a. 

hierdie gedagte aangegryp en verklaar het dat vermoens onderverdeel kan 

word in 'n oneindige hoeveelheid onafhanklike dele, terwyl Volkmann weer 

ronduit verklaar het dat elke vermoe oor 1 n eie geheue, 'n eie verbeel

ding, en dies meer beskik. 

Soortgelyke standpu.~te word ook gehuldig deur gesaghebbende en meer re

sente navorsers soos Thorndike. In sy vroeere werke (1903) skryf hy, 

soos aangehaal deur Spearman ( 1927, p. 56), dat "the mind is a host of 

highly particularized and independent faculties". Hierdie bewaring was 

heel temal geregverdig vir daardie era, aangesien Cattell en Wissler kort 

tevore gedurende 1901, 'n gewigtige ondersoek in hierdie verband geloods 
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het deur toetse sawn te stel vir nie minder as 22 verskillende ~estes-

vermoens nie. Dit was die eerste keer in die geskiedenis van die psi-

gologie dat die graad van ona:fhanklikheid tussen twee vermoens aan de-

fini tiewe kwanti tatiewe meting onderworpe was, aangesien 11korrelasie-

koeffisiente" op daardie stadium nog ietwat onbekend was. Die resul-

taat was negatief en die toetse het geen noemenswaardige korrelasie tus-

sen die onderskeie verstandsvermoens, of ten opsigte van akademiese suk-

ses getoon nie (Spearman, 1927, p, 57). Dit word toegeskryf aan die 

destydse foutiewe benadering tot die statistiese verwerking van data 

ten einde korrelasiekoeffisiente te bepaal. 

Later he t navorsers soos Ziehen en Thorndike die teendee 1 beirner, naam-

lik dat alhoewel intellektuele aanlegte tog in verskillende kategoriee 

gedifferensieer kan word, daar -J;og 'n ingewikkelde vE~rband tussen hulle 

bestaan, dit wil se dat hierdie sogenaa.mde bekwaamhede wel in 'n minde

re of meerdere mate met mekaar korreleer. 1 ) Sodoende is die bestaans-

reg van die Anargistiese leerstelling onweerlegbaar verseker. 

Dit blyk duidelik dat Spearman nie 1 n aanhanger van hierdie leerstel-

ling was nie wanneer hy die volgende konstateer: "To maintain that 

the abilities for different operations are independent of each other 

is now, by un.i versal admission, untrue. To say that they stand in 

complicated interrelations is true but sterile" (Spearman, 1927, p. 

70). 

(iv) Eklektiese leerstelliJ2g_: (Eklekties - uitsoekerig) 

Hierdie leers telling is geba.seer op 'n ui tgangspu..'1.t wat deurgaans as 

van die uiterste belang beskou is, en wat deurgaans heengewys het na 

1) Vergelyk paragraaf 2.2.3, p.26. 
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die belangrikheid van korrelasies tussen vermoens. Vir die doel van 

hierdie studie bepaal ons slegs ons aandag by sekere hoofpunte wat 

voortvloei uit sy ingewikkelde teoretiese en historiese verleda. 

Spearman (1927, pp. 73-75) wys daarop dat die ondersoek gebaseer was op 

'n nougesette waarneming van korrelasies wat bereken is ten opsigte van 

die meting van verskillende .vermoens, en wat 'n eienaardige rangskikking 

opgelewer het wat uitgedruk kon word in 'n bepaalde wiskundige formula. 

Hierdie forrnule, genoem die "tetra.de-vergelyking" het deurgaa.ns basies 

dieselfde gebly', alhoewel di t gerieflikheidshalwe sle6"S van tyd tot 

tyd 'n ander vorm van ekwivalente wiskundige vergelyking aangeneem het. 1 ) 

Wat egter van ka1·dinale uelang is ten opsi{:ste van hierdie leerstelling, 

isd3.t Spearman se tweefaktorteorie hieruit sy beslag ontvang het. Daar 

is deur wiskundige manipulasie vasgestel dat indjen hierdie tetrade-ver-

gelyking deurgaans bevredig word in enige tabel van korrelasies, dan kan 

e~ige enkele hoeveelheidsmaat van enige geestesvariant ve~deel w.ord in 

twee onafhanklike dele met die volgende belangrike eienskappe. Die een 

deel heet die "a.lgemene faktor" en word voorgestel deur die letter "g". 

Di t word so genoem aangesien nieteenstaande die fei t dat di t varieer van 

individu tot individu, bly dit deurgaans dieselfde vir enige enkele in-

dividu met betrekking tot alle ander gekorreleerde vermoens. Die twee-
' . 

de deel word die "spesifieke faktor 11 genoem en vcorgestel deur die let-

ter "s". In hierdie geval varieer di t nie slegs van individu tot indi-

\ridu nie, maar self's ten opsigte van verstandsaktiwiteit tot verstands-

aktiwiteit vir 'n enkele individu. 

Die g--'f'aktor kan beskou word as ietwat soortgelyk aan energie in weten-

skaplike sin, of as 'n basiese verstandselement wat beskikbaar is vir 

1) Vergelyk paragraaf 3.4.1, p.83. 
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enige van die ve le geestesprosesse. Verd er korreleer die g-faktor ook 

betreklik hoog met abstrakte vermoe, redeneervermoe, en die vermoe om 

simbole sinvol te gebruik. Die tweede faktor, 11 s 11 , verteenwoordig die 

prestasie van die leerling ten opsigte van gespesialiseerde rigtings 

van gedrag, soos ondermeer logiese, meganiese, psigologiese, rekenkun

dige, musikale, of artistiese vermoens. Hierdie faktor is egter afhank

lik van drie subfaktore, t. w. ( 1) die sensories-motoriese apparaa t, 

(2} retensievermoe en (3) vermoeiingsvermoe (Eentley, 1937, pp. 68, 69). 

Di t is e gter be'iangrik om daarop te let dat hierdie · algemene faktor 

"g", soos enige antler hoevee lheidsmaat, nie konkreet van aard is nie, 

maar slegs 'n waarde of grootte voorstel. Verder is d:it wat hierdie 

waarde meet nie wesenlik gedefinieer nie, maar word daar net 'n aandui

ding gegee waar di t aangetref kan word. Sodanige definisie va..."1 "g" ten 

opsigte van ligging eerder as ten opsigte van die aard daarvan, dui pre

si;es op die oorspronklike betekenis daarvan, naarnlik dat di t bloot ob

jektief is. Di t impliseer dat ons uiteindelik 'n rede mag vind, of nie 

mag vind nie, om sondermeer te aanvaar dat 11 g 11 wel iets meet wat by be-

nadering i.ntelligensie genoem kan word. Sodanige gevolgtrekking kan 

egter nooi t as definisie vir "g" beskou word nie, maar eerder as 'n be

waring daaromtrent (Spearman, 1927, pp. 75, 76). 

Hierdie tweefaktorteorie het egter besondere praktiese implikasies, in 

die sin dat di t die enigste doel treffende g;rondslag is waarvolgens mens

like vermoens op wetenskaplike wyse bepaal kan ·word (Spearman, 1927, p. 

86). Daar moet egter daarop gewys word dat selfs die uitnemendste ver

tolkings van intelligensie, al tyd een ernstige algemene .probleem ople

wer. Di t is naamli.k dat be grippe soos aanpassing, abstraksie, en dies 

meer algehele vorstandsfunksies vertolk, terwyl "g", soos hierbo beskou, 
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slegs 'n faktor in elke verstandshandeling meet (Spearman, 1927, P• 88). 

2. 2. 2 Kritiese sam1wattini:r van hierdie beskouin~ 

Die eerste sistematiese eksperimentering van individuele verskille ten 

opsigte van gedrag het voortgespruit uit 'n toevallige ontdekking van 

verskille in reaksietyd tussen sterrekundiges. In 1796 he t Kinne brook, 

'n sterrekundige waarnemer by Greenwich, voortdurend resultate gelewer 

wat agt tiendes van 'n s ekonde stadiger was as sy geeerde meerdere, die 

sterrekundige Royal. Hy is as gevolg hiervan ongeskik vir hierdie werk 

beskou en ontslaan. Eers twintig jaar later het noukeurige navorsing 

aan die lig gebring dat bogenoemde verskynsel te wyte is '.aan verskille 

in reaksiespoed ten opsiete van stimuli ( Cronbach, 1949, p. 101). 

l!'isioloe, psigoloe en antropoloe was gestimuleer deur die wetenskaplike 

k:!.imaat van die neentiende eeu, waartydens 1 11 groat verskeidenheid van 

metine;s van mens like vermoens en karakteristieke gemaak is. Opvallend,. 

byvoorbeeld, was die werk van Galton, wie se belangstelling in die ver-

skille tussen individue gestimuleer was deur Darwin se nuutste gepubli-

seerde teorie in verband met die verskille tussen spesies. Galton se 

studies tydens die laaste helfte van die neentiende eou het verskeie on-

dersoeke na maniere van die meting van fisiese kenmerke, sensoriez8 kwa-

liteite soos byvoorbeeld gehoorskerpte, verstandsbeeld en dies meer in-

geslui·l; (Cronbach, 1949, p. 102). 

Soos in die voorafgaande paragrawe uiteengesi t, het navorsers aanvank-

lik hoofsaaklik gekonsentreer op die meting van sensories-motoriese pro-

sesse. v k . . 1 .. 1) ers e1e psigo oe weer het intelligensie beskou as die vermoe 

om te baat deur ondervinding. Geenoen van die toetse wat algemeen in 

1) Vergelyk paragraaf 2.2.1, p.13. 
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daardie tyd gebruik was nie, he t egter sodanige vermoe opgelewer nie. 

Vernon (1951, p. 3) wys daarop dat tydens 'n belangrike simposium in 1921, 

het dertien vooraanstaande psigoloe dertien verskillende sienings van in-

telligensie gegee. In aanslui ting bierby beklemtoon r_Paljaard (1973, P• , 

15) die fei t dat, alhoewel die siening van J3inet1 ) ,wyd genoeg was om die 

essensiele elemente van die meeste antler definisies te omsluit, het daar 

nog steeds 'n groot mate van verwarring bestaan tussen navorsers, bloat 

as gevolg van elementere verskille en a priori beskoui.nge. Sommige na-

vorsers het die klem laat val op aanpassing by omgewing, antler weer by 

die oplossing van probleme, ander weer op abstrakte denke en dies meer. 

Ebbinghaus het egter die naaste gekom a.an die begrippe soos geimplemen-

teer deur Binet, Simon en Henri ten opsigte van die meting van intelli-

gensie. Hy het daarin geslaUig om weg to breek var. die oppervlakkige 

siening van die oordrewe verband tussen sintuiglike organe en intelli-

gensie, deur 'n meetmiddel te ontwikkel wat die sentrale hoer geestes-

funksies meet (Stoddard, 1945, p. 82). 

Vernon (1951, p. 14) beweer dat: "The chief criticism that would be 

raised nowadays against Spearman's views is that he failed to allow suf-

ficiently for types of ability which, while less general than 'g', are 

certainly not spec:ific. 11 Een rede waarom sy werk, tot omstreeks 1927, 

geen bewys van bree groepfaktore gelewer het nie, was omdat hy en sy 

volgelinge selde by magte was om groot groeJ)e te toets. 

2.2.3 Latere beskouinr;:?: Vanaf die 1aat d~rtigerjare _to.~_laat v,vftiger-

Alhoewel Spearman se tweefaktorteorie heelwat kritiek uitgelok het, het 

1} Vergelyk paragraa.f 2.2.1, p.15. 
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di t voorwaar eks:perimentele faktoranalitiese navorsing ten opsigte van 

menslike vermoens gestimuleer, sodat dit beslis 'n meer wetenskaplike 

grondslag aan die soeke na die aard en wese van die begrip intelligen-

sie verleen het. Nunna)ly (1967, p. 435) wys daarop dat gedurende die 

dertigerjare die argument hoofsaaklik gerig was op die sogenaamde alom-

teenwoordigheid, al dan nie, van Spearman se 11 gn. Dit is egter opval-

lend dat Spearman en sy ondersteuners wel in hul latere.werke die teen-

woordigheid van al drie klasse van faktore, t.w. die algemene, spesi-

fieke en groepfaktore erken het. Nogtans moet daarop gelet word dat 

die onderskeiding tussen algemene, groep~ en spesifieke faktore skyn-

baar nie so fundamenteel vun aard is nie, aangesien daar 'n mate van 

oorvleueling voorkom tussen spesifieke en groepfaktore wanneer van toe-

passing op of kleiner, of groter toetsbatterye. Dit. sou dus waarskyn-

lik meer realisties wees om te verwys na groepfaktore van varierende 

omvang (Anastasi, 1958, pp. · 324, 325). 

Hieruit het die mees oorheersende Amerikaanse siening rakende menslike 

vermoens, naarnlik die sogenaamde Veelvoudige- of Geweegde groepfaktor-

teoriee, sy beslag ontvang. Hierdie benaderingswyse· erken 'n aantal 

gematiede groepfaktore, gesien in 'n breer verband as hierbo, wat elk-

een verskillende gewigte drain verskillende toetse. So byvoorbeeld 

sal die verbale faktor 'n groter gewig drain 'n woordeskattoets, maar 

'n kleiner gewig drain 'n analogies toets, en 1 n baie geringe invloed 

he op 'n toets wat rekenkundige redenering behels (Anastasi, 1958, p. 

325). Dit was die begin van 'n tydperk van oplewing ten opsigte van 

'n nuwe en baie belowende dimensie in die psigologie. 

In 1938 het Thurstone verslag gelewer van 'n eksperiment wat 'n batte-

ry van 57 psigologiese toetse bevat het, wat op 240 studente, hoofsaak-
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lik eerstejaarstudente van die Universiteit van Chicago, uitgevoer is. 

Hierdie toetse is min of meer soos volg geklassifiseer (Stoddard, 1945, 

p. 159): 

(i) Abstraksie (5 toetse) 

(ii) Verbaal (8 toetse) 

(iii) Ruimtelik (9 toetse) 

(iv) Vorm (4 toetse) 

(v) Getal ( 6 toetse) 

(vi) Numeriese redenering (4 toetse) 

(vii) Verbale redenering (3 toetse) 

(viii) Ruimtelike redeneririg (3 toetse) 

(ix) Leer van buite (6 toetse) 

(x) Ongeklassifiseer (9 toetse) 

In plaas van homself sondermeer te verbind tot 'n eenvoudige, algemene 

faktor, het hy die korrelasietabelle - soos uit bogenoemde toetse ver-

kry - noukeurig bestudeer ten einde te bepaal hoeveel algemene faktore 

geimpliseer word deur die patroon van interkorrelasies wat dit opgele-

wer het. Die groepering soos hierbo aangedui was bloot tentatief van 

aard, aangesien die hoofdoel was om "primere verstandsvermoens" te iso-

leer. Die faktoranalise wat Thurs tone tydens hierdie projek geimple -

menteer het, kan op sigself beskou word as 'n berekeningsprestasie. 

Langs hierdie weg het hy die metode van veelvoudige f'aktoranalise ge-

skep en met hierdie nuwe tegniek, met sy groter oplossingsvermoe, het 

Thurs tone daarin geslaag om Spearman ise algemene faktor ( "g") te ver-

deel in 'n versameling van primere verstandsverrnoens (Hernnstein, 1973, 

p. 33). Thurstone het hierdie vermoens te:ntatief soos volg onderskei1 ) 

1) Volledige bespreking in paragraaf 3.4.2, pp. 87-92. 

.I 



(Stoddard, 1945, p. 160): 

S Ruimtelike visualisering 

P Persepsuele vermoe 

N ::Syferkundige vermoe 

V Verbale verhoudings 

M Geheue 

W Woordvlotheid 

I Induktiewe redenering 

D Deduktiewe redenering 

R Beperkingsvermoe 
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Van hierdie faktorc is later weggelaat (soos bv. :R) en gekombineer om 

ui teinde lik sewe prime re vers tandsvermoens te -oieci. In hierdie verb and 

wys Vernon ( 1951, p. 20) daarop dat na die analisering van die oorspronk

like toetse ten opsigte van die invloed van faktore op mekaar, asook die 

moontlikheid van onderverdeling van faktore, daarop besluit is dat De

duksie moes verval en dat Induksie beter benoem kon word as Redenering 

(R). Ook was die invloed van die faktor P ietwat onstabiel en is di t 

weggelaat. 

Daar moet gelet word op die fei t dat alhoewel die Bri"tse en Amerikaanse 

siening ten opsigte van die inhoud en oorsprong van die veelvoudige fak

torteorie verskil, die status van hierdie primere fak:tore 'n groot oor

eenkoms toon met die van die neentiende-eeuse geestesvermoens; 'n stand

punt waarteen Spearman vir bykans dertig jaar geveg het. Gesien in die 

lig van die feit dat Thurstone se toetse almal positiewe interkorrela

sies opgelewer het, was Spearman (1939) baie gou om te wys op die moont

likheid dat hierdie toetse, deur analise, net so wel 'n ,_groat algemene 

faktor en kleiner groepfaktore kon oplewer. Hierdie siening sou dus ba-
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sies ooreenstem met sy tweefaktorteorie. Sodanige alternatiewe analises 

is dan inderdaad ook ui tgevoer deur Holzinger en Harman ( 1938) ,/ asook 

Jl:ysenck (1939) (Vernon, 1951, PP• 19, 20). 

'n Ander interessante verskynsel was dat primere faktore by kinders ge-

neig was om minder onafhanklik te korreleer, en as gevolg hiervan kon 

hulle op dieselfde wyse geanaliseer word as wat die toetse geanaliseer 

word. Gewoonlik lewer hulle I n soort "supei· 11-faktor op wat Thurs tone 

•n 11 tweede orde algemene faktorll noem. Hy gaan egter nie so ver om 

dit met 11 g 11 te identifiseer nie, maar erken wel dat dit moontlik die 

brug kan span tussen sy eie en Spearman se teorie (Vernon, 1951, p. 21). 

Boe;enpemde ben~deringswyse het dan aanleiding gegeo tot die sogenaamde 

hierargiese siening van die struktuur vn.n geestesvermoeDs. Vernon 

(1951, p. 25) wys daarop dat Burt, onder die invloed van Mc Dougall, 

die eerste was om hierdie teorie ta omskrywe en aan. te toon dat di t ewe 

goed toepassing vind in die studierigting van temperarnentsverskynsels, 

asook antropometriese studies, sowel as ten opsigte van menslike ver-

moens. Alhoewel dit beslis 'n verbetering is op die oorspronklike twee-

faktorteorie en die sogenaamde "neo-facul ty"-teorie van die Amerikaners, 

is daar nog heelwat beperkende tekortkominge en implikasies. 1 ) 

Omstreeks 1940 het 'l1~10rndike met d.ie volgende grootse ui teensetting van 

sy siening van verstandsbekwaamhede na vore get::-ee (Stoddard, 1945, p. 

36), naal\llik die volgende: 

(i) Abstrakte intelligensie of vermoens deur ruiddel van idees, soos in 

taal en in wiskunde, asook in wetenskappe en algemene aangeleenthede, 

1) Vir 'n uitvoerige omskrywing van hierargiese teoriee van Burt e.a., 
verwys na paragraaf 3.4.3, PP• 93-99· 
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(ii) meganiese intelligensie, di t wil se die vermoe om dinge te versto.&n 

soos dit opduik in geskoolde ambagte, asook in 'n groot deel van die we

tenskappe, 

(iii) sosiale intelligensie, of die vermoe om mens en dier te verstaan 

en met hulle te komrnunikeer, 

(iv) leierskap in sy verskeie vorme, 

(v) die vermoe tot samewerking op verskillende maniere en op verskeie 

vlakke van bekwaarnhede, 

(vi) energie, 

(vii) volharding, 

(viii) vermoe tot selfbeheersing, 

(ix) vermoe om andere te beheer, 

(x) oortuigi:ngsvermoe, 

(xi) gewildheid, 

(xii) politiese bekwaarnhede 

(xiii) vermcens ten opsigte van die wet, die prediking, die medisyne, 

die onderwys, die ingenieurswese, die musiek, die kuns, die letterkun

de, die verhoogkuns, finansies, aankope, verkope, bestuur of administra

sie, die landbou, 'n militere loopbaan, wetenskaplike,navorsing, ~soak 

antler aktiwiteite van belang vir welvaart, 

(xiv) vermoe ten opsigte van hofmakery en ?ie huwelik, soos byvoorbeeld 

as ouer of voog, as bure en as burger, as stemgeregtigde, as kri tikus, 
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en as ondersteuner van verteenwooro.igers, 

(xv) vermoe om fei te ra.kende wereldsake en eie sake in die g3sig te 

staar en ook die vermoe om 'n mens se eie uiterlike gedrag te versoen 

met die innerlike vloei van idees ten opsigte van die werklikheid, san

der ontwykende neigings of regressiewe neigings wat lei tot kinderag

tige en perverse oplossings. 

In 1958 het Paknikar, 'n Indier, 'n teorie vir intelligensie voorgele 

wat bestaan het·uit drie elemente. Hierdie teorie we~ in ooreenstem

ming met een van die tradisionele Hindoese leerstellings. Die soge

naamde elemente van intelligensie is begripsvorming, geheue en kon

struktiewe vermoens. Marx en Hillix (1963, pp. 460, 461) wys in hier

die verband daarop dat die lndiese psigologie sterk ender die invloed 

van die Britse denkrigtings was, aangesien die meeste van die Indiese 

pioniers in die psigologie hul opleiding in Brittanje ontvang het. 

Taljaard (1973, p. 16) wys daarop dat Terman, met betrekking tot die 

begaafde kind, aantoon dat minder bekend is omtrent die "specifically 

talented" kind as van die "intellectually gifted" kind. So beskou hy 

superieure intelligensie as absoluut essensieel met betrekking tot be

sondere bekwaamhede in musiek en kuns. Verder kan geen werklike groot 

sukses gewaarborg word nie, as dit nie gepaard gaan met 'n voortrefli

ke algemene kennis nie. Verder beweer Terman dat 'n algemene vermoe 

grondliggend is aan alle bepa.alde vermoens. Indien 'n kind dus byvoor

beeld 'n besondere vermoe sou toon ten opsigto van geheue, assosiasie 

of eni.ge ander sielkundige eienskap, moet daar ook I n onderliggende ge

meenskaplike faktor wees wat tot hierdie sukses bydra. Spearman se 

siening in verband met algemene vermoens, lewer ten opsigte van boge

noemde siening van Terman probleme op, aangesien eersgenoemde se sie-
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ning van 11 g" skynbaar nooi t suiwer of geisoleerd is nie, daar elke in

tellektuele vermoe as 'n intellektuele vermoe in 'n besondere situasie 

beskou word. 'n Moontlike verklaring wat op hierdie stadium aangebied 

word, is dat intelligensie in al sy vorme as relatief beskou moet word. 

Gevolglik word sommige besondere intellektuele vermoens gevorm deur die 

bydrae van 'n algemene vermoe met afwisselende grade van funl~sionering, 

terwyl sommige besondere intellektuele vermoens weer gevorm word as ge

volg van die aanwesigheid van besondere gawes. 

Terwyl ons ons weg gebaan het deur die geskiedenis van menslike ver

moens bring dit ons by een van die mees omvattende en merkwaardige stu

dies in verband met menslike vermoens, t.w. die van Guilford en sy kol

legas, Nunnally (1967, p. 448) bring op •n lofwaardige wyse hulde aw 

hierdie uitstaande figuur, wanneer hy die volgende stateer: "••• he 

has done more than anyone else to develop the systematic point ~f 'view 

about the nature of factors of the intellect. His work epitomizes the 

good things that should be done to mesh studies of human abilities with 

experimental psychology-". 

Alhoewel Binet en Terman hul nie bemoei het met die teoretiese aard 

van intelligensie nie, het hulle op meesterlike wyse verskeie intelli

gensieskale ontwikke 1 wat, ironies genoeg, 1 n groat verskeidenheid as·~ 

pekte van intelligensie omslui t het. Hulle het dus skynbaar erkenning 

verleen aan 'n groat aantal komponente van intelligensie, soos later 

feitlik algemeen deur die meer moderne psigologiese navorsers bevestig 

is. Guilford (1968, p. 15) vestig ons ~andag daarop dat ons kennis van 

die verskillende komponente van menslike intellektuele vermoens, hoof

saaklik gedurende die afgelope 25 jaar ontwikkel het. Die hoofbron 

waarui t daar geput is tydens hierdie era, was vanui t die siening van 
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Thurstone en sy ondersteuners. Vir Guilford, egter, was die mees be-

tekenisvolle ui tkoms daarin gesetel dat 'n verenigde teorie van dio 

menslike intellek ontwikkel moes word, wat die bekende primere intellek-

tuele verrnoens sou kon saamsnoer tot 'n enkele sisteem, genoem die "struk-

tuur-van--die-intellek" model. 

Alhoewel elke faktor eenoegsaam onderskeibaar is om deur middel van fak-

toranalise opgespoor en bepaal te kan word, het dit in die afgelope aan-

tal jare duidelik geword dat hierdie faktore op sigself geklassifiseer 

kan word op grond van die ooreenkoms wat daar tussen hulle volgens se-

kere benaderingswyses bestaan. Een s6 'n grondslag waarvolgens daar ge-

k,lassifiseer kan word, is vol gens die basiese tipe Yan proses of opera-

sie of handeling wat ui tgeYoer word. Hierdie tipe klassifikasie lewer 

vyf hoofgroepe van intellektuele vermoens op, t.w. kognisie, geheue, 

konvergerende denke, divergerende denke en evaluering. 'n Tweede wyse 

van klassifikasie van intellektuele faktore is volgens die soort mate-

riaal of inhoud wat betrokke is. Die faktore wat sover bekend is sluit 

drie soorte inhoude in, naamlik die inhoud kan figuurlik, simbolies of 

semanties wees. Wanneer 'n sekere soort handeling dus toegepas word op 

'n sekere soort inhoud, dan lewer dit soveel asses algemene tipes van 

produkte op. Daar bestaan genoegsame getuienis wat aantoon dat afge-

sien van die kombinasj_es van handelinge en inhoude, sal dieselfde ses 

tipes van produkte altyd na vore tree (Guilford,•1968, p. 16). 1 ) Hier-

die vyf handelinge, vier inhoude en ses produkte lewer dan 120 onder-

skeibare vermoens, wat deur middel van toekomstige toetsing en faktorana-

lise ontbloot kan word. 

1) Hierdie teorie word in meer besonderhede in paragraaf 3.4.4, pp. 
99-106 bespreek. 
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Cattell het in 1941 na vore gekom met 'n nuwe benadering tot Spearman 

se algemen3, universe le f'aktor "g". Kri tiek is van alle kante ui tge-

spreek teen Spearman se siening van 11 g". Guilford, byvoorbeeld, het 

ondermeer te s taan gekom voor die probleem naarnlik hoe di t dan moont-

lik is dat "g" as universeel en deurdrlngend beskou kan word as elke 

toets 'n unieke karakter van 11 g 11 openbaar? Cattell het egter sy eie 

oorspronklike en betekenisvolle verduideliking van die onstabiliteit 

van "g11 binne die raamwerk van die teorie oor intelligensie geformu-

leer. Hy en sy raadgewers het daarop gewys dat 11 g" inderwaarheid saam-

gestel kan word ui t twee onderskeiba.re, hoewel verwante, algemene hoe-· 

danighede. Die een noem hy gekristalliseerde inte lligerrnie ( g
0
), ter

wyl die ander vlceibare intelligensie (gf) omvat. 1 ) Hy het ook wis-. 

kundige pr0sedures ontwikkel waarv-olgens beiue bogenoeiuue "g!' 1 1::, ont-

trek kan word, om sodoende aan te toon dat "g" ten minste 'n bietjie 

van sy onstabiele karakter hierdeur verloor (Hernnstein, 1973, pp. 40, 

41). 

Om beskouings rakende intelligensie tydens hierdie era af te sluit, 

word slegs enkele benaderings vervolgens kortliks bespreek. 

Mc Dougall is die mening toegedaan dat - na aanleid1ng van eksperimen-

te met diere - 'n intelligente handeling, in die algemeen gedefinieer, 

een is waarin die wese skynbaar geba.at het by vorige soortgelyke si tua-

sies en dat hierdie ervaring aanleiding gee tot die betrokke handeling 

in die nuwe situasie. Intelligensie is dus die vermoe om te verbeter 

op ingebore neigings in die lig van vorige ervarings (Mc Dougall, 1928, 

P• 71). Vir Mc Dougall is die kern van intelligensie skerpsinnigheid, 

wanneer hy se: "••• sagacity ••• is the factor which at all levels, 

1) Verwys na paragraaf 3.6, pp. 119, 120 vir 'n nadere beskouing van 
hierdie teorie. 
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from amoeba to man, is the essence of intelligent adaptation" (Mc Dou-

gall, 1928, p. 405). 

In 1937 definieer Bentley (1937, p. 325) intelligensie as die algemene 

vermoe om te leer, om sigself aan te pas by nuwe situasies en hulle vin-

nig en suk:sesvol te kan bemeester. Op 'n soortgelyke wyse definieer 

Bingham in 1937 intelligensie as die vermoe om nuwe situasies die hoof 

b . d d k. kt t · · l) IT te 1e eur nuwe en ges 1. e response e 1mprov1seer. -iy voer aan 

dat sodanige definisie nie die betekenis van intelligensie beperk tot 

"those powers of thinking, of reflective fudgment, of abstraction and 

generalization as aids in problem solving, in which, to be sure, the 

most intelligent minds outstandingly excel" (Bingham~ 1937, p. 36). 

Hierdie hoer en meer komplekse verst3.l1dsfunksies moet eerder gesien 

word as 'n uitbouing van daardie eenvoudiger prosesse van leer en ge-

dragsaanpassings. 

Vir Davis (1951, p. 73) daarenteen moet 'n geskikte definisie vir in-

telligensie ten minste drie elemente bevat, t.w. (a) 'n verklaring aan-

gaande die beskouing van die oorsprong van intelligensie, naamlik gene-

ties of geneties plus omgewing; (b) 'n verklaring aangaande die soor

te verstandshandelinge (intellektueel van aard) wat oorweeg moet word, 

byvoorbeeld probleemoplossing, abstrakte denke en dies meer; (c) 'n 

verklaring aangaande die soorte van spesifj.eke probleme en si tuasies in 

terme waa.rvan intelligensie oorweeg moet word. 

Eells e.a. (1951, pp. 70, 71) en antler psigoloe, 2) soos ondermeer Free-

man en Vernon, tref die volgende onderskeid tussen genetiese intelligen-

1) Vergelyk met Spencer ( 1895) se siening, paragraaf 2.1, p. 8. 
2) Vergelyk Langenhoven, 1960, p. 4. 
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sie, ontwikkelingsintelligensie en toetsintelligensie. By die eerste 

twee le die onderliggende faktor naa.mlik gedrag ten grondslag. Eers

genoemde is die oorgee~fde, fisiologiese en biologiese strukture wat, 

teoreties e_:;esproke, reeds by geboorte bepaal kan word. Ontwikkelings

intelligensie is onderworpe aan omgewingsfaktore en is die versta:nds

vermoe op enige stadium na die geboorte. Toetsintelligensie is dit 

wat deur 'n spesifieke toets gemeet word. Genetiese intelligensie, 

soos reeds genoem, is teoreties van aard en kan nie gemeet word nie. 

J3y ontwikkelingsintelligensie bestaan daar egter 'n dinamiese wissel

werking tussen oorerwing en omgewing, wat in sy geheel meetbaar is, al

hoewel verskillende toetse verskillende resultate sal ]ewer. Langen

hoven (1960, p. 4) konkludeer dan da.t dit beter is 11 om die meting te · 

beskou as 'n funksie van 1 n ·oepaalde toets wali in die praktyk wel nut

tig mag wees, maar nie sinoniem is met enige bepaalde be grip van die 

onderliggende faktor nie". 

2. 2.4 Kri tiese samevatt=1:_~g van hierdie beskouings 

Gedurende die afgelope twee dekades van hierdie era was daar 'n aansien

like mate van ontwikkeling met betrekking tot verstandsmeting. Die ten-· 

dens was om weg te bewoeg van 'n enkele omYattende maatgetal, wat die 

persoon se sogenaamde "vermoe" sou verteenwoordig, na die meting van die 

komponente wat die vermoe omsluit. Gepaardgaande met die ontwikkeling 

van toetse vir die onderskeie vermoens, was ook die toename in die stu

die van onderlinge verwantskappe tussen die vermoens. Namate meer toet

se ontwikkel is vir die meting van vermoens v2..n groepe individue en 

meer data beskikbaar geword het, het di t moontlik geword om die organi

sasie patroon van geselekteerde vermoens ten opsigte van verskeie para-

meters soos ouderdom, geslag en dies meer te bestudeer (Doppelt, 1950, 

P• 1) • 
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Du Bois (1970, p. 49) som die situasie op psigologiese terrein ten op

sigte van verstandsmeting tot op hierdie stadium, soos volg op wanneer 

hy beweer dat Spearman mjn omgegee het vir die praktiese toepassings

moontlikhede van meting, maar dat hy hoofsaaklik geintE,resseerd was in 

die psigologiese toets as 'n instrument in die ontwikkeling van 'n 

geesteswetenskap. Hy wys verder daarop dat Cyril Burt, 'n vroeere me

dewerker, weer meer 'n leier was op die eebied van toeg~paste psigome

trika. Hy het die Engelse weergawe van die Binet-toets (Burt, 1921) 

ontwikkel, maar ook nuwe meetmiddels ontwikkel, toetsprogramme geloods 

en 'n groot bydrae gelewer tot die teorie van toetsing. Spearman se 

faktor metodes het egter heelwat twispunte, mz.a.:::- ook vordcre navorsing 

ui tgelok. In Bri ttanje het Burt en Thomson belangrjke bydraes gelewer 

tot metodes waarvolgens faktore bepaal kon word wat onderliggend is 

van verstands toe tse. In die Verenigde State het Holzinger en Harman 

voortg~gaan om Spearman se benadering uit te brei, tezyyl Kelley, Ho

telling en veral Thurstone die 1eiding geneem het in die formulering 

van 'n veelvoudige faktoranalise, waarin 'n algemene faktor sy bestaans

reg kon verkry (Du Bois, 1970, p. 49). 

Spearman se teorie - wat voorgestel het dat "g" oore.enstem met die be

grip "general mental energy" - was onderworpe aan heelwat kri tiek op 

grond van beide psigologiese en statistiese oorwegings. In hierdie 

verband voer Thomson (1939) aan dat, alhoewel hierdie analise van al

gemene en spesifieke faktore gewettig word wanneer die tetrade - kri

terium bevredig word, hierdie teorie wel vervaag, want sodra verstands

vermoens bestaande ui t 'n groot aantal oorvleulende groepf'aktore in aan

merking geneem word, geld dieselfde kriterium nogtans. Meer resente na

vorsing met moderne faktoranalitiese metodes, het aangetoon dat die teo

rie heelwat verandering voreis ten opsigte van groepfaktore. Thurstone 
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het in 1938 'n wye reeks psigologiese toetse toegepas, waarvan die resul-

taat herlei ken word tot 'n groep veelvoudige faktore (Vernon, 1940, P• 

166). 

Nunnally (1967, p. 464) wys daarop dat 'n klassifikasie skema van fakto-

re, soos hierbo beplei t, slegs aanleiding gee tot die prob le em van meer 

en meer faktore, maar nie 'n aanduiding gee van die moontlike verband 

tussen die faktore nie. Guilford beplei t in hierdie geval 'n ma tema-

tiese model wat die onderlinge verbande tussen die velerlei faktore sal 

1' 
kan vereenvoudig. J 

Langenhoven (1960, p. 4) beplei t 'n uiters versi.etige implementeri:ng 

van die begrip intelligensie wanneer I.K.-prestasies ter sprake kom. 

Want wat ei:ntlik gemeet word is nie intelligensie as sodanig nie, maar 

soos hy di t stel: "slegs die ui ting of manifestasie daarvan i:n waar-

neembare gedrag"; vandaar dun die drievoudige onderskeid wat daar ge

m;ak word ten opsigte van die be grip intelligensie. 2 ) 

2.2.5 Moderne beskouings: Vanaf sestiger,jare 

Vernon3) postuleer in een van sy resente werke (soos aangehaal deur __ 

Kruger, 1972, pp. 32, 33) 1 n baie praktiese beskouing van inte lligensie 

wat vervolgens bespreek gaan word. Volgens sy beskouing van die be grip 

intelligensie, het hy in 'n groot mate daarin geslaag om die sienings 

van verskeie navorsers aaam te vat en intelJ.igensie dan in drie kate-

goriee, A, Ben c, te onderskei. 

1) Vergelyk paragraaf 3.4.3.4, P•' 96. 
2) Verge lyk paragraaf 2. 2. 3, pp. .34, 35. 
3) Vernon, P.E.: Intelligence and Cultural Environment, 1969 - nie be

skikbaar nie. 
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In die eerste plek verwys hy na 11 Intelligensie A" l;l.S 'n aangebore ver-

moe, wat as opvoedbaar beskou kan word. Dit word egter baie duidelik 

onderskei van verworwe kennis of vaardighede. Hierdie intelligensie 

word beskou as iets wat die kind oorerf van sy voorouers deur die ge-

nes en wat die verstandsgroei waaroor die kind beskik, bepaal. 

"Intelligensie B11 , in die tweede plek, noem Vernon "operasionele" in-

te11igensie en word beperk tot die omskrywing van die prakties~ impli-

kasies van inte11igensie, soos byvoorbeeld hoe slim 'n persoon is, of 

hoedanig sy be grips- en redeneervermoe ·is, of wat die peil van verstan-

delike doeltreffendheid is. 

Derdens, toetsintelligensie (of I.K.) is vervat in die begrip "Intelli

gensie C".l) 

Die onderskeid wat Vernon maak tussen intelligensie A en B kom ooreen 

met die genetiese onderskeiding ten opsigte van die genotipe en die fe-

notipe. Die genotipe verwys na die genetiese toerusting van die indivi-

du, dit wil se sy oorgeerfde potensialiteite ten opsigte van groei. Die 

fenoti.pe daarenteen, is voortdurend onderworpe aan die interaksie tussen 

die oorgeerfde potensiali tei te en die voor- en nageb~ortelike omgewing. 

Die fenotipe is die produk van oorerwing en omgowiug en kan dus nie be-

skou word as verworwe of aangeleer nie. Hieruit blyk dit dat 11 Intelli-

gensie B11 nie staties van aard is nie, maar wissel in verhouding met 

veranderinge in omgewing, opvoeding en persoonlikheid. Daar bestaan 

ook voldoende bewyse dat daar wel genetiese verskille ten opsigte van 

verstandsvermoens by mense bestaan, maar dat dit onmoontlik is om die 

relatiewe bydrae van erflikheidsfaktore en omgewingsinvloede te bepaal, 

1) Vergelyk met Langenhoven se siening in paragraaf 2.2.3, p._34. 
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aangesien dit sedert konsepsie inmckaar verweef is. 

Opsommenderwys merk ons dat genetiese intelligensie ("Intelligensie A") 

dus staties is. "Intellieensie B" is egter afhanklik van ander faktore, 

waarvan o_pvoeding 1 n inherente deel uitmaak. Kruger (1972, p. 33) voer 

aan dat: "As gevolg van die fei t dat die ge:i'.mplElrnenteerde inte lligen

sie 'n verband toon met die inwerkende invloede (omgewing, opvoeding, 

en dies meer), sal die toetsintellieensie dus ook 'n weerspieeling wees 

van die vlak van die operasionele intelligensie." 

Die teorie van Thomson (1960, p. 311), wat 'n groot ooreenkoms toon 

met die teorie van Thurstone en die hierargiese teoriee, word v0rvol

gens slegs kursories bespreek. Hy het ook menslike vermoens beekou as 

'n aantal onafhcl.nklike elementere faktore. By die uitvoerjng va.n eni

ge aktiwi tei t, is di t gewoonlik I n kombinasie van faktore wa t be trek 

word en d.eur die aktiwi tei t self bepaal word. 'n :Selangrike aspek van 

Thomson se teorie is dat bogenoemde kombinasies van faktore wat.verenig 

word by die ui tvoering van enige aktiwi tei t, sogenaamde "elemente 11 vorm 

wat in pa trone georganiseer is en redelik blywend van aard is. Sodani

ge gestruk:tureerde faktorpatrone word "subpoele" genoem, wat funksioneer 

binne die "totaalpoel II van e lemeniere faktore. Die praktiese impJ.ikasie 

van bogenoemde teorie is dan dat wanneer 'n taak - soortgelyk ae,n 1n on

langs voltooide taak - voltooi moet word, dan tree dieselfde subpoel van 

faktorpatrone na vore, sodat die taak spoediger afgehandel word. 

Gedurende die jare 1960 tot 1964 het 'n hele aantal teoretiese benade

rings tot die begrip intellieern3ie die lig gesien. F'erguson (1965, Pe 

42) verwys hier ondermeer na Leverant wat die geldigheid van intelli

gensie as verklarende begrip bevraagteken het. Ry distansieer horn van 

die sienswyse naamlik dat intellieensie volgens genetiese grondslag ver-
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klaar kan word, maar beklemtoon egter die rol van leer in die ontwikke-

ling van intelligensie. 

Clarke (1962), wat sy benadering gebaseer het op die werk van Cattell, 

Hebb en Vernon, ondersoek ook die komplekse samestelling van die begrip 

intelligensie en die heilsame en opvoedkundige invloed van die omgewing 

daarop en maak dan onderskeid tussen die genetiese en fisiologiese 

aspekte van inte1ligensie (Ferguson, 1965, p. 42). 

Hierdie onderskeid wat Clarke maak ten opsigte van d.ie komplekse same-

stalling van intelligensie t.w. die genetiese en fisiologiese aspekte 

daarvan, was vir navorser aanvanklik nie baie duidelik nie. Ten opsie-

te van eersgenoemde as:pek bestaan daar egter m.i.n twyfel oor die aandeel 

van aangebore, oorer:flik& gees Ce:sgoedere in die komplekse samehang van 

die be grip intelligensie. Wat laasgenoemde aspek, naamlik die fisiolo-

giese aspek betref, moet die aandag daarop gevestig word dat die outeur 

wat hier aangehaal word, naamlik Ferguson (1965, p. 42), eintlik onwe-

tenskaplik te werk gegaan het, aangesien hy in sy werk besig is om al-

gemene teoriec rakende menslike vermoens te bespreek, maar in gebreke 

bly om bogenoemde bewcring meer breedvoerig te verifieer. 

Hayes (1962), weer, bied 'n teoriel) aan, genoem motiverings-ervarings-

toerie, wat 'n sentrale rol toeken aa.~ ervarings-gestimuleerde dryfkrag-

te in die ontwikkeling van intelligensie. Ervarings-gestimuleerde dryf-

kragte is dan geneties-beheerde tendense wat a~nle.iding gee tot beson-

dere soorte van aktiwiteite. Verstandsgroei, volgens hierdie t~orie, 

is dan die resultaat van 'n gelykmatige opgaring van kennis, teen 'n 

1) Hier word slegs kortliks verwys na hierdie teoretiese stroming, aan
gesien di t nie vir die doel van hierdie studie van kardinale belang 
is nie. 
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tempo wat bepaal word deur die individu se ervarings-gestimulee.rde dryf

kragte. Hierdie teorie ken die vernaamste rol toe aan beide genetiese 

invloede en ervaring in die ontwikkeling van intelligensie. Die gene

tiese invloede het 'n uitwerking op die be:paling van aktiwiteitsvoor

keure, wat op sy beurt die weg baan vir intellektuele ontwikkeling deur 

leer. Hayes se teorie beklemtoon ook die rol van motiveririg met betrek

king tot intelligensie (Ferguson, 1965, p. 42). 

Kenmerkend van teoriee tydens hierdie era, is die belangrike rol wat 

geheg word aan ervaring in die vorrdng en ontwikkeling van menslike ver-

moens. 

Tyler (1969) hat tydens I n simposium oor diE::J i;eoretiese en praktiese im

plikasies van intelligensie, enkele menings van vooraanstaande denkers 

saamgevat, waarvan enkele sienswyses hier bespreek gaan word. 

Thorndike voer aan dat dit waarskynlik onverstandig sou wees om baie 

tyd te verkwis met die absolute afbakening van sekere menslike hoeda

nighede, soos bv. sy intelligensie te skei van sekere emosionele en be

roepseienskappe, soos ondermeer sy belangstelling in geestesaktiwiteit, 

versigtigheid, vasberadenheid om effektief te reageer, of selfs sy mo

rele of estctiese sienswyses. In die lig hiervan definieer Thorndike 

(soos aangehaal deur Tyler, 1969, p. 5) intelligensie soos volg: 

"Realizing that definitions and distinctions are pragmatic, we may then 

define intellect in general as 'the power of good responses from the 

point of view of truth or fact', and may separate it according as the 

situation is taken in gross or abstractly and also according as it is 

experienced directly or thought of. 11 Hy kwalifiseer bogenoemde bena

dering deur verder aan te voer dat die krag van goeie reaksie ten op

sigte van abstrakte kwaliteite en relasies in plaas van 'n massa feite, 
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asook ten opsigte van oorspronklike idees in plaas van direkte ondei·vin;,.. 

dinge, gesetel is in die meer intellektuele verskeidenheid van intellek 

(Tyler, 1969, PP• 4, 5). 

Terman vereenselwig horn met Meumann se benadering tot die begrip intel

lieensie deur die volgende prosedure van ondersoek voor te skryf, naam

lik deur eerstens vooraf vas te s tel wat vereis word van j_ntelligensie 

en dan die gees tesfunksies te analiseer wat aan hierdie verej_s,tes vol

doen. Hy wys daarop dat die essensiele verskil tussen 'n moroon en 'n 

intellektuele genie nie bepaal kan word op die sensoriese, persepsuele 

of suiwer reproduktiewe vlak nie, maar gesetel is in die vermoe om kon

septe te vorm wat op 'n verskeidenheid ma..~ierc verbandhoudend is en ook 

om hul betekenis te begryp. Hy konstateer dan dat 'n individu intelli

gent is in die mate waartoe hy in staat is om aan te hou om abstrak te 

dink (Tyler, 1969, p. 8). 

Freeman se opvatting van intelligensie dui op 'n meer omvattende bena

deringswyse a.s wat deur die huidige toetse gemeet word. Die hoedanig

hede wat deur huidige toetse gemeet word, sluit hoofsaaklik die volgen

de in: sensoriese vermoe, 'n persepsuele herkenningsvermoe, flinkheid 

in reaksie, omvang van buigsaamheid van assosiasie, verbeeldingsvaar

digheid, en dies meer. Freeman ken die term "brightness" toe a.an voor

treflikheid ten opsigte van hierdie vermoens, wat volgens horn duidelik 

te onderskei is van die term "intelligent". Addisionele karakteristie

ke wat volgens horn by die totaalbeeld van intelligensie ingeslui t be

hoort te word, is ondermeer die volgende geheue geestesfunksies: gees

tesbalans, koordinasie van die geestesprosesse, die oordeelkundi{:.:re be

heer van die leerprosesse, geestesbeheer, geestesaanpassing, gebalan

seerde en nugtere reakf:;ie teenoor die ganse wereld van dirJg-e, idees en 

mense, en dies meer (TiJler, 1969, pp. 10, 11). 
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'l1en opsigte van die vraag: 11 Wat word bedoel met intelligensie?", wys 

Thurstone daarop dat intelligensie, soos geoordeel vanuit die daaglik

se lewenssituasie, in ten minste drie psigologiese komponente gediffe

rensieer kan word, t.w.: (a) ingebore vermoens, (b) ana.li tiese ver

moe, en (c) volharding (Tyler, 1969, p. 20). 

In die paragrawe wat volg word daar kortliks gewys op die verskillende 

beklemtonings van die be grip intelligensie. 1 n Analise van die ver

skillende beklemtonings sou dan kon lei tot 'n sintese van die belang

rikste komponente van intelligensie. Uit die voorafgaande paragrawe, 

asook 'n bespreking oor die teoretiese beskouing van die struktuur van 

intolligensie, blyk di t egter dat daar in weer"fil va.x1 baie jare se b.e

sinning, nog geen algemeen-aanvaarde definisie van die begrip ir;telli

gensie geformuleer ken word nic. Vervolgens clan enkele fw1ksionele, be

naderings tot die begrip intelligensie, gebaseer op waarneming van die 

menslike ·gedrag of handeling; benaderings waarvan die grondslag in die 

meeste gevalle reeds lank gevestig is. 

2.2.5.1 Intelligensie as oorgeerfde vermoe 

Burt he t reeds in 1948 die volgende geskryf: "There is now, however, 

overwhelming evidence to show that, of the individual differences re

vealed by tests of this 'general factor', the greater amount is due to 

the individual's innate or inherited constitution" (Burt, 1948, p. 36). 

Hy wys ook daarop dat die woord intelligensie, _asook sy sinoniern alge

mene verrnoe, in omloop geplaas is hoofsa.aklik deur Galton en Binet en 

dat hierdie twee pioniers ongetwyfeld in gedagte gehad het en op soek 

was na die aangebore of natuurlike aard van bogenoemde y.:onsep (Burt, 

1948, P• 35). Op t:,:rrond hiervan def'inieer Burt dan intelligensie as 'n 

aangebore, algemene, kogni tiewe vermoe (Burt, 1948, p. 38). 
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Laasgenoemde beskoujng van intelligensie word, soos reeds genoem, oor 

baie jare heen nat,'Bvors. Ten opsigte van die invloed van oorerwing en 

omgewing by die menslike potensialiteite, skryf Bentley (1937, P• 41) 

dat die mens se oorgeerfde, of aangebore vermoe, 'n kreatiewe krag is 

en dat sy omgewing as 'n selektiewe medium dien, met die voorbehoud 

dat beide faktore onontbeerlik is vir groei en prestasie. Oorerwing 

gee uitdrukking aan die aangebore toerusting van die individu. Dit 

weerspieel wat hy is in terrne van sy geaardheid en basiese hoedanig

hede; maar hoedanig hy hierdie basiese toerusting ontwikkel deur on

derwys en opleiding word weerspieel deur die invloed van die omgewing. 

Biometriese statistieke het bewys gelewer van die feit dat J.ede van 

dieselfde gesin neig om intellektueel 'n groter ooreenkoms te toon as 

'n groep persone wat na willekeur geselekteer word. Hierdie bevinding 

is geldig ten opsigte van algemene vermoens sowel as spesifieke ver

moens, wat op sy beurt impliseer dat verstandelike superioriteit oor

erflik is. Bentley voer verder aan dat net soos verstandelik gebrek

kige individue meestal spruit uit inferieure voorouers, so kom supe

rieure individue meestal voor by die meer begaafdes van ons samelewing 

(Bentley, 1937, P• 42). 

Binne die hestek van· die laaste aantal jare was daar egter weer eens 

'n herlewing te besp~ur in die erflikheidsleer ten opsigte van gedrag. 

Di t het ondersoek gestimuleer van 'n empiriese, metodologiese en teo

retiese aard aa.ngaande die erflikheidsaspekte van menslike vermoens. 

Dit is egter duidelik dat ten einde enige bree begrip te vorm in ver

band met menslike gedrag, moet erkenning verleen word aan die meewer

kende aard van beide oorerwing en omgewing. 

Die meeste resente studies oor die rol van oorerwing by menslike ver-
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moens, was die van navorsing met tweelinge. Cattell het reeds in 1953 

begin met sodanige studie en het 'n navorsingsmetode van veelvoudige ab-

strakte variansie - in 1963 is sekere verbeterings op hierdie metoc.o 

aangekondig - ontwikkel, wat 'n meer deeglike en ornvattende metode blyk 

te wees as die sogenaamde "twin method". Tog blyk laasgenoemde die mees 

populere metode van ondersoek te wees. Cattell het ondermeer vasgestel 

dat die verhouding van oorerwingsinvloede tot omgewingsinvloede na ver-

wagting sal toeneem met ouderdom, indien aangeneem word dat "younger 

children will have been exposed to a smaller sample of the total en-

vironment and will experience in .this exposure the greater variance of 

means characteristic of smaller samples" (Ferguson, 1965, pp. 42 1 43). 

Vandenberg (1962) se werk ressorteer onder die meer belangrike resente 

studies oor die erflikheidsgrondslae van intelligensie. In een soda-

:nige studie het hy die resul tate behaal deur tweelinge in 'n aantal in

telligensietoetse, wat Thurstone se P.M.A.-toetse1 ) ingesluit het, be~ 

t d E fl . k h . d k .. ff. . " . 2 ) h 2 . . k V. d . P " A s u eer. r- i:. ei s oe 1s1ente, , is bera en. ir ie •• ,1 •• -

toetse wat gebruik is, is vasgestel dat hierdie koeffisiente ongeveer 

0,60 was vir verbale vermoe, ruimtelike vermoe, getalsbegrip en woord-

vlotheid, en 0,28 vir redenering. In 'n latere studie het Vandenberg 

egter 'n h2-waarde van 0,09 vir die redeneringstoets bepaal. Hieruit 

blyk di t dat redeneringsverrnoe skynbaar meer afhanklik is van omgewings-

faktore as die verbale, ruimtelike, getalsvermoens, asook die vermoens 

ten opsigte van woordvlotheid. In 'n antler werk het hy aangetoon dat 

korrelasies van verskille vir identiese tweelinge waarskynlik toege-

skryf kan word aan omgewingsfaktore, terwyl korrelasies van verskille 

1) v2rgelyk paragraaf 3.4.2, p. 88. 
2) h verteenwoordig die sogenaarnde "heredity coefficients 1,1 ~ 
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vir gewone tweelinge onderworpe is aan beide erflikheids- en omg-ewings

faktore (Ferguson, 1965, p. 44). 

Vir 'n waardebepaling van intelligensie is daar - in aanslui ting by wat 

hierbo r~noem is - vasgestel dat korrelasies van nie-verwante pare kin

ders wat saam groot geword het positief is, alhoewel betreklik klein; 

terwyl korrelasies van verwa.nte pare kinders in toenemende mate groter 

word na gelang van die intieme aard van die familieba.nd~ Die korrela

sie van monosigotiese (identiese) tweelinge wat in verskillende ornge

wings groat gemaak is, is so hoog soos o,88 en daar·is 'n geringe toe

narne in g-evalle waar sodanige tweelinge saa.m groot geword het. Aan die 

ander kant varieer d:1.e korre lasies vir bekwa.arnhede op skoolvlak ooreen

komstig die eendersheid van omgewingstoestande. Hierui t kan die aflei

ding gernaak word dat individuele verskille in intelligensie meer bein

vloed word deur die g-enetiese sames telling, di t wil se die betrokke aan

gebore of oorerwingsfaktore, as deur nageboortelike of omgewings.invloe

de (Burt, 1966, pp. 151, 152). 

Die vraaestuk rakende die stabiliteit van intelligensie hang ook ten 

nouste saam met die vraag na die invloed van erflikheid en milieu, op 

die intelligensie. Die meer algemene aanvaarbare sta.ndpunt is dat die 

intelligensie hoofsaaklik oorerflik is en geleidelik groei en ontwtk

kel tot ongeveer 16 jaar of selfs tot 20 jaar. Daar word egter erken

ning verleen aan die invloed van milieu op die intelligensic, maar dat 

oorerwingsfaktore van deurslaggewende bela.ng is. Om hierdie rede is 

die inte lligensie da.n ook betreklik konstant of stabiel, met geringe 

skommeliilge wat in uitsonderlike gevalle voorkom (lfol, e.a., 1965, p. 

315). 

In aansluiting hierby wys Pleishman en Bartlett (1969, pp. 369, 370) dat 
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1) 
navorsingsresultate deur Jensen - met behulp van 'n nuwe formule vir 

die bepaling van die invloed van oorerflikheid ten opsigte van versta)'l.ds-

vermoens - daarop dui dat die huidige I.K.-toetse aangebore intellektue-

le potensiaal weer gee en verder da t biologiese oorerflikheid groter in-

vloed uitoefen as sosiale fisiologiese omgewing. Sy gevolgtrekking was 

dat 80 persent van die veranderlikheid in vermoe toegeskryf kan word 

aan oorerflikheid, terwyl 12% onderworpe is aan sistematiese omgewings

veranderinge. 2) Jensen, wat met heelwat kritiek op sy navorsing hier-

die aspek oor die oorerwing-omgewing interaksie aangedurf het, skryf 

die verskil in I.K.-syfers tussen blankes en nie-blankes toe aan corer-

wing. Hie:robr bestaan daar heelwat uiteenlopende meningsverskille, by-

voorbeeld Light en Smith - wat 'n studie van Jensen se w-iskundigo model 

gemaak het - skryf weer I.K. -verskille tussen rasse toe aan omeew ings-

invloede (Glaser en Resnick, 1972, pp. 230, 231). Lipsitt en Eimas 

(1972, p. 12) bespreek ook Jensen se huidige sienswyse oor oorerflik

heid en haal dan die ginetikus, Cavalli-Sforza (1970), soos volg in hier-

die verband aan: "A review of present knowledge on interracial diver-

gence in man makes it unlikely that a difference as large as. the ob-

served one is genetic". 

Volgens Du Toit, e.a. (1966, p. 376) is intellektuele bekwaamheid of 

prestasiew.ermoe, SON{ deur intelligensietoetse weerspieel, hoofsaaklik 

afhanklik van aangebore eienskappe van die mens like organisme, maar word 

gerugstaun deur die ondervinding wat hy opdoen en die leerprosesse wat 

hy ervaar. Hierdie bewering word gestaaf deur die volgende resultate 

1) Formule nie verstrek deur outeur nie. 
2) Vergelyk, in teenstelling met hierdie beskouing, die bespreking van 

die begrip ontwikkelingsintelligensie, soos ondermeer ui teengesi t 
in paragraaf 2.5, pp. 73-75· 
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met tweelinge. Daar is in een ondersoek vasgestel dat die korrelasie 

tussen die Binet-I. K. 1 s van identiese tweelingt1 wat saam grootgeword 

bet 0,91 was, wat aansienlik hoer is as die tussen nie-identiese twee

linge, nl. 0,64. Di t is interessant om daarop te let dat identiese pa

re wat geskei is, nogtans 'n hoer korrelasie (0,67) getoon het ten spy

te van hulle heel temal verskillende omgewings, as die nie-identiese pa

re met hulle enerse omgewings. Verder is di t ook bekend d at die korre

lasie tussen I.K.-prestasies van aangenome kinders en hul pleegouers 

heelwat laer is as die tussen kinders en hul eic ouers .. Hieruit blyk 

dit weer eens duidelik dat erflikheidsfaktore 'n belangriker rol speel 

as omgewingsinvloede (Du Toit, e.a., 1966, P• 377). 

Kruger (1972, p. 50) daarenteen voer weer aan dat die verhouding tus

sen genetiese en milieufaktore nie eksakt-nume:des ui tgedruk kan word 

nie, aangE:sien genoemde faktore reeds ten aanvang van die mens se lewe 

so innig verweef is, dat absolute isolering daarvan onmoontlik is. Die 

invloed van omgewingsfaktore op die ontwikkeling van die intelligensie 

kan egter wel saarn met die ouderdom van die kind toeneem. Vandaar de,n 

dat die manifestasies van intelligensie by die jonger kind meer van sy 

genetiese aspek van die int0lligensie sal openbaar, as wat di t die ge

val op 'n hoer ouderdom sal wees. Die positiewe invloed van omg~wings

faktore by die aktualisering van die in telligensie, sal in 'n ryk gekul

tiveerde en opvoedkundig-gebalanseerde omgewing groter wees as in 'n op

voedkundig-verwaarloosde omgewing. AJ.gemene groei ~n ontwikkeling van 

die kind is afhanklik van die rypwording van aangebore potensiali tei te 

aan die een kant, en die inwerking van omgewingsinvloede aan die ander 

kant. Dieselfde geld ook ten opsigte van verstande1ike ontwikkeling, 

want die aane;ebore verstandspotensiaal vereis 'n stimulerende omgewing 

ten einde doeltroffend te ontwikkel (Pretorius, 1971, p. 110). 
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Soos duidelik blyk ui t die vorige definisies van iritelligensie - i11 be-· 

sonder die standpunte soos gehuldig deur Binet, Meumann e.a.
1

) is dit 

duidelik dat die siening van intclligensie as die aanpassing by nuwe si-

tuasies redclik wye steun onder navorsers geniet. Bentley (1937, P• 325), 

byvoorbeeld, definieer intelligensie as die algemene vermoe om te leer, 

om jou by nuwe situasies aan te pas en om vinnig en suksesvol te voldoen 

aan die vereistes daarvan. Freeman (1950, p. 68) sluit hierby aan wan-

neer hy aanvoer dat volgens hierdie soort def'inisies, is intelligensie 

die algemene geestesaanpasbaarheid by nuwe probleme en nuwe si tuasies 

van die lewe; of anders gestel, dit is die vermoe om 'n mens so gedrags-

patrone s9danig te wysig en to herorganiseer ten einde meer effektief en 

meer toepaslik te roageer in nuwe situasies. 

Nel, e.a. (1965, p. 309) voer aan dat die algemeen eangbare omskrywing 

van i:r.te lligensie meestal iets te doen het met I n beter aanpassing van 

die individu by sy omgm:ra:ng - laasgenoemde in die breedste sin van die 

woord. Daar word 'n dinamiese konnotasie aan die begrip aanpassing ver-

leen, wanneer di t in verband gebring word met die begrip intelligensie. 

Dit gee dan aanleiding tot die volgende besliste uitspraak in hierdie 

verband, naam!ik dat op hierdie wyse 'n dier en 'n plant hulle ook kan 

aanpas by hul omgewing, wat natuurli.k wesenlik 'n naturalistiese siens-

wyse impliseer. Dit is egter vanselfsprckend dat die mens horn in 'rise-

kere matA moet kan aanpas by nuwe situasies en dat die mens steeds die 

aktief-dinamiese momente sal oorheers. Intensionaliteit, word deur Nel, 

e.a. (1965, p. 310) beskou as 'n element wat 'n baie belangrike rol speel 

by die intelligensie van die mens en skryf in hierdie verband: "Die mens 

1) Vergelyk paragTaaf 2.2.1, p. 15. 
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styg dus uit bokant sy wereld weens sy dinamiese ingesteldheid, medebe-

paaldheid, medekonstituering en medestigting, oak bekend as intensiona-

li teit 11 • 

Aansluitend llierby beweer Barnard (1971, p. 173) dat voorkeur verleen 

behoort te word :a.an definisies wat klem le op die veelsydigheid van aan-

passing, aangesien aanpassing intellektuele sowel as emosionele faktore 

insluit. Vandaar dan die verskynsel dat intellektuele reuse soms wan-

aangepaste persoonlikhede is. 

Met verwysing na Bentley se definisie hierbo en die bespreking wat volg 

in paragraaf 2.2.5.5, 1 ) merk ons dat daar 'n mate van oorvleuelende ak-

sie bestaan tussen intelligensie as die vermce cm te leer, aangesien. 

elke nuwe situasie slegs sukscsvol beraeester kan word as clit m<3t leer 

gepaard gaan. Vandaar dan die bruikbare definisie naamlik dat intelli-

gensie die inherente vermoe van die individu is om enige opdrag (in die 

wydste sin van die woord) suksesvol te kan bemeester, met ander woorde 

hoe hoer die kwali tei t van hierdie vermoe, hoe geredeliker word die op-

lossingstadium bereik (Van der Walt, 1970, p. 182). 

Wechsler sien inte lligensie as I n komplekse enti ~ei t wanneer by aanvoer 

dat intelligensie die gemiddelde of globale vermoe van die individu is 

om doelmatig te hand(·il, rasioneel te dink en effektief met sy omgewing 

om te gaan. Vernon se beskouing sluit hierby aan, wanneer hy intelli-

gensie volgens verskillende beklemtonings benader. Hy beweer dat van-

uit biologiese benaderingswyse is die menslike intelligensie die vermoe 

om deur ervaring te baat, is di t aanpassing by die omgewing en ook die 

vermoe om te leer (Kruger, 1972, p. 20). 

1) Verwys na pp. 58-61. 
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In aanslui ting by Wechsler se siening hierbo wys Van der Walt ( 1974, 

p. 6) daarop dat die idee verwerp meet word dat inte lligensie 'n defi

ni tiewe enti tei t impliseer, wat eenvoudig 'n rypwordingsproses ender-· 

gaan namate die kind grootword. Daar moet eerder gedink word aan 'n 

proses van kumulatiewe vorming van 'n meer buigbare, komplekse skema 

wat deur die wisselwerkende invloed tussen die groeiende organisme en 

sy omgewing ontwikkel. :Seide is egter afhanklik van die omgewing wat 

as stimulant dien, asook van aktiewe deelname am hierdie ontwikkelings-

proses. 

Die vermoe om aan te hou met abstrakte denke lewer 'n bydrae tot 'n 

persoon se verrnoe om aan te pas by veranderende of nu.we si tuasies, 

aangesien daar deur die gebruik van simbole I n oplossing bereik word 

wat nie so tydrowend is en op probeer-en-tref metodes berus nie. Free

man (1950, p. 70) vat hierdie gedagterigting soos volg saam: "• •• through 

the use of symbols and abstract thinking, man is able considerably to 

enlarge his range of behaving and adjusting, to e.xtand his horizons, 

and to iranscend the immediate concrete and specific situation". 

Klineberg, wat baie betekenisvolle navorsing ten opsigte van intellek

tuele verskille tus,rnn verskillende kul tuurgroepe gedoen het, het ender 

andere bevind dat die verskil in intelligensie toetsprestasies tussen 

die Neger~van die noordelike state en die van die suidelike state (e.g. 

'n gerniddelde I.K. van 94 en laasgenoemde 72) hoofsaaklik te wyte is 

aan omgewingsinvloede en aanpasbaarheid. Hierdie statistiek was hoof

saaklik afhanklik van die verblyfperiode van die Neger in die noordeli

ke state. Diegene wat van die suide afgekom het en in die noorde vir 

een of twee jaar woonagtie was, het 'n gemiddelde I .K.-syfer van 72. An-

die noorde 
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woonagtig was 1 het 'n gemiddelde I.K.-syf'er van 94 gehad. Die Neger wat 

in die Noorde gebore is, hat 'n gemiddelde I.K.-syfer van 92. In die-

selfde verband wys die Suid-Afrikaanse psigoloog Bieusheuvel daarop dat 

die verskille ten opsigte van die blanke en die nie-blanke nie net kwa:.1-

ti tatief, maar ook kwali tatief van aard is_, en noem dan dat .verskillen-

de natuurlike en kulturele faktore sodanig van aard is dat dit aanlei-

ding kan gee tot die ontwikkeling van verskillende soorte intelligensie 

{Mo Kellar, 1952, p. 214). 

Hierdie statistiek wat Klineberg hierbo verstrek het laat onmiddellik 

die vraag ontstaan of genoemde I.K.-syfers wel met behulp van dieself-

de toetse bepaal is? Indian nie, ontstaan die vraag in watter mate is 

die resul tate van verskillende intelligensietoetse vergelykbaar? Bloot 

op grond van die tipes subtoetse, toetsi tems en toetsvrae - wat varieer 

van toets tot toets - lyk dit vir navorser na 'n onwetenskaplike en on-

betroubare praktyk om die toetsprestasies van verskillende toetse te 

vergelyk. 1 ) Indian die Neger ui t die suidelike state - afgesien van sy 

verblyfperiode in die noordelike state - wel aan dieselfde toets ender-

werp was,. blyk di t eweseer foutiewe psigometriese praktyk te wees as ge-

volg van die ;groot verskille in kultuur- en lewensmilieu. Van der Walt 

(1974, p. 29) beklemtoon die essensie van die probleem deur daarop te 

wys dat toetse sodanig saamgestel word dat di t die potensiele moontlik-

hede van 'n individu op 'n bepaalde oomblik van sy ontwikkeling kan aan-

toon en wel in vergelyking met 'n vergelykbare groep. Laasgenoemde be-

ginsel ten opsigte van toetsing is skynbaar deur Klineberg oor die hoof 

gesien. Ook ontstaan die vraag naamlik op watter ouderdom is bogenoem-

de toetse toegepas op die Neger ui t die suidelike state, aangesien ver-

1) Verwys in hierdie verband na die derde paragraaf op p. 16. 
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huising op 'n vroee ouderdom minder aanpassingsprobleme en groter vat-

baarheid vir omgewingsinvloede tot gevolg sou he. 

Die meer moderne siening van Cattell ten opsigte van gekristalliseerde 

intelligensie, 1 ) sluit ook ten nouste aan by die f':l11ksionele benadering 

tot intelligensie as die aanpasbaarheid by nuwe situasies, hoofsaaklik 

vanweij die aspekte van kulturele beinvloeding en ondervinding wat daar-

in opgesluit is. 

2.2.5.3 Intelligensie as denkvermoe 

Die verband tussen intelligensie en denke word deur Piaget soos volg 

verklaar, naamlik dat die ontwikkeling van intelligensie die ontwikke

li:rig.van die denke impliseer (Kruger, 1972, p. 20). Met behulp van die 

be grip "struktuur", verwys Piaget na stelsels van verstandsfunksies wat 

sekere bepaalde samestellingswette moet gehoorsaam. 

Ten opsigte van sodanige strukture is by meer besorg oor die ontleding 

van formele denke, as oor die gewone denkprosesse soos meer algemeen 

deur psigoloe bestudeer word. Hy identifiseer in die proses van ont-

wikkeling drie hoof strukture, t.w. die sensories-motoriese struktuur, 

die konkreet operasionele struktuur en die gekombineerde groep en for-

mele atrukture. Hierdie strukture identifiseer weer vyf stadiums van 

ontwikkeling, naamlik: (i) die sensories-motoriese stadium ( tot 2 

jaar); (ii) die egosentriese- en pre-operasionele redeneringsfase 

(2 tot 4 jaar); (iii) die stadium van intu~tiewe denke (4 tot 8 jaar); 

(iv) die stelsel van konkrete operasies (8 tot 11 jaar); (v) formele 

operasies (11 tot 14 jaa~). Dit is tydens hierdie laasgenoemde stadium, 

1) Vergelyk paragraaf 3.6, pp. 119, 120. 
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dat intelligensie as vermoe tot abstrakte denke begin om sy beslag te 

kry. Die kind is nou op sy pre-adolessente stadium en begin onafhanklik 

van die konkrete te redeneer. Hy kan teoretiseer en ook afleidingB van

uit hipoteses maak. Alhoewel hy in 'n groat mate nog onkundig is om

trent die basiese beginsels van Wiskunde, of selfs die reels-, van Logika, 

dink die kind tog volgens 'n wiskundige of logiese wyse. Nog 'n stadium, 

t.w. volwasse redenering moet bereik word alvorens die stadium van ab

straksie ten volle verwesenlik kan word. Hierdie stadium word geken

merk deur sinvolle redenering volgens abstrakte sisteme, asook die ver

mo3 om soorte relasies te begryp wat volgens we.tenskaplike metodes ui t

gedruk is (Mowbray en Rodger, 1970, pp. 287-290). 

Laasgenoemde skrywers wys ook daarop dat abstrakte denkvermoe die aan

dag betrek by die eienskappe van die stimuli en dan die veralgemening 

te maak vanuit hierdie eienskappe om begrippe te vorm. Dit verteenwoor

d~g dus 'n vorm van denke wat verder tref as die ein~like stimuli wat 

teenwoordig is by enige situasie. In teenstelling hiermee is konkrete 

d·enke beperk en gebind deur die eintlike stimuli wat voorgehou word, en 

waar veralgemening ook nie plaasvind nie (Mowbray en Rodger, 1970, p. 

108). 

Cropley (1966, p. 259) voer aan dat daar 'n aparte aspek van intellek

tuele funksionering, naamlik kreatiwiteit, is wat in die reel nie deur 

konvEUisionele intelligensietoetse bepaal word nie en,. dat hierdie gedag

terigting gerugsteun word deur die fei t dat konvensionele toetse reken

skap gee van so m_in as een kwart van die variansie van die meting van 

byvoorbeeld skolastiese prestasies. Guilford (1959) het daarop gewys 

dat hierdie verskynsel te wyte is aan die feit dat konvensionele toet

se hoogs versadig is met konvergerende denkvaardighede, maar weinig ag 
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slaan op divergerende denke, "The factor thus postulated is ~efined by 

~ests involving the capacity to invent new responses rather than mere

ly to reproduce those previously learned, and is usually labelled 

'creativity'," aldus Cropley (1966, p. 259)~ Dit word algemeen aanvaar 

dat 'n divergerende vorm van denke, ook genoem kreatiewe denke, 'n b~ie 

belangrike en nuttige vorm van intellektuele aktiwiteit blyk te wees. 

Navorsing van besondere waarde ten opsigte van hierdie aspek, .is die 

denkrigtings soos geimplementeer deur die Wilrzburgse denkskool van Os

wald Killpe, asook die van die Keulse denkskool van Lindworsky. Volgens 

Kulpe is die hoogste vorm van denke 'n suiwere abstrakte gebeurlikheid 

wat nie gereduseer mag word tot 'n aanskoulike voorstellingsmeganisme 

nie, want die suiwerste vorrn van abstrakte denke word juis nie gerug

steun deur aanskoulike voorstellings nie. Deur middel van 'n diepte

studie het die Keulse skool bogenoemde teorie verder gevoer met die be

kendstelling van die sogenaamde teorie van die bewussynslae. Volgens 

hierdie teorie word daar 'n drievoudige onderskeid getref ten opsigte 

van die denke as bestaande uit drie lae, t.w. die aanskoulike denklaag, 

die skematiese denklaag en die abstrakte denklaag. Vir die mees ele

mentere denklaag word die individuele aanskoulike voorstellings gevorm 

deur sintuiglike waarneming, wat dan vervolgens geskematiseer word tot 

spesifieke kateg9riee en verhoudings, wat op sybeurt weer die grond

slag vorm vir die hoogste vorm van denke, naamlik die abstrakte (Nel, 

e.a., 1965, PP• 248-251). 

Bogenoemde skrywer wys ook op die wisselende aard van die werking van 

die denke op die onderskeie denk:lae. As daar byvoorbeeld in 'n sekere 

geval 'n mate van twyfel bestaan, dan daal die denke vanaf die abstrak

te vlak na die meer konkrete vlak vir die nodige verifikasie. 'n Doel-
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matige aanskoulike basis vorm die essensiele grondslag vir effektiewe 

abstrahering. Daar moet egter gewaak word teen die oorbeklemtoning van 

en gebondenheid aan die aanskoulike gegewe {Nel, e.a., 1965, p. 250). 

Kruger (1972, pp. 21, 22) wys daarop dat Waterink die sinvolle vorming 

van relasies beskou het as een van die mees essensiele eienskappe van 

abstrakte denke. Vandaar dan die volgende filosofiese definiering van 

intelligensie "as die geskiktheid van die mens like gees om 'n samehang 

in 'n mindere of meerdere mate onmiddellik te deursien, kragtens sy aan

geleg wees op die objekte wat tot sy kennis kom". Di t impliseer egter 

nie dat intelligensie en denke dieselfde inhoud of omvang het nie. Ver

der kwalifiseer Waterink intelligensie as 'n samegestelde struktuur, be

staande uit onderskeibare faktore wat steeds manifesteer binne die tota

le persoonlikheidstruktuur. 

2.2.5.4 Intelligensie as abstraheringsvermoe 

Die meeste skrywers is dit eens dat abstraheringsvermoe dui op die hoog

ste vorm van intellektuele aktiwiteit. In hierdie verband skryf Stod

dard (1945, p. 15): 0 
••• 'abstractness' lies at the heart of intelli

gence as defined. By implication it is in every formulation of the mea

ning of intelligence". Hy veer ook aan dat die menslike verstand 'n 

groot sprong waag, indien dit van die konkrete reik na die simboliese 

en die abstrakte (Stoddard, 1945, p. 85). Volgens horn gee abstrahe

ringsvermoe 'n aanduiding van 'n relatief hoe intelligensie, in teen

stelling met die laer vorm van intelligensie op die konkrete vlak {Stod

dard, 1945, pp. 15, 16). 

Freeman (1950, p. 69) wys daarop dat talle navorsers intelligensie -

in aanslui ting by wat hierbo genoem is - socs volg definieer: 11 ••• the 

ability to carry on abstract thinking". Di t impliseer die effektiewe 

hantering van begrippe en simbole, veral wanneer daar situasies opduik 
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waarin die probleem met behulp van die gebruik van verbale en numeriese 

of matematiese simbole opgelos moet word. 'n Persoon leer abstraksies -

hoofsaaklik verbaal en numeries - deur ondervinding, deur kontak met 

en persepsie van die objekte, gebeurtenisse, kwaliteite, verwantskappe 

ens. wat deur die simbole verteenwoordig word. Hierdie aspek van in

telligensie - die vermoe om simbole te implementeer. - is op sigself 

die resultaat van 'n individu se ontwikkeling en geleerdheid. 

man (1950, p. 70) konkludeer dan soos volg in hierdie verband: 

Free-

II ••• 

the mastery and utilization of symbols promotes further learning -

for it is hardly necessary to labor the point that without language 

a.nd number, the range of one's learning would be seriously restricted". 

Ook Thorndike vereenselwig hom met wat so pas genoem is, deur aan te 

voer dat benewens sosiale en konkrete intelligensie, abstrakte intel

ligensie ook 'n baie belangrike aspek van intelligente ha.ndelinge vorm 

(Freeman, 1950, P• 157). 

In dieselfde gees het Terman in 1928 reeds verklaar dat 'n persoon se 

intelligensie in verhouding is met sy vermoe om abstrak te dink (Ter

man, 1928, pp. 361-373). Hierdie sienswyse word as baie belangrik be

skou, aangesien dit inderwaarheid die teoretiese grondslag vorm waarop 

die Terman-Merrill intelligensieskale - wat reeds sedert 1935 in ge

bruik is - gebaseer is. 

Samevattend word uit die voorafgaande sienings bemerk dat prominensie 

verleen word aan die vermoe tot abstrakte denke in die onderskeie be

skouings oor intelligensie. Kruger (1972, p. 24) som hierdie situasie 

treffend op wanneer hy aanvoer dat: " ••• sommige ondersoekers le op 

hierdie aspek die hoofklem, terwyl ander dit in elk geval as 'n belang

rike parsiele moment van die globale verstandsaktiwi tei te sien". 
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2.2.5.5 Intelligensie as leervermoe 

Moriarty (1966, p. 4) wys daarop dat alhoewel vroeere waarnemings, me-

tings en spekulasies - soos byvoorbeeld Wundt se analise van die soge-

naamde "higher mental processes" en Ebbinghaus "memory o:f nonsense syl-

lables" - die be grip van mens like gedrag verbreed het, was di t nogtans 

teleurstellend onvoldoende ten opsigte van die differensiering tussen 

die funksionerende vlakke van intelligensie, soos wat dit 'n bydrae 

lewer tot die praktiese leersituasie. 

Aanvullend by wat so pas genoem is, wys Tyler (1972, p. 192) daarop 

dat leervermoe nie as sinoniem vir intelligensie gebruik kan word nie, 

en verifieer dan haar standpunt deur daarcp te wys dat alhoewel tellings 

wat in intelligensietoetse behaal is, goeie voorspellers van sukses op 

skool is, korreleer hulle hoegenaamd nie met die vele kriteria van leer 

nie. Die verband tussen intelligensie en ander tipes van leervermoe 

he,t in 'n sorgwekkende probleem onta.ard, as gevolg van die belangstel-

ling die afgelope aantal jare in die vermindering van die opvoedkundi-

ge gaping tussen die meer begaafdes en die minder begaafdes in ons ge-

meenskap. 

'n Ander tre:ffende teoretiese formulering van die aard van intelligen

sie onderskei tussen vloeibare en gekristalliseerde intelligensie. 1 ) 

Vloeibare intelligensie word bepaal deur senu-fisiologiese faktore en 

toevallige leer. Dit neem af met breinbeskadiging en ouderdomstoena-

me. Gekristalliseerde intelligensie weerspieel akkulturasie. Dit neem 

toe met opvoeding, onderwys en ondervinding en bly behoue dwarsdeur die 

volwasse lewe (Tyler, 1972, p. 193). 

1) Vergelyk ook paragraaf 3.6, pp. 119, 120. 
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1 n Ietwat verskillende teoretiese benadering voer aan dat intelligen

sie primer die produk van leer is en nie die oorsaak van leer nie. Ty

ler (1972, p. 193) wys daarop dat Wesman hierop voortgebou het en die 

volgende twee stellings daargestel het: (a) intelligensie is 'n at

tribuut, nie 'n entiteit nie; en (b) intelligensie is die somtotaal 

van leerondervindinge van die individu. Volgens dieselfde outeur (Ty

ler, 1972, p. 193) beskou Gagne ook verstandsvermoens as die produk van 

kumulatiewe leer waarvolgens verskeie deugde 'n verplasingshierargie 

vorm wat wisse} van stirnulus-respons verbindings, motoriese en verba

le en dies meer tot komplekse reels. 

Ten opsigte van die onderskeie definisies van intelligensie, wys Free

man (1950., p. 68) daarop dat intelligensie ondermeer ook gedefinieer 

kan word as "die vermoe om te leer". Hiervolgens word 'n persoon se 

intelligensie beskou as die mate waarin hy opvoedbaar is, in die wyd

ste betekenis van die woord. Hy voer· aan dat hoe meer intellige"nt 'n 

persoon is, hoe meer gerede lik en omvangryk is sy leervermoe; gevolglik 

beskik by ook oor 'n groter potensiele terrein van ondervinding en ak

tiwi tei t wat sodoende ontwikkel kan word (Freeman, 1950, pp. 68, 69). 

Bentley voer aan dat 'n individu se intelligensie tot uiting moat kom 

in een of ander soort gedrag, en dat die kwessie van omgewing dikwels 

begaafdhede oorskadu. Hy verifieer sy standpunt deur te verwys na die 

voorbeeld van 'n volwasse persoon wat byvoorbeeld 'n briljante wiskun

dige, of wetenskaplike, of 'n suksesvolle professionele loopbaan volg. 

Vir horn word hierdie sukses basies aan die volgende twee aspekte toe

geskryf: (1) die vermoe om te leer (algemene of besondere vermoens), 

plus (2) die aanwesigheid van geleenthede, belangstelling, 'n geskikte 

omgewing wat gorugsteµn word deur induetrie en inspanning, asook die 
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begeerte om die doelwit te volbring of te bereik deur suksesvolle toe-

passing van die leeropdrag (Bentley, 1937, p; 72). 

Afgesien van die omvattende rol van leer in die ontwikkeling van mensli-

ke vermoens, het daar vir meer as 'n kwarteeu 'n navorsingsterrein be-

staan ten opsigte van die verbande tussen menslike vermoens en maat-

stawwe van leer soos verkry in sekere leersituasies. Die vordering 

wat daar op hierdie terrein gemaak is, het hoogs interessante resultate 

opgelewer. Alhoewel Woodrow (1938) se vroeere navorsing betreklik lae 

korrelasies getoon het tussen toetsintelligensieprestasies en toename 

in taakprestasies as gevolg van leer, het 'n groot aantal navorsers la~ 

ter bewys gelewer van positiewe korrelasies tussen verskeie vermoens 

en prestasies soos behaal tydens verskeie stadia van leer van 'n taak-

opdrag. Ferguson (1965, p. 49) kom tot die gevclgtrekking dat leer ve-

lerlei parameters verteenwoordig, as by die volgende veelseggende bewe-

ri)lg maak: "Learning is not a unitary trait or ability, but contains 

several factors which are dependent upon the psychological processes 

involved in the learning task and on the content of the material to be 

learned". Indien die leerproses dus bestudeer word teen die agtergrond 

van die onderskeie leerteoriee, blyk dit dat die begrip leer - net soos 

die begrip intelligensie - struktuering vind in 'n ryke en komplekse 

verskeidenheid faset~e in die psigologie. 

'n Sintese van navorsingsresultate oor die probleem van leervermoens 

is deur Roberts,
1

) soos na verwys word deur Tyler (1972, pp. 193, 194), 

ontwikkel. Hy kom tot die gevolgtrekking dat daari.erskeie dimensies 

van vermoens en leertake is en dat sommige vermoens nouer verwant is 

1) Roberts, D.M.: Abilities and Learning: a brief review and discus
sion of empirical studies, J. Sch. Psychol., 7, 12-21, 1968-69, nie 
beskikbaar nie. 
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aan vroee dele van 'n leerproses, terwyl andere met latere dele daar-. 

van verband hou. 

2.2.5.6 Intelligensie as dinamiese begrip 

As 'n terloopse gedagte ten opsigte van die vraag of I.K. verander of 

konstant bly, voer Bayley aan dat resente navorsing getoon het dat toets-

resultate neig om te stabiliseer op ongeveer sesjarige ouderdom, dan weer 

labiel word op tien tot dertien jaar en dan vervolgens intellektuele 

groei reflekteer tot op ten minste vyf-en-twintigjarige ouderdom (Mo-

riarty, 1966, p. 8). 

Indien intelligensie slegs 'n aangebore potensiali tei t sou verteenwoor-

dig, sou dit moontlik wees om intelligensie as 'n statiese begrip ta be

skou. Hieraan is egter vooraf betreklik uitvoerie;e aandag verleen1 ) en 

bevind dat omgewingsfaktore ook 'n belangrike invloed uitoefen op ver-

standelike ontwikkeling. 

In paragraaf 3.62) word verwys na 'n tipiese beskouing van die dinamie-

se aard van intelligensie deur Cattell, naa.mlik sy sogenaamde teorie in 

verband met gekristalliseerde en vloeibare intelligensie. Gekristalli-

seerde intellie;ensie, byvoorbeeld, is 'n fluktuerende faktor wat onder-

worpe is aan die inwerking van omgewingsfaktore. 

Die dinamiese aard van die struktuur van die psige word stark deur Jung 

onderskryf, wanneer by aanvoer dat as gevolg van psigiese energie, ge-

noem "libido", alles in die psige in 'n toestand van voortdurende bewa-

ging verkeer. In hierdie verband stateer Duijker die volgende: "De 

Vergelyk paragraaf 2.2.5.1, p. 43. 
Vergelyk PP• 119, 120. 
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psychische energie doet zich I actueel I voor in driften, wense.n, wils

ui tingen, affecten, arbeidsprestaties enz. en 1potentieel 1 in bijzon

dere vermogens, mogelijkheden en instellingen" (Duijker, 1966, P• 460). 

Ten opsigte van die psigiese geld, volgens Jung, ook die wet van die 

behoud van arbeidsvermoe, naamlik dat die totale hoeveelheid psigiese 

energie konstant bly en slegs ten opsigte van die verdeling daarvan 

veranderlik is. Hierdie energie is dus verplaasbaar, byvoorbeeld die 

lading van een funksie met energie (bv. die denke) gee dus aanleiding 

daartoe dat energie aan die teenoorgestelde funksie (bv. die gevoel) 

onttrek word (Duijker, 1966, p. 460). 

2.2.5.7 Intelligensie as onvoltooidheid van verwagte ~drag 

Sedert die vroegste tye het Griekse filosowe pogings aangewend om die 

mens te skei van die dier op grond van die feit dat die mens se gedrag 

en handelinge beheer word deur die rede en die optrede van diere deur 

inst ink. Die erkenning van ins tink by die mens is teengestaan, aange

sien sy superioriteit teenoor die redelose dier hierdeur aangetas sou 

word, Wanneer daar gekyk word na die lys van menslike instinkte, soos 

saamgestel deur die mediese psigoloog William Mc Dougall, die baanbre

ker op hierdie gebied, bemerk ons c.aat daar 'n mate van verwarring ont

staan ten opsigte van die onderskeid tussen refleksiewe handelinge en 

instinktiewe handelinge. Hy voer egter aan dat die soort menslike ge

drag wat in werking tree sonder die nodige kennis van die uiteindeli

ke doelwit, na verwys moet word as instinktiewe gedrag (Mowbray en 

Rodger, 1970, pp. 49, 50). 

Aansluitend hierby wys Spearman (1927, p. 6) daarop dat die mens bedeel 

is met 'n feilbare verstand, terwyl die spontane en instinkmatige hande

ling van die dier wat meestal korrek is veral ten opsigte van insekte1 ) -

1) Vergelyk Mc Dougall, 1928, pp. 74-93. 
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toegeskryf word aan sy onfeilbare instink. Na aanleiding hiervan word 

ook na die instink van die dier verwys as "verwagte gedrag11 • J3enewens 

die geestesvermoe waaroor die mens beskik, naamlik intelligensie, is 

hy ook bedeel met 'n instinktiewe wyse van kennisneming. 

Tegnies gesproke verwys die begrip instink na vorme van gedrag wat be-

paal word deur 'n ingebore meganisme, 

tiek ten opsigte van die instinkteorie. 

Daar_bestaan egter heelwat kri

So byvoorbeeld bevind die me-

ganiste hierdie teorie onbevredigend, aangesien di t in gebreke bly om 

'n presiese verduideliking te verstrek van die komplekse samehang van 

menslike gedrag. Die woord instink verwys ondermeer na abstrakte be

grippe soos tendense, dryfkragte en motiewe, terwyl hulle sou verkies 

het dat daar vverwys moet word na gedragspa trone soos reflekse en re

fleksmeganismes, wat wel verband hou met organiese strukture. Die me

ganiste wys dan ook heel tereg daarop dat dryfkragte, tendense en mo

tiewe nie oorerflik is nie, maar dat strukture wel oorerflik is. Daar 

bestaan egter geen bewys van 'n oorgeerfde stel van senuweebane wat 

met instinkte te doen het nie. Die humaniste, daarenteen, verwerp die 

instinkteorie vanwee sy onbuigsame en meganistiese karakter. Volgens 

hulle gee die teorie aanleiding daartoe dat selfs die hoogste vorm van 

menslike gedrag herlei kan word tot 'n vaste roetinepatroon. Dit kom 

volgens Mowbray en Rodger (1970, pp. 49 en 51) daarop neer dat die hu

manistiese kritioi van die instinkteorie daarop aanspraak maak dat aan

gesien menslike motiewe 'n baie wyer spektrum dek as diere, dit meer 

waarskynlik is dat di t eerder gebaseer sal wees op di t wat a angeleer 

of verwerf is, as op di t wat oorgeerf is. 

Woodworth en Sheehan (1965, pp. 339-348) gee 1,n betreklik ui tvoerige 

omskrywing van Mc Dougall se instinkteorie. Daar word ondermeer daar-
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op gewys dat psigoloe uiteenlopende menings huldig. Geen twee psigoloe 

verstrek dieselfde lys van instinkte nie; dit wissel van meer as 'n 

honderd tot selfs een enkele instink. Mc Dougall het sy aanvanklike 

beskouing van fundamentele motiewe - wat natuurlik en aangebore va.n 

aard is - gekoppel aan die woord "instinkte", 'n keuse wat hy later 

berou het. Op hierdie stadium was 'n instink nie meganies van aard 

soos 'n refleks of 'n ketting van reflekse nie. 

Watson, 1 n verteenwoordiger van die radikale behaviorisme, vcier daar

enteen aan dat instink niks anders behels as 'n ketting van reflekse; 

die verloop van die een reflekshandeling dien weer as 'n prikkel tot 

'n volgende, totdat die instinkhandeling voltoGi is. Hieruit blyk dit 

duidelik dat die behavioriste die bestaan van instinkte ontken en dat 

gedragshandelinge eenvoudig herlei word tot 'n komplekse sisteem van 

refleksebewegings (Duijker, 1966, p. 490). 

Om dus na aanleiding van ,bostaande bespreking die begrip intelligensie 

sondermeer aan die begrip instink te koppel, blyk 'n gevaarlike en aan

vegbare stalling te wees. Die goue middeweg sou skynbaar wees om die 

standpunt van die biologiese psigoloe na te volg, naamlik om intelli

gensie en instink as aanvullend ten opsigte van menslike gedragshande

linge te beskou. 

Ten opsigte van bogenoemde sewe benaderings tot intelligensie skyn dit, 

oppervlakkig beskou, asof hulle heelwat va.n mekaar verskil. Tog is dit 

nie die geval nie, aangesien hulle - soos reeds by implikasie in die 

meeste gevalle getoon - interafhanklik van mekaar fungeer. 
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2.3 INTELLIGENSIE EN DHJ INTELLRK 

Guilford voer aan dat 'n behandeling van die faktore van intellek on-

volledig sou wees, indien hul implikasies ten opsigte van die begrip 

intelligensie, asook ten opsigte van die huidige en die toekoms van 

intelligensietoetsing, nie in oenskou geneem word nie. In terme van 

die algemene terminologie, kan die be grip "inte llek" op I n betekenis-

volle wyse gedefinieer word as 'n sisteem van faktore, funksies of 

prosesse van denke en geheue. Die begrip "intelligensie" is egter tot 

op hede nog nie uniek of bevredigend gedefinieer nie. Alhoewel die me-

todes van veelvoudige faktoranalise hoofsaak:lik verantwoordelik was vir 

die ontdekking van velerlei faktore, l) kon da.a.r :nie 'n alger.ione psi go-

logiese faktor van die eerste-orde gevind word nie, en ook nie 'n twee-

· de-orde faktor wat na behore die ti tel van 11 intelligensie 11 kon toe-eien 

nie (Guilford, 1956, p. 290). 

Ten opsigte van die onderskeid wat daar getref behoort te word tussen 

intellek en intelligensie, skryf Mc Dougall (1928, p. 379) dat intel-

ligensie essensieel die vermoe is om nuwe aanpassings te maak en nie 

in terme van 'n bepaalde struktuur omskryf kan word nie. Intellek 

sluit intelligensie in; bowendien 'n goeie intellek impliseer goeie 

intelligensie wat IDrk deur en met behulp van goed georganiseerde kog-

nitiewe strukture. Ten opsigte van die intellek konstateer hy die vol-

gende: "••• the intellect, or cognitive structure of the developed hu-

man mind, comprises a vast number of dispositions, one for every dis

tinct object and class of objects (concrete, abstract, or general) which. 

1) Vergelyk paragraaf 3,4,2, pp. 87-92. 
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that mind is capable of conceiving (i.e. thinking of), either in the 

· way of perceiving it, or recollecting anticipating or merely imagining 

it ••• 11 (Mc Dougall , 1928, pp. 3 79, 380). 

In aansluiting by wat hierbo genoem is, wys Kolesnik (1963, pp. 135, 

136) daarop dat die oorgrote meerderheid psigoloe huiwer om uitspraak 

te lewer oor die begrip intellek. Kolesnik beskou egter die in"tellek 

as 'n geestelike krag waarvolgens die mens kennis kan verwerf. Alhoe

wel die intellek ten opsigte van behoorlike funksionering afhanklik is 

van die mens se liggaamlike hulpbronne, is dit op sigself nie-materieel 

van aard. 

Daar bestaan volgens Kolesnik (1963, pp. 135, 136) drie wyses waarvol-

gens die werking va~ die intellek na vore tree, t.w. voorstelling of 

begripsvorming, oordeel of vergelyking en laastens deur middel van re-

denering. Begripsvorming, in die eerste plek, is die mees basiese ha.~

deling van die intellek. Hiervolgens abstraheer die verstand die assen-

sie of die diepste wese van sensoriese data, sodat die mens hierdeur kan 

begryp wat hy waarneem. Tweedens word daar deur middel van die vergely-

king van konsepte, die stadium van aanvaarding of verwerping van ver-

wantskappe tussen hulle, bereik. Deur middel van hierdie funksie van 

die intellek word stellings geformuleer er, bewerings gemaak. Redena-

sievermoe, in die laaste plek, is die inhuldiging of herleiding van nu-, 

we stallings hierbo geformuleer vanaf twee of meer voorafgaande oordele. 

Hier speel induktiewe- en deduktiewe redenasievermoe ln2,groot rol.: :.Hier-

die·globale redenasievermoe stel die mens in staat om sy bestaande idees 

te herorganiseer en hieruit afleidings te maak wat aanleiding gee tot 

die manifestering van nuwe waarhede. 

Daar moet egter in gedagte gehou word dat die intellek in die praktyk 
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nie afsonderlik funksioneer van ander menslike vermoens nie. Begrips

vorming, oordeel en redenasievermoe is afhanklik van die mrking van an

der kragte soos waarneming, verbeelding en geheue. Dit is dus onvol

doende om intelligensie bloat te beskou as die oefening van die intel

lek (Kolesnik, 1963, p. 136). 

Spearman het reeds in 1927 die interessante opmerking gemaak, naamlik 

dat "intelligensie" slegs 'n grammatikale variant van die "intellek" 

impliseer het en dat "the latter term was used to denote the permanent 

mental power, whereas the former naturally meant the actual putting of 

this power into use" (Spearman, 1927, p. 28). 

2.4 VERB.ALE EN NIE-VERBALE IlfTELLTGr'jNSIE 

Aangesien die begrippe "verbale" en "nie-verbale" intelligensie op psi

gologiese en filosofiese terreine 'n ontsaglike wye studie behels, word 

daar vir die doel van hierdie studie slags die aandag gevestig op 'n 

aantal funksionele aspekte daarvan. 

Nie-verbale intelligensieprestasies val in 'n groot mate buite die in

vloedsfeer van die taal, sodat nie-verbale probleme hoofsaaklik op di

rekte konkreet~sintuiglike belewing aanspraak maak. Verbale intelli

gensie daarenteen fungeer op die meer verhewe abstrakte vlak met die 

taal as implementeringsmiddel. Prestasies op die verbale vlak veron

derstel dus abstrakte denke, aanges.ien die taal 'n abstrakte simbool

vorm is. Sodoende ontwikkel die kind vanaf die nie-varbale na die ver

bale denkpatroon deur middel van die abstrakte taalsimbool (Kruger, 1967, 

pp. 19, 20). 

Van der Stoep (1966, pp. 8, 9) voer aan dat waar die taalverwerwing 

agterbly in die geestelike ontwikkeling van die ~ind, die werklikheid 
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vir horn beperk bly tot die sigbare dinge wat geeksploiteer word deur 

direkte ervaring. Hy wys dan ook daarop dat dit kenmerkend is van leer

linge wat probleme ondervind met die interpretasie van taalsimbole om 

gewoonlik 'n besondere voorliefde te openbaar vir konkrete voorwerpe en 

demonstrasies, aangesien direkte waarneming die ontdekking deur 'nab

strakte simboolstruktuur grootliks uitskakel. 

Gundersen en Feldt (1960, pp. 115-120) het in 'n ondersoek groepe leer

linge vergelyk waarvan die gemiddelde intelligensiepeile dieselfde was, 

maar het die groep in twee verdeel soos volg: 

(a) positiewe groep: verbale I.K.-syfer grater as nie-verbale I.K.

syfer (24 tellings en meer) 

(b) negatiewe groep: nie-verbale I.K.-syfer grater as verbale I.K.

syfer (24 tellings en meer) 

Hulle het ondermeer bevind dat die positiewe groep die negatiewe groep 

op alle gebiede (byvoorbeeld woordeskat, lees, taalgebruik, werkstudie 

en rekene) oorskadu het. Hierdie groep se grootste voorsprong was eg

ter gesetel in prestasies op die eersgenoemde drie terreine. Die nega

tiewe groep, daarenteen, het baie starker voorkeure getoon vir fisiese 

aktiwiteite teenoor psigiese aktiwiteite. 

Bogenoemde bevindinge toon 'n groat ooreenkoms met die van Hage en 

Stroud (1959, pp. 258-262) wat vasgestel het dat vir alle groepe die 

verbale intelligensie 'n beter voorspeller vir akademiese sukses is as 

die nie-verbale intelligensieprestasies van die individu. 

Met betrekking tot die vraag in hoe 'n mate hoer nie-verbale intelli

gensieprestasie die gevolg is van 'n besondere aanleg of begaafdheid 

op die nie-verbale terrain, wys Duminy (1960, p. 38) daarop dat 'n be

sondere aanleg by 'n kind 'n potensiele krag is wat eers 'n "ontwik-
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kelingsverloop" moet deurmaak, alvorens dit as begaafdheid tot uiting 

kom. Spesifieke begaafdhede met betrekking tot byvoorbeeld kuns, mu-

siek, wiskunde, tale, en dies meer kom egter minder voor as wat alge-

meen vermoed is. Om bogenoemde vraag te beantwoord verklaar Duminy 

(1960, p. 40) dat dit veelmeer 'n verskynsel is dat 'n leerling wat in 

'n bepaalde vak uitmuntend presteer, ook in sy ander vakke ver bo die 

gemiddelde sal presteer, terwyl die swak leerling gewoonlik oor die 

hele spektrum swak presteer. 

Volgens Kruger (1967, p. 20) kan 'n besondere aanleg op nie-verbale 

terrein ook toegeskryf word aan 'n soort verknogtheid aan die konkrete, 

wat 'n stremmende invloed uitoefen op enige vordering tot die abstrak-

te. Die kind beland dus as't ware in 'n kringloop, sodat sy onver~oe 

om tot di~ abstrakte vlak te vorder verdere konsolidering op die nie-

verbale vlak tot gevolg het. Goeie prestasies op die verbale vlak 
, 

word alleenlik verwesenlik indien die kind afstand doen van die kon-

krete en tot die vlak van abstrahe·ring vorder, terwyl die konkreet-

visuele nogtans 'n noodsaaklike voorvereiste is vir die hoer denk-

niveaus. Die populere opvatting, nl. dat goeie prestasies op nie-ver-

bale vlak (as komponent van relatief swakker prestasies op verbale 

vlak) 'n aanduiding is van beter aanleg in die praktiese of syferkun-

dige rigtings, kan dus nie sondermeer onderskryf word nie ... 

Die vermoe om te verbaliseer is volgens Radford (1966, p. 33) 'n be-

langrike faktor by probleemoplossing en begripsvorming. Insgelyks wys 

hy ook daarop dat verskeie navorsers, soos ondermeer Salzinger (1959), 

aangetoon het dat verbale reaksie aanmerklik verander en selfs verbe-

ter kan word deur 'n geskikte versterkingstegniek, wat op sigself ver-

baal van aard is. 
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Swart (1964, p. 28) verklaar na aanleiding van haar studie dat taal 'n 

absoluut essensiele kommunikasiemiddel tussen die kind en sy wereld is. 

Die hale wisselwerkende invloed van die milieu op die ontwikkelende in

telligensie van die kind, sal dus gestrem word indien die taal as kom

munikasiemiddel gebrekkig is. Sy voer verder aan dat kinders by wie 

gestremde taalontwikkeling voorkom, soos by afasiese, dislektiese, do

we en stom kinders, ook die intelligensie kwalitatief aangetas is. Sy 

konkludeer dan dat: "Ten spyte van •n moontlike hoe intelligensieaan

leg, sal hierdi.e kinders as gevolg van hulle taalagterstand nie hulle 

intelligensie · doel treffend kan implementeer nie. 11 

Teoreties gesproke kan een kind volgens erflik~ aanleg potensieel m~er 

intelligent wees as 'n ander, maar in die praktyk gebeur dit dat sko

lastiese onderpresteerders in hierdie kategorie wel voorkom, waarskyn

lik omdat die taal gebrekkig geimplementeer is by die ontwikkeling van 

sy intelligensie. Omgekeerd kan die kind deur effektiewe taalbeheer

sing sy intelligensie implementeer en deur hierdie implementeringsak

te hoer denkniveaus ontsluit. 

Sonnekus som bogenoemde gedagtes treffend op wanneer hy verklaar dat 

intelligensie binne die totaliteit van die persoon, 'n krag ter deur

breking van die "Umwel t" van die persoon is, wat in sy omgang met die 

wereld telkens voor nuwe situasies te staan kom (Nel, e.a., 1965, p. 

311). Kruger (1967, p. 87) vereenselwig horn met hierdie standpunt 

deur daarop te wys dat 'n persoon in hierdie proses van deurbreking 

en hernieude konstituering van situasies, met die dinge van die we

reld in verhouding moet tree, daarmee moat omgaan en daarmee moet kom

munikeer en hiervoor is die taal 'n noodsaaklike voorvereiste, want 

die taal is die implementeringsmiddel vir die intelligensie. 
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Wat die begrippe verbale en nie-verbale intelligensie betref, soos 

geimplementeer in intelligensietoetse, wys Kruger (1972, p. 45) op en-

kele praktiese aspekte. Ten opsigte van verbale intelligensie gaan dit 

hier bloot op die terminologie af om die taalfaktor in die intelligen-

sie. Die vraag ontstaan dan waar pas syferkundige en verbaalsyferkun-

dige probleme in? In die Nuwe Suid-Afrikaanse Groeptoets word die sy-

ferkundige toets onder die nie-verbale toets geklassifiseer, alhoewel 

navorsingl) reeds aangetoon het dat dit waarskynlik nie korrek blyk te 

wees nie, en dat syferkundige toetse eerder by die verbale toetse tuis-

hoort. Nie-verbale intelligensie is volgens toetssamestellers die 

aspek van die intelligensie wat toetsprobleme wat nie taalkundig van 

aard is nie insluit, byvoorbeeld patroonvoltooiing, blokkies, figuur-· 

analogies, bypassende voorwerpe, ensovoorts. By sekere intelligensie-

toetse, soos reeds genoem, word syferkundige toetse ook hierby verkeer-

delik ingesluit. 

Die syferkundige toets waarna Kruger hierbo verwys is skynbaar subtoets 

1 (Getallerye). Dit is inderwaarheid so dat volgens die definisies van 

verbale en nie-verbale intelligensie hierdie besondere toets eerder on-

der die verbale subtoetse tuishoort, aangesien dit h?ofsaaklik met ver-

bale redenering, ten einde 'n reel te ontdek, asook abstraksie gepaard 

gaan. Die navorsing waarna hierbo verwys word, is ondermeer die deur 

Robbertse uitgevoer. Wat Robbertse (1968, pp. 322-324) wel beweer het 

is dat ten opsigte van praktiese vakke (socs bv. Naaldwerk, Houtwerk, 

Metaalwerk en Tik) waar die nie-verbale telling hoer geldigheidskoef

fisiente lewer as die verbale telling, dit subtoets 3 (Figuuranalogiee) 

1) Verwys ondermeer na Robbertse, 1968, pp. 322-324, 
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en subtoets 5 (Patroonvoltooiing) is wat hiervoor verantwoordelik is. 

Hy wys verder daarop dat subtoets 1 (Getallerye) wel 'n rol speel by 

Naaldwerk en Tikskrif. Robbertse (1968, p. 323) beweer egter dat die 

insluiting van subtoets 1 (Getallerye) by_.die nie-verbale en verbale 

tellings,vertroebel, veral met betrekking tot vakke soos Wiskunde, 

Duits, Latyn, Natuur- en Skeikunde, Biologie en Rekeningkunde. 

Sy bevinding is egter dat die gemiddelde geldigheidskoeffisient van 

die verbale telling deurgaans hoer is as die van die nie-verbale tel

ling, maar dat beide die nie-verbale en verbale tellings van die 

N.S.A.G. wel differensiele voorspellingswaarde vir prestasie in sommi

ge eindeksamenvakke besit (Robbertse, 1968, p. 324). 

Om hierdie bespreking mee af te sluit verwys ons net kortliks na die 

studie wat Brenner en Gillman (1968, pp. 75-77) op leerlinge in die 

primere skoolfase uitgevoer het. Hulle het bevind dat verbale vaar

digheid of bekwaamheid en 'n hoe peil van motivering, by 6-7-jariges 

goeie skolastiese prestasies tot gevolg hat, al presteer hulle swak in 

die Bender Gestalttoets vir visio-motoriese vermoens. By die 10-11-ja

riges kompenseer 'n hoe verbale intelligensie en stark motivering skyn

baar nie vir swak visio-motoriese vermoens nie en lewer hulle ook pa

rallelle swak skolastiese prestasies. Hierui t blyk di t duidelik da.t 

beide verbale en persepsueel-motoriese vermoens noodsaaklik is vir aka

demiese sukses in laasgenoemde ouderdomsgroep. 

2.5 SAMEVATTING 

U~ die voorafgaande paragrawe blyk dit dat die ontwikkeling en teoretie

se deurskouing van die begrip intelligensie 'n lang pad uit die verlede 

gevolg het. Aangesien daar aanVEJ,nklik hoofsaaklik op die praktiese "me-
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ting" van intelligensie gekonsentreer is, sonder dat sodanige meting 

gefundeer was op 'n teoretiese grondslag, is daar tydens daardie era 

hoofsaaklik gBkonsentreer op die meting van sensories-motoriese pro

sesse. Ebbinghaus1) was egter die eerste persoon wat die weg gebaan 

het vir die meting van die sentrale hoer geestesfunksies. 

Spearman2) se veelbesproke teorie het omstreeks die dertigerjare nuwe 

lig gewerp op wetenskaplik-verantwoorde navorsing na die wesenlike 

aard van intelligensie. Hierdie teorie het inderwaarheid die bal aan 

die rol gesit, sodat daaropvolgende teoriee mekaar vinnig opgevolg en 

telkens nuwe fasette van intelligensie belig het. Hierdie teoriee het 

talkens bewys gelewer van die feit dat die int~rpretasie van intelli-

gensie as. 'n enkele telling verouderd en onrealisties was. Veelvoudi-

ge faktorteoriee, gerugsteun deur faktoranalitiese modelle en metodes, 

het die weg berei vir die siening van veelvoudige faktore in die kom-

plekse samehang van intellig~nsie. 

Die meer resente siening van intelligensie word treffend deur Van der 

Walt (1974, p. 6) saamgevat, wanneer by intelligensie beskou as die to-

taliteit van konsepte en vaardighe~e wat ontwikkel uit vorige ervaring 

en ondervinding en telkens uitkristalliseer by nuwe probleemsituasies. 

Die akkumulering van vaardighede wissel van individu tot individu en 

dit skep juis die geleentheid om leerlinge van min of meer homogene 

kulturele agtergrond, met 'n mate van veiligheid - wat die geldigheid 

en betroubaarheid van sodanige praktyK betref ~ met mekaar te vergelyk 

ten opsigte van bepaalde taakopdragte. Langs hierdie weg word hul ont-

1) Verwys na paragraaf 2.2.1, p. 12 en paragraaf 2.2.2, p. 24. 
2) Verwys na paragraa.f 2.2.2, pp. 21-24 asook die teoretiese funde

ring van Spearman se teorie in paragraaf 3.4.1, pp. 82-87. 
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wikkelingsintelligensie1) dus met mekaar vergelyk. Hierdie praktyk 

geld ook ten opsigte van leerlinge w at in verskillende milieus opgroei, 

in welke geval daar ook vergelykende sowel as kontrasterende toetsdata 

verkry word. 

In die lig van die voorafgaande beskouings en praktiese ervaring, wil 

navorser wys op die potensiele eevaar wat die verknogtheid van die ver-

absolutering van die waarde van die I.K.-syfer inhou vir belanghebben-

des in die praktyk. Daar moet in gedagte gehou word dat verskeie fak-

tore 'n belangrike invloed kan uitoefen OJHsodanige toetstellings, soos 

reeds by herhaling deurgaans in hierdie hoofstuk aangetoon is. Hierdie 

invloedsfeer2) kan nog nouer getrek word deur daarop te wys dat sode..~i-

ge toetstelling bloot 'n. aanduiding is van hoe goed of swak 'n toets-

ling in hierdie spesifieke toets op daardie bepaalde moment presteer 

het en dat toetstellings ten opsigte van soortgelyke toetse periodiek 

mag varieer as gevolg van die invloed van verskeie veranderlikes, in-

sluitende die metingsfout vir die bepaalde toets. In die lig van ge-

noemde feite wil navorser daarop wys dat - en dit is van besondere be-

lang vir die onderwyspraktyk wat daagliks met steeds groeiende en ont-

wikkelende individue te doen kry - prestasievermoens nie sondermeer ge-

koppel moet word aan 'n enkele telling, soos byvoorbeeld die I.K.-syfer 

nie, maar dat ander attribute soos ondermeer aanleg en belangstelling 

ook 'n baie belangrike funksie vervul. Verder blyk dit vir navorser 

absoluut esse-nsieel te wees dat intellektuele vermoens nie as van kon-

stant van aard beskou moet word nie, aangBsien eksterne omgewingsfaktore 

die individu - veral die volwasse-wordende jeugdige - blootstel aan 'n 

1) Vergelyk met Eells, e.a., asook Langenhoven se sienjngs, paragraaf 
2 • 2 • 3 , PP• 34 , 3 5 • 

2) Vergelyk Van der Walt, 1974, p. 7. 
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proses van goestesryping. Sodanige proses sou egter nie onbeperk kon 

voortduur nie, maar impliseer dat elke individu ondermeer intellektueel 

aan voortdurende ontwikkelingsimpulse onderworpe is en ontwikkel totdat 

sy limiet of plafon bereik word. Sodanige ontwikkelingsimpulse word ge

voed en gerig deur die invloede van huislike, kulturele en,opvoedkundi

ge milieus. Whim~ey (1975, pp. 116, 117) wys daarop dat Binet reeds in 

1909 beswaar aangeteken het teen die sienswyse dat intelligensie as 'n 

konstante verstandsvermoe beskou moet word. Laasgenoemde het die ver

stand van die kind as 'n grootliks onontwikkelde stuk landbougrond be

skou met ontwikkelingsmoontlikhede, wat sou impliseer dat die intelli

gensie van kinders wel kan toeneem. 

Die velerlei beskouings van intelligensiel) ., bevestig maar weer 

eens die fei t dat daar nog tot op hede nog geen algemeen. aanvaarde defi

nisie van die komplekse begrip intelligensie geformuleer is nie. Dit 

blyk dus duidelik dat die begrip intelligensie nog nie volledig ont

leed is nie, en dat daar sekerlik nog talle benaderings tot intelli

gensie in die toekoms die lig sal sien. Dit blyk egter dat die ouer 

teoriee deurgaans die grondslag vir die meer moderne sienswyses gevorm 

het, en dus nie sondermeer oorboord gegooi kan word nie. 

In paragraaf 2.4 is die begrippe verbale en nie-verbale intelligensie 

bespreek, hoofsaaklik met die oog op die funksionele aard daarvan soos 

geimplementeer te word in Afdeling B van hierdie studie. 

In hoofstuk III volg 'n bespreking van die onderskeie teoriee oor die 

organisasie van verstandsfaktore. 

1) Verwys na paragraaf 2.2.4, pp. 43-64. 
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HOOFSTUK III 

TEORIEe OOR DIE ORGANISASIE VAN VJ<~RSTANDSFAKTORE 

3. 1 INLEIDnm 

Daar is reeds in die vorige hoofstuk:1 ) verwys na die verwarrende situa-

sie wat daar geheers het oor die aard en wese van intelligensie. Teen 

die einde van die negentiende eeu het daar velerlei en selfs uiteenlo-

pende denkrigtings ontstaan rakende die begrip intelligensie ,. bloot as 

gevolg van die 
0

feit dat navorsing in die rigting van die ontwikkeling 

van geskikte meetmiddels, die navorsing ten opsigte van die ontdekking 

van die onderliggende beginsels en strukture van i~telligensie vooruit 

geloop het. 

Galton het egter omstreeks hierdie era die weg gebaan vir 'n meer we-

tenskaplike benadering tot die begrip verstandsmeting, deur die ont-
, 

wikkeling van metodes ten opsigte van diskriminasie, verspreiding en 

korrelasie van inligting van 'n relatief groot steekproefgroep. Onge-

lukkig het by horn laat beinvloed deur heersende psigologiese denkrig-

tings, sodat bogenoemde slegs toepassing gevind het op sensoriese pro-

sesse, wat ondermeer sintuiglike waarnemings socs gesigs- en gehoor-

skerpte inges:i.ui t het. Hierdie navorsing, asook sy verdere werk in 

verband met die oorerwing van verstandseienskappe, het geen noemenswaar-

dige bydrae gelewer tot die aard en wese van intelligensie nie (Stod-

dard, 1945, p. 80). 

Latere psigologiese meting, insluitende die werk van Galton, Cattell 

1) Vergelyk paragTaaf 2.2.i, P• 16. 
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en Binet, was hoofsaaklik toegespi ts op die metirJg van geisoleerde 

geestesvermoens soos byvoorbeeld waarneming, aandag, geheue, verbeel

ding en redenering. Lang~ hierdie weg het Binet tot die besef gekom 

dat aandag 'n beter aanduiding van intelligensie is as sensoriese 

skerpheid, en dat meetmiddels wat oordeelsvermoe insluit van groter 

waarde is as meetmiddels wat gebaseer is op geheue, alhoewel hy nie 

so eksplisiet die begrip van algemene intelligensie omskryf hat soos 

Spearman nie (Du Bois, 1970, p. 46). 

Gaandeweg is hieruit teoriee gebore wat met verloop van tyd ontwikkel 

het tot die van ondermeer Spearman, Thurstone, Burt en Guilford. Al

hoewel velerlei probleme ondervind is en hierdie teoriee hoegenaamd 

nie vervolmaak is nie, het dit nogtans die weg gebaan vir toekomstige 

navorsing. 

3.2 INTELLIGENSIE AS 'N ENKELE FAKTOR 

Daar was 'n merkwaardige oo~eenkoms gedurende die eerste paar jaar 

van hierdie eeu tussen die werk van Binet in Frankryk en die werk van 

Spearman in Engeland. Soos Binet, het Spearman hom bemoei met die aard 

van menslike geestesgawes en bekwaamhede. Daar was die volgende ver

skil in benadering te bespeur. 

Binet se benaderingsW'JSO het egter tot 'n mate 'n dempende invloed ge

had op daaropvolgende teoretiese navorsing rakende die menslike intel

lek, rwaarvoor by egter nie verantwoordelik was nie. Sy vroeere werk 

het egter getoon dat by bewus was van die behoefte om die aard van die 

menslike intellek te interpreteer in terme van eenvoudige funksies, maar 

aangesien by 'n praktiese opdrag moes uitvoer naamlik die ontwikkeling 

van meetmiddels vir intelligensie binne die bestek van 'n betreklik kort 
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tydperk, het hy horn noodwendig gewend tot die gebruik van die meting 

van globale eindprodukte. Vanselfsprekend het Binet se ppgings om in

telligensie te meet dus berus by die veronderstelling dat intelligensie 

gedomineer word deur 'n enkele faktor (Nunnally, 1967, pp. 431, 432). 

In aansluiting hierby konstateer Burt die volgende opvallende gedagte 

wat aanleiding gegee het tot bestaan van so 'n monolitiese leerstel

ling van intelligensie, naamlik: "Suppose, however, we admit that 

the status of the specific factors is at least as dubious as that of 

group-factors, then we evidently shall be left with a single factor 

only. Both before and since the advent of factor analysis, many 

writers have attempted to maintain that all mental life, of at least 

all cognitive activity, can in fact be interpreted by a single unifying 

principle" (Burt, 1940, p. 143). Baie psigologoe het aangevoer dat aan

gesien Spearman se drie basiese beginsels gelyke aanspraak maak op al1e 

intelligente aktiwiteite, hul dus herleibaar is tot een beginsel of pro

ses wat bekend gestaan het as "attentive awareness" of "simple apprehen

sion" (Burt, 1940, p. 144). 

Verdere ontwikkeling op hierdie terrain het tot gevolg gehad dat alle 

enkelfaktorteoriee daarin gefaal het om die toets vir die verklaring en 

verantwoording van alle Rekende faktore te deurstaan. Enkelfaktor hi

poteses kon ook nie alle korrelasietabelle wat deur psigoloe verkry is, 

dek en verklaar nie, sodat die meeste psigoloe vandag nie meer die stand

punt, naamlik dat verstandsaktiwiteite na 'n enkele faktor herlei kan 

word, huldig nie. Faktoranalitiese modelle en metodes wat deur middel 

van wiskundigo kriteria ontwikkel is, het allerlei faktore soos intra

individuele verskille, lae interkorrelasies van toetse met I.K.-tellings 
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en dies meer ontbloot, sodat dit later duidelik geblyk het dat intelli-

gensie oor 'n meer uitgebreide en gekompliseerde struktuur beskik, as 

wat tot op hede verrnoed is. 

Wiskundig sien die enkelfaktorteorema soos volg daaruit. As enige ta-

bel met geselekteerde data uitsluitlik toegeskryf word aan die inwer-

king van een fak.tor, kan die algebraiese vergelyking van Spearman se 

bekende tweefaktorteorie, nl. 

m .. = f. g. + f. u .. 
J1 Jg 1 JU J1 

• •••• (1) 

herlei word na 'n vergelyking met slegs een term aan die ,.r~gterkant, nl. 

m = fJ.gg1. ji 

Dit impliseer dan dat vir 'n' toetse sal 

m • • 2i· •••• m • n1 • •• f ng 

waar i = 1, 2, ••• , N vir elk van die N individue. Dit impliseer dus 

dat die ooreenkomstige pare gegewens altyd proporsioneel sal wees, en 

om 'n geskikte uitdrukking vanuit die matriksalgebra te gebruik, kan 

ons se dat die hele tabel met data 'n matriks van orde een vorm (Burt, 

1940, PP• 143, 146). 

3.3 OORGANG TOT FAKTORANALISE 

Teoriee rak.ende die organisasie van psigologiese karaktertrekke of eien-

skappe is baie oud. Ter verduideliking van hierdie begrip stateer Anas-

tasi dat: "In its simplest terms, a trait may be regarded as a 'cate-

gory for the orderly description of the behavior of individuals 111 (Anas-

tasi, 1958, p. 322). Dit het verder betrekking op die onderlinge ver-

houdings van gedrag in al sy fasette. Deur al die dekades wat filoso-
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we hul besig gehou het met die aard van die "gees" of "bewussyn", het 

hulle teoriee voorgestel met betrekking tot die eenhede waarin die gees 

of bewussyn - vir die doel van hierdie studie, die verstand - onderver

deel sou wees. Dit was egter eers sedert die toepassing van psigolo

giese toetse en kwantitatiewe metodes, dat die verbande tussen die veel

soortige gedragsverskynsels van die individu gemeet kon word. Die meer 

resente teoriee is ontwikkel as interpretasies van spesifieke bewyse 

wat opgelewer is en beskik dus oor 'n groter empiriese grondslag as 

die voorafgaande teoriee (Anastasi, 1958, p. 322-323). 

Anastasi (1970, p. 320) wys ook daarop dat die ontwikkeling van veel

voudige aanlegbatterye gestimuleer is deur die geleidelike bewuswor

ding van die feit dat die sogenaamde algemene intelligensietoetse in

derwaarheid minder algemeen toepassing gevind het as Wqt oorspronklik 

vermoed is. Dit het spoedig aan die lig gekom dat baie sodanige toet-

se primer meetmiddels van verbale begrip was. Ander terreine soos bv. 

die van meganiese vermoens was onaang~raak, behalwe by sommige prestasic

en nie-verbale toetsskale. Namate hierdie tekortkominge van intelligen

sietoetse blootgele is,het psigoloe begin om die begrip intelligensie 

beter te omskryf. Sommige het onderskei tussen akademiese en praktiese 

intelligensie, terwyl antler verwys het na abstrakte, meganiese en sosia

le intelligensie. Htervolgens is spesiale aanlegtoetse ontwikkel as 

aanvullend tot intelligensietoetse. Maar nadere analise het aan die 

lig gebring dat intelligensietoetse op sigself sekere kombinasies van 

spesiale of besondere aanlegte meet, soos byvoorbeeld verbale en nume

riese aanlegte, alhoewel die terrein wat deur hierdie toetse gedek word 

onsamehangend gedefinieer was. 

Die toepassing van ··raktoranalise op die studie van die organisering van 

psigologiese eienskappe het die teoretiese basis gevorm vir die konstruk-
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sie van veelvoudige aanlegbatterye. Deur middel van faktoranalitiese 

tegnieke kon die verskillende verstandsvermoens, wat ietwat onsame-

hangend onder die begrip intelligensie gegroepeer was, sistematies 

geidentifiseer, georden en behoorlik gedefinieer word. Langs hierdie 

weg kon toetse geselekteer word sodat elkeen die baste beskikbare meet-

middel van een van die eienskappe, kenmerke, of faktore kon weergee, 

soos geidentifiseer deur faktoranalise (Anastasi, 1970, p. 320). 

Cattell (1952, pp. 20, 21) sluit hierby aan deur te 
,.. 

se: II ••• factor 

analysis is concerned with 'how much' relationship exists ••• Factor 

analysis is a finer quantitative tool, giving answer appropriate to a 

more advanced stage of research ••• because it permits a more complex 

and detailed hypothesis to be tested than is possible by other statis-

tical methods." Govolglik kan daar met behulp van faktoranalise grond-

liggend geeksperimenteer word met hipotesis wat ryk na bewerings aan-

g~ande die getal faktore betrokke by 'n situasie, die aard van die fak-

tore, die mate van wisselwerking tussen faktore, asook die omvang van 

hul invloed. 

3.4 FAKTORTEORIEe 

Spearman, in teenstelling met Binet, het 'n baie meer skolastiese be-

naderingswyse gevolg, wat gebaseer was op psigologiese teoriee en wat 

ook gerugsteun was deur wiskundige modelle vir die bestudering van mens-

like vermoens. Sy ontwikkeling van wiskundige kriteria en wiskundige 

modelle vir die bestudering van "g", het die grondslag gevorm van fak-

toranalise en die ander faktorteoriee wa t hierui t tot stand, gekom he t, 

soos in die volgende paragrawe aangetoon gaan word. Baie ander orto-

dokse teoriee kon egter nie opweeg teen suksesse wat behaal is deur 

hierdie nuwe denkrigting nie, en hat stelselmatig van die toneel ver-
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dwyn. Tereg kan Guilford dan verwys na Charles Spearman as die vader 

van faktoranalise in die psigologie (Guilford, 1967, p. 56). Sedert 

Spearman sy kriteria van eweredigheid en die gebruik van tetrade-ver

skille voorgestel het, het 'n hele aantal faktoranalitiese prosedures 

ontwikkel wat 'n nuwe dimensie aan psigologiese navorsing verleen.·het. 

Belangrike navorsers wat hier genoem kan word is ondermeer Thurstone 

(1935), Hotelling (1933) en Kelley (1935) (Guilford, 1936, pp. 410, 471). 

3.4.1 Spearman se tweefaktorteorie: 

Die probleem van organisering van karaktereienskappe was die eerste 

keer op 'n empiriese grondslag verantwoord me~ die publikasie van Spear

man se artikel in 1904, waarin hy 'n nuwe teorie en 'n nuwe metodevan 

ondersoek bekendstel. Laasgenoemde was gebaseer op sekere verbande tus

sen interkorrelasies van toetsdata (tussen sensoriese toetse en geskat

te intelligensiepeile). Aanvanklik het Spearman van die standpunt af 

uitgegaan dat enige korrelasie tussen twee toetse 'n gemene faktor plus 

twee spesifieke faktore impliseer. Die gedagte was dat elke toets saarn

gestel is uit 'n g-faktor, wat universeel was, plus 'n spesifieke fak

tor wat kenmerkend was van elke afsonderlike toets. Hierdie aanvankli

ke tweefaktorpatroon is !oe soos volg algebraies uitgedruk: 

xl = mlg + nlsl 

x2 :::: m2g + n2s2 

x3 = m3g + n3s3 

:x:n = mng + nn8 n 

waar die x'e = toetspunte in afwykingsvorm 

g = die universele gemene faktor wat rekenskap gee van alle 

korrelasies tussen toetse 

s'e = die vermoens eie aan (spesifiek) die onderskeie toetse 



m'e en n'e regressie koeffisiente soos in die gewone regressie ver-

gelyking (Guilford, 1936, pp. 459-461). 

Hierdie analise is later meer sistematies benader met behulp van die 

ontwikkeling van die "tetrade kriteriurn" (wat toetse in groepe van 

vier analiseer), maar het l~ter onvoldoende geblyk te wees as die aan-

tal toe tse groot is (Anastasi, 1958, p. 323). Hierdie tetrade-verge-

lyking lui soos volg: 

raprbq - raqrbp = 0 

waar r enige korrelasie verteenwoordig, terwyl die twee voetnote die 

vermoens wat met mekaar gekorreleer word, aandui. Die uitdrukking aan 

die linkerkant van die vergelyking staan bekend as die tetrade-verskil 

( Spearman., 1927, p. 73). · 

Spearman wys in sy publikasie egter daarop - 0.soos reeds by implikasie 

hierbo genoem - dat alle vertakkinge van intellektuele aktiwi tei te een 
, 

fundamentele funksie (of 'n groep van funksies) in gemeen het, maar dat 

die oorblywende of spesifieke elemente van die intellektuele aktiwiteit 

in elke geval verskillend van die spesifieke elemente vir die ander ak-

tiwiteite blyk te wees (Spearman, 1904, p. 284). Bogenoemde kriterium 

is egter later vervang deur die meer effektiewe en buigsame metode van 

faktoranalise~ 1 ) 

Op die grondslag van sy analises van toets interkorrelasies, het Spear-
-~ 

man die tweefaktorteorie vir intellektuele- of_geestesaktiwiteite ge-

formuleer. Volgens hierdie teorie beskik alle intellektuele aktiwitei-

te oor 'n enkele gemeenskaplike 11 algemene 11 faktor, of 11 g11 faktor (Anasta-

si, 1958, p. 323). Die gedagte van "g" het gespruit uit sy waarneming 

1) Vergelyk paragraaf 3.5, P• 113. 
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dat korrelasiekoeffisiente tussen toetse neig om 'n hierargiese orde 

aan te toon, dit wil se dat hul tetrade-verskille strewe na nul (Thom-

son, 1960, p. 48). Meer nog, elke aktiwiteit beskik ook oor "spesifie-

ke 11 , of s-faktore. Hierdie s-faktore word beskou as bui tengewoon tal-

ryk, maar wat streng spesifiek gerig is op elke aktiwiteit van die in-

dividu. Met ander woorde geen twee aktiwiteite kan spesifieke faktore 

deel nie. Spearman het aangevoer dat sodanige teorie konsekwent is met 

betrekking tot korrelasie resultate (.Anastasi, 1958, p. 323). 

Wiskundig kan die telling wat ,'n persoon met 'n gegewe intelligensie-

toets behaal, soos volg voorgestel word in die vorm van 'n vergelyking 

(let op die enkele algemene g-faktor, tesame met een of meer spesifie-

ke s-faktore). 

+ + + •••• • • • • (3) 

w~ar die koeffisiente van g, s 1 , s 2 , s
3

, ••• , die ladings van "g" en 

die verskillende s-faktore voorstell) (Van der Walt, 1970, p. 183). 

Die teenwoordigheid van verskillende spesifieke faktore in elke akti-

witeit verklaar die afwesigheid van perfekte + 1,00 korrelasies. Geen 

twee aktiwi tei te, afgesien van hoedanig hul a fhanklikheid van die g-fak-

tor is, is geheel en al vry van spesifieke faktore nie. Volgens hierdie 

teorie kan die universele positiewe korrelasie, aan die ander kant, toe-

geskryf word aan die alomteenwoordigheid van die g-faktor. Verskillen-

de verhoudings van "g" en "s" in elke aktiwi tei t lewer dus 'n wye reeks 

positiewe korrelasies, almal hoer as nul en kleiner as 1,00 (.Anastasi, 

1958, P• 323). In aansluiting hierby stateer Spearman (1927, p. 75) dat: 

1) Vergelyk ook paragraaf 3.2, vergelyking (1), p. 79. 
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"Although, however, both of these factors occur in every ability, they 

need not be equally influential at all. On the contrary, the very ear-

liest application of this mathematical theorem to psychological corre-

lations showed that there the 'g' has a much greater relative influence 

of 'weight' in some of the abilities tested than in others." 

Ter illustrasie van die basis vir korrelasie tussen toetse volgens hier-

die teorie, word verwys na figuur 3~1.--~~~ 

Figuur 3.1 Korrelasiemodel ten grondslagvan die Tw-eefaktorteorie. 

Volgens hierdie skematiese voorstelling sal toetse 1 en 2 'n hoe kor-

relasiekoeffisient met mekaar toon, aangesien elkeen hoogs versadig is 
, 

met "g", soos aangetoon deur die gearseerde dele. Die wit oppervlakte 

in elke toets varteenwoordig die spesifieke en metingsfout variasie. 

Toets 3 daarenteen sal 'n baie lae korrelasie met die ander twee toet-

se toon, aangesien di t oor baie min "g" beskik (Anastasi, 1970, p. 32·7). 

Volgens die tweefaktorteorie behoort elke psigologiese meetmiddel daar-

op gemik te wees om Jie hoeveelheid "g" van elke individu te bepaal. 

Indien hierdie faktor dus 'n rol by alle versta.~dsaktiwiteite speel, 

verskaf di t dus die enigste grondslag waarvolgens die verstandsakthri-

tei te van 'n persoon van si tu·asie tot si tuasie voorspe 1 kan word. Die 

werking van spesifieke faktore is beperk tot slegs 'n enkele aktiwiteit 

en dus sinneloos om te bepaal (Anastasi, 1958, p. 323). 

Spearman het vanaf die ontwikkelingstadium van hierdie teorie besef dat 

die tweefaktorteorie verder gekwalifiseer behoort te word. Navorsing 
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het aan die lig gebring dat waar soortgelyke aktiwiteite vergelyk word, 

daar reeds 'n sekere mate van korrelasie bestaan, afgesien van die by-

drae deur die sogenaamde g-faktor. Hierdie verskynsel het by toege-

skryf aan die moontlike oorvleueling van sekere van die s-faktore, wat 

die moontlikheid van 'n addisionele faktor of groep faktore regverdig; 

faktore wat nie so universeel is as "g" nie, maar ook nie so spesifiek 

soos die s-faktore is nie. Sodanige faktor, wat gemeenskaplik is aan 

'n groep aktiwiteite - alhoewel nie aan almal nie - het by 'n "groep-

faktor" genoem, wat onder andere rekenkundige, meganiese en linguiale . . 

vermoens insluit. (Anastasi, 1958, p. 324 en Thomson, 1960, pp. 15, 

16). Vernon (.1951, p. 14) voer aan dat die rede waarom Spearman se 

werk tot ongeveer 1927 in gebreke gebly het om· die sogenaamde groepfak-

tore te identifiseer, was omdat hy en sy wolgelinge baie selde die ge-

leentheid gehad het om groot groepe (populasies) te toets. Pretorius 

(1971, p. 111) analiseer dan, na aanleiding van genoemde teorie, 'n 

kind se leesvermoe soos volg: dit word gedeeltelik toegeskryf aan die 

kwaliteit van die algemene intelligensie, dit wil se die g-faktor; deels 

ook aan so 'n groepfaktor soos verbale vermoe; asook aan die vermoe om 

gedrukte woorde waar te neem, di t wil se die s-faktor. Spearman en Hol-

zinger het later in 1935 'n gevorderde metode ontwikkel waarvolgens 

groepfaktore, bo en behalwe die g-faktor, bepaal kon word. Toetsresul-

tate is saamgestel in 'n tabel van interkorrelasies, wat op verskeie 

maniere gegroepeer en hergroepeer word totdat elke groepfaktor geisoleer 

kon word. Die ladings van elke toets wat g-faktore en groepfaktore be-

vat, word dan op hierdie wyse bepaal (Guilford, 1936, p. 471). 

Die belangrike bydrae van Spearman se werk het bly voortleef - afgesien 

van die ontwikkeling van wiskundige modelle wat die grondslag vir fak-

torana.J.ise gele het - want hy het besef dat die vrae rakende die alge-
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meenheid van intelligensie, berus het op die aard van korrelasies tus-

sen die toetse Yan verstandsaktiwiteite. Britse psigoloe wat sterk on-

der die invloed van Spearman se teorie gearbei het, was baie teensinnig 

om die faktore wat .Amerikaanse psigoloe beskou het as belangrike nuwe 

dimensies van die intellek, te aanvaar. Eersgenoemde het egter, vol-

gens die Spearman tradisie, probeer om die struktuur van menslike ver-

standsaktiwiteite sinvol te verklaar deur die daarstelling van sogenaam

de "faktor hierargiee"l) (Nunnally, 1967, PP• 433, 434). 

3.4. 2 Thurs tone se Veelvoudige- of Geweegde Groepfaktorteorie: 

Dit is interessant om daarop te let dat Binet se benadering tot die be-

grip intelligensie, naamlik die meting van intelligensie, spoedig ge-

weldig veld gewen het in die V.S.A., aangesien psigoloe alhier nie so-

seer ·gemoeid was met 'n teoretiese ~esinning van menslike verstandsver-

moans - soos gepropageer deur Spearman - nie. Gedurende die twintiger-

en dertiger jare het die Amerikaanse psigoloe hul egter veral toegespits 

op uitbouing van die wiskundige metodes van faktoranalise en was dit ver-

al Thurstone wat baanbrekerswerk gedoen het met navorsing en toepassing 

van laasgenoemde op menslike verstandsaktiwiteite. 

Tot ongeveer 1930 was die vernaamste a:rgument by die bestudering van 

menslike verstandsvermoens toegespits op die korrektheid, al dan nie, 

van Spearman se stelling in verband met die universali tej.t van "g". 

Thurstone het Spearman se "g" as algemene kognitiewe vermoe teengestaan 

en he t die vraag rakende "g" omgedraai deur die vraag te s te 1, na.amlik 

hoeveel en watter soorte faktore benodig word om te verantwoord vir die 

waargenome korrelasies tussen toetse van verstandsaktiwiteite. Om hier-

1) Vergelyk paragraaf 3.4.3, P• 93. 
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die probleem op te los het Thurstone grootskaalse verbeterings aange

bring ten opsigte van die bestaande metodes van faktoranalise en het 

hy ook data op 'n ongehoorde groot skaal - vir daardie tydperk - versa

mel en verwerk (Nunnally, 1967, p. 435). 

Op grond van omvattende navorsing deur Thurstone en sy studente is 'n 

aantal groepfaktore benoem, wat hy "primere verstandsfaktore" genoem 

het. Die fak.tore wat meestal in ~y werk, asook die van ander onafhank

like navorsers verwys word, is ondermeer die volgende: 

v. 

w. 

N. 

s. 

M. 

Verbale beg.rip - die belang:rikste faktor in toetse soos be

g:ripvormende leeswerk, verbale analogiee, ongeordende sinne, 

verbale redenering, asook by mekaar passende spreekwoorde .uit

soek en afpaar. 

Woordvlotheid - word gevind in toetse soos anagramme, rym

werk, of die benoeming van woorde in 'n sekere ka te gorie 

(bv. seunsname wat met die letter T begin). 

Syferkundi5~ vermoe die beste waargeneem by rekenkundige 

berekeninge wat speed en akkuraatheid verg. 

Ruimtelike vermoe - dit is moontlik dat hierdie faktor twee 

afsonderlike faktore kan verteenwoordig, t.w. die een wat 

waarneming van vaste ruimtelike of meetkundige relasies voor

stel; die ander weer waar wisselende posisies of transforma

sies gevisualiseer moat word. Daar is ook bewyse van 'n der

de faktor, naamlik verbeeldingsvermoe ten opsigte van bewe

ging. 

Assosiatiewe Memorisering (Geheuewerk) - hoofsaaklik in toet-
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se wat die memorisering van afgepaarde ooreenkomste vereis. 

Persepsuele speed - Vinnige en akkurate begripsvermoe van 

visuele besonderhede, ooreenkomste en verskille. Hierdie 

faktor kan dieselfde faktor verteenwoordig as die spoedfak

tor, soos geidentifiseer deur Kelley en antler vroeere navor-

sers. 

I. (of R) Induksie (of Algemene redeneringsvermoe) - die identifise

ring van hierdie faktor was die swakste omlyn. Thurstone 

het oorspronklik 'n induktiewe en 'n deduktiewe faktor ver

onderstel. Laasgenoemde was die beste meetbaar in toetse 

van deduktiewe :redenering en die eersgenoemde by toetse 

waar die proefpersoon 'n reel moet bepaal. Bewyslewering 

van die ,B.eduktiewe faktor was baie meer 6ering as van die 

induktiewe faktor. Op grond hiervan stel antler navorsers 

'n algemene redeneringsfaktor voor, wat die beste met be

hulp van rekenkundige redeneringstoetse gemeet kan word 

(Anastasi, 1970, PP• 329, 330). 

Na aanleiding van bostaande voer Thurstone dan aan dat die intellektue

le vermoe van die mens in 'n gegewe sfeer van verstandsaktiwi tei t, of 

sy prestasie in 'n gegewe toets, in terme van n-~aktore, nl. 

x1 , x2 , x3 , ••• xn ui tgedruk kan word. Hy pro beer die forrnulering van 

sy teorie distansieer van psigologiese veronderstellings deur middel 

van faktoranalise. Volgens hom funksioneer die onderskeie faktore in 

verskillende grade ten opsigte van verskillende denktake. Met behulp 

van statistiese ontleding kan dan bepaal word watter faktore 'n bete

kenisvolle rol in 'n bepaalde denktaak vervul en oqk hoe sodanige fak~ 

tore verteenwoordig is in 'n ander verstandsaktiwiteit (Van der Walt, 

1970, P• 184). 
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Die individu se telling in 'n sekere taak A wo:r.d dan wiskundig soos 

volg voore-,-estel: 

+ ... + ax n n 

on 1;en opsigte van 'n taak B weer soos volg: 

+ ... + bx n n 

en so meor vir take c, D, E, ~ ••• , waar a1 , a2 , a3 , ••• , an en 

b
1

, b
2

, b3 , ••• , bn die onderskeie faktorladings verteenwoordig, wat 

probleme oplewer by die berekening daarvan. As statistiese analise 

aantoon dat a1 , b1 , c1 en d1 nie zero is nie, word hierdeur geimpli

seer dat x1 'n algemene faktor van al die take is. As statistiese ana

lise egter aantoon dat a1 en b1 nie zero is nie, maar wel c1 en d1 , 

dan word afgelei dat x
1 

'n gemeenskaplike groepfaktor vir take A en B 

is. As analise egter aantoon dat a1 nie zero is nie, maar wel b1 , c1 

en a
1

, dan word afgelei dat x
1 

'n spesifieke faktor is, en wel spesi

fiek vir taak A (Van der Walt, 1970, P• 184). 

Deur middel van hierdie faktoranali tiese metode het Thurs tone tot di.e 

gevolgtrekking gekom dat daar geen enkele algemene faktor of vermoe 

bestaan, waarvan alle verstandsaktiwiteite in 'n mindere of meerdere 

mate afhanklik is nie. Hy het egter tot die slotsom gekom dat daar 

eerder 'n aantal brae groepfaktore bestaan, wat in verskillende toet-

se of verstandsaktiwiteite verskillende gewigte of ladings dra. In 

aansluiting hierby skryf Anastasi dat die verbale faktor groot verteen-

woordiging geniet in 'n woordeskattoets, 'n kleiner gewig drain 'n 

analogiee toets en 'n baie geringe bydrae lewer tot rekenkundi.ge rede-

neringstoetse (Anastasi, 1970, p. 328). 
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Die volgende skematiese voorstelling illustreer die in:terkorrelasies 

wat daar bestaan tussen vyf toetse ton opsigte van 'n veelvoudige fak

tormodel. 

Figuur 3.2 Korrelasiemodel ten grondslag van die Veelvoudige Groep

faktorteorie. 

Die korrelasies tussen toetse 1, 2 en 3 berus op hul gemeenskaplike 

ladings van die verbale faktor (V). Insgelyks is die korrelasie tus

sen toetse 3 en 5 die resultaat van die ruimtelike faktor (s), en die 

tussen toetse 4 en 5 die van die syferkundige fak:tor (N). Toetse 3 en 

5 is wat hul faktorsamestelling betref komp~eks, in die sin dat elkeen 

oor aanmerklike ladings van meer as een faktor beskik, t.w. Ven Sin 

toets 3, N en Sin toets 5. Op grond van die tweede basiese kenmerk 

van die teorie van faktoranalise, naamlik groepfak:tore, kan ook verde

re afleidings rakende die relatiewe omvang van die interkorrelasies 

gemaak word. Byvoorbeeld, toets 3 korreleer hoer met toets 5 as met 

toets 2, omdat die ladings van die S faktor in toetse 3 en 5 (soos voor

gestel deur die oorvleulende gedeel tes) groter is as. die ladings van die 

V faktor in toetse 2 en 3 (Anastasi, 1970, pp. 328, 329). 

Thurstone het na verdere ondersoek tot die gevolgtrekking gekom dat sy 

prime re vers tandsfaktore egter nie heel temal so onafhanklik fungeer 

(soos voorheen aangevoer) nie, maar dat daar wel 'n gemeenskaplike ·of 
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algemene intellektuele vermoe bestaan wat 'n rol speel in alle ver~ 

standshandelinge (Van':der Walt, 1970, P• 185). 

Marx en Hillix wys daarop dat die verskille tussen Britse en Arnerikaan

se standpunte nie grondliggend van aard was nie, maar tot 'n sekere ma

te eerder verskil het ten opsigte van die metode van beredenering en 

s·tateer dan dat: "The British view of the nature of intelligence dif

fers from the American in being hierarchic. Thorndike (1914) thought 

of intelligence as a multitude of specific skills. Thurstone .(1938) 

later worked with a relatively large democratically ordered collec

tion of abilities. British workers in the field ••• have moved toward 

an analyses of intelligence which starts with a general factor. Once 

the general factor has been removed from the matrix of test intercor

relation, it is found that two large group factors tend to show up, 

one of them verbal-numerical-educational in nature, the other spatial

practical-mechanical. Below these again are smaller group factors 

corresponding roughly to the primary mental abilities of Thurstone, 

with specific factors deriving from particular skills and circumstan

ces at the bottom" (Marx en Hillix, 1963, p. 434). Dit is dus duide

lik dat Thurstone te doen het met tweede orde algemene fak.tor wat in 

'n groot mate 'n ooreenkoms toon met Spearman se oorspronklike g-fak.

tor. Guilford (1936, p. 460) wys egter daarop dat Spearman die verrei

kende gevolgtrekking gemaak. het, naamlik dat die gemeenskaplike· element 

"g" identies is aan alle toetse wat die proses van kognisie behels. 

Thurs tone, daarenteen, het Spearman se benadering dat "g" as 'n alge

mene kognitiewe vermoe beskou kan word verwerp en voer dan aan dat hy 

kognitiewe vermoens as saamg~stelde eienskappe beskou en verstrek in

ligting in verband met 'n aantal sulke faktore om sy siening te veri

fieer (Mc Kellar, 1952, p. 206). 
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3.4.3 Die Hierargiose Groepfaktorteorie: 

Verskeie psigoloe, onder andere Burt (1940, p. 166), verwys heel tereg 

na die hierargiese groepfaktorteorie as die driefaktorteorie. Di t is 

heeltemal gepas, soos blyk uit die skematiese voorstellings van model-

le wat onder andere deur Burt, Vernon en Eysenck voorgehou word. 

3.4.3.1 Die Burt-model: Navolgers van Spearman het met sy g-faktor 

volgehou, alhoewel hulle nietemen ook relatief meer aandag aa.ri groep-

faktore begin skenk het. Namate die nuut ontdekte faktore in getal 

toegeneem het, het daar 'n erkenda behoefte ontstaan na die probleem 

van rangskikking volgens 'n logiese onderlinge verbandhoudende struk-

tuur. Burt was die eerste persoon wat hierdie struktuur verwesenlik . 

het~ Sy model, soos aangetoon in figuur 3.3, het betrekking op die 

hele menslike bewussyn met die .. eerste tweeledige hoofverdeling gerig 

op intellektuele eienskappe ( of "g"), en praktiese of gedragseien-

skappe. Onder die praktiese eienskappe plaas by psigomotoriese ver-

moans en vermoens wat te doen het met ruimte en meganiese aanb~leent-

hede (Guilford, 1967, p. 57). 
Die menslike b~wussyn 

Relasievlak g 

------------Assosiasie_s J.;.i.. A2 

I "' A 
Peraepsie~ ~ P3 P4 

Sensasie s1s2 f3 \ 4 ~ 6 ~ 

praktiese 

-------------!\ /\ 
t264 /)6J8 

Figuur 3.3 Burt se voorstelling van 'n geidealiseerde hierargiese mo-

del, met opeenvolgende tweedelings op die verskeie vlakke 

van die algemene bewussyn 
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Burt het sy hierargiese model uitgedruk in terme van opeenvolgend~ 

tweedelings, sodat elke onderafdeling van 'n hoer faktor, verdeel in 

twee laer faktore. Ten opsigte van die onderskeie vlakke van split

sing het hy die hoogste vlak geidentifiseer as relasies, op die twee

de vlak assosiasies, persepsie op die derde, en sensasie op die vierde 

vlak. Om groepfaktore toepassing te laat vind in sy model, moes Burt 

afsien van sy streng patroon van tweedeling, aangesien verskeie van 

die ondergeskikte kategoriee meer as twee faktore bevat. Op die asso

siasievlak byvoorbeeld, was die tweedeling gerig op geheue en p~oduk

tiewe assosiasie. Eersgenoemde beskik oor 'n algemene faktor, naamlik 

vaslegging (retensie), met groepfaktore soos die visuele, gehoor, spie

re en verbaal-gehoue faktore; terwyl laasgeno~mde 1n algcmeno f.:i.ktor, 

naamlik vindingrykheid impliseer, met groepfaktore sooG vaardigheid en 

oorspronklikheid. Ander algemene faktore op die assosiasievlak sluit 

in verbale, linguale en rekenkun~ige bekwaamheid, waaronder twee of 

drie groepfaktore ressorteer (Guilford, 1967, pp. 57, 58). 

3.4.3.2 Die Vernon-model: Vernon (1951, pp. 22, 23) het vasgestel 

dat na die eliminering van "g" daar twee hoofgroepe faktore deur toet

se opgelewer word, naamlik die verbaal-numeries-opvoedkundige bekwaam

heid (kortweg v:ed-faktor) en die prakties-meganies-ruimtelik-fisiese 

bekwaamheid (waarna verwys word as die k:m-faktor). Let op dat laas

genoemde "prakties" genoem word soos in die Burt-model. Indien die a

nalise genoegsaam gedifferensieerd van aard is, dit wil se •n groot ge

noeg aantal toetse insluit, verdeel hierdie faktore verder. 

Die v:ed-i'aktor lewer verbale en numeriese groepfaktore, terwyl die 

k:m-faktor verdeel in,ruimtelike, praktiese (handearbeid en dies meer) 

en meganiese inligting as groepfaktore (Guilford, 1967, p. 58). 
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Verder kan nog naderliggende subfaktore onderskei word deur verdere 

analise van ondermeer verbale taakopdragte. Op die laagste vlak van 

die hi~rargie word die spesifieke faktore aangetoon, wat oor so 'n ge-

ringe trefwydte beskik dat hulle as onbeduidend beskou kan word (Ana-

stasi, 1958, p. 328). 

Hoof groepfaktore 

Ondergeskikte 
groepfaktore 

v:ed k:m 

rS rh I fh 
Spesifieke fak
tore 

111111111111111111111111111 111 I 

Figuur 3.4 Vernon se model ter illustrasie van die hiorargiese teorie 
van menslike bekwaamhede 

3.4.3.3 Smith se lntellektuele Hierargie: Geskoei op die lees van die 

hierargiese groepfaktorteorie het Smith (Van Ransburg, 1970, pp. 133, 134) 

'n model ontwikkel wat in 'n groot mate ooreenkom met die van Vernon. 1 ) 

g 

I 

verbaal-opvoedkundig prakties-meganiea-ruimte)jk-fisies 

I I · I J If l n 

waar g "" algemene faktor 

w = woordvlotheid 

f = figuur faktor 

v = verbale faktor 

n = numeriese faktor 

k • ruimtelike faktor 

m = meganiese faktor 

handvaardigheid = praktiese faktor 

k m handvaardigheid 
(E.manual) 

Figuur 3.5 Intellektuele hierargie soos voorgestel deur die Smith
model 

1) Vergelyk paragraaf 3.4.3.2, p. 94. 
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Uit hierdie figuur blyk dit weer eens duidelik dat die :Britse siening 

die waarde van die spesifieke faktore geringskat en eerder die werking 

van verstandsfaktore toeskryf aan 'n algemene faktor en twee bree groep-

faktore. Laasgenoemde verdeel weer verder in sewe kleiner groepfaktore. 

Dit is dan ook opvallend in hoe 'n groat mate hierdie meer moderne :Brit

se benadering ooreenkom met die van Thurstone; 1 ) Hier, in teenstelling 

met Thurstone se siening, word nog steeds die belangrikheid van 'n alge-

mene faktor by verstandsaktiwiteite beklemtoon. 

3.403.4 Die Guilford-model: Tydens sy aanvanklike bekendstelling van 

sy navorsing wys Guilford (1956, pp. 267-292) daarop dat die doel daar-

van is om 'n meer omvattende prentjie te ·ontwikkel van die struktuur 

van die menslike intellek,,soos gesien in terme van faktore. Hy erken 

ook dat alhoewel hierdie benadering · ongeveer veertig faktore ontbloot, 

dit nog onvolledig is. Hierdie sisteem het egter baie interessante teo-

retiese implikasies wat aanleiding kan gee tot die ontbloting van verde-

re faktore wat tot hiertoe nog onbekend was. Hy voer aan dat: "The 

advent of multiple-factor analysis has done something to broaden and 

enrich our conception of human intelligence, but factor theory and the 

results of factor analysis have had little effect upon the practices of 

measurement of intelligence ••• Too commonly, however, a single score 

is the only information utilized, and this single score is usually do-

minated by variance in only one or two factors" (Guilford, 1956, p. 267). 

Alhoewel Guilford se klassifikasie skema van die begin af gemik was op 

die vestiging van 'n teoretiese grondslag vir die aard van die intellek, 

het di t aanleiding gegee tot 'n ontsettende groot aarital verskillende 

1) Vergelyk paragraaf 3.4.2, pp. 87-92. 
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faktore. Die klassifikasie skema op sigself het net aanleiding gegee 

tot die ontdekking van meer en meer faktore, terwyl hierdeur geen moont-

like verband tussen die faktore na vore tree nie. Guilford erken dan 

dat afgesien van 'n klassifikasie skema vir faktore, word daar ter aan-

vulling ook 'n wiskundige model wat die relasies tussen die groot aan-

tal faktore vereenvoudig, verlang. Vir hierdie doel het verskeie per-

sone hi~rargiese modelle daargestel wat toenemende vlakke van die alge-

meenheid van faktore postuleer (Nunnally, 1967, P• 464). 

Guilford se model, wat oorweging skenk aan die moontlike relasies tus-

sen die verskillende tipes van faktore in die klassifikasie skema, word 

in figuur 3.6 aangetoon. Slegs die hierargie vir produktiewe denke 

word in besonderhede aangetoon. Bo-aan verskyn die algemene intellek-

tuele vermoe (soos Spearman se "g"), waaronder dan denke teenoor geheue 

voorkom. Onderkant denke kom produktiewe denke wat uitloop op twee ver-

skillende tipes van produktiewe denke, naamlik konverb"Brende en diver-

gerende denke (Nunnally~ 1967, p. 466). Guilford self veer dan aan dat 

hy langs hierdie weg die faktore sistematies wou kategoriseer. ]'aktore 

wat onder denke ressorteer, naamlik kognisie (ontdekking), produksie 

(konvergerende en divergerende denke) en evaluering, kan elk weer rang-

skik word volgens drie soorte inhoude van:..denke, naamlik figuurlik, 

struktureel en konseptueel (Guilford, 1956, p. 292). 

Figuur 3.6 

Algemene intellektuele vermoe 

Bree faktore van die intellek 

Produktiewe denka 

Konvergerande 

Bree ti
pes van 
denke 

Besondere tipes 
van denke 

Guilford se hierargiese model vir faktore van die intellek 
.Je"lt,.... - _,,,,,._ ~ /-\ 
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Soos duidelik blyk uit figuur 3.6 sou dit uitloop op 'n baie komplekse 

sisteem, indien daar gepoog sou word om 'n volledige hierargiese struk-

tuur vir die menslike intellek daar te stel en verder sou dit ook uiters 

moeilik wees om toetse te vind wat voldoen aan so •n-struktuur (Nunnal-

ly, 1967, p. 466). 

Daar is egter sekere faktore volgens Nunnally (1967? p. 466-468), waar

op daar ag geslaan moet word tydens die soektog na hierargiese rangskik-

king van faktore. In die eerste plek word baie meer vermag deur betrek-

lik laag op die· model te begin en d an stelselmatig boon toe te :werk. Di t 

sou byvoorbeeld beter wees om met produktiewe denke te begin as met in-

tellek, aangesien die omgekeerde proses swak gedefinieerde faktore tot 

gevolg het wat sinvolle analise bemoeilik. Dit sou egter beter wees 

om deeglike navorsing te doen oor beperkte aspekte van;intellektuele 

funksionering, soos byvoorbeeld produktiewe denke. Indien hierargiee 

dan op 'n laer vlak ontdek word, kan dit dan stelselmatig saamge~noer 

word tot grater hierargiee op 'n hoer vlak. 

'n Tweede beginsel is dat die blote soektog na hierargiese faktore van 

weinige praktiese ".Waarde is, indien dit nie gebaseer is op grondige teo-

riee van menslike vermoens nie. 'n Voorbeeld wat tiperend is van hier

die beginsel word bespreek in paragraaf 3.4.4~)waar die teoretiese fun-

dering rakende Guilford se hipotese in verband met die hierargiese re-

lasies tussen faktore in sy "struktuur van die intellek" duidelik na 

vore kom. 

Derdens word daarop gewys dat in die soektog na hierargiee, die begin-

sel dat alle toetse in 'n faktoranalise noodwendig binne die raamwerk 

van 'n hierargie moet inpas, verwerp moet word. Wat egter van belang 

is, is om toetse te vind wat wel 'n hierargio vorm, afgesien van die 

1) Verwys nap. 99, 
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aantal toetse in 'n analise wat nie met die hierargie konformeer nie. 

Die gepaste toetse in 'n hierargie verklaar die grootste gedeelte van 

die gemeenskaplike variansie tussen alle toetse in die analise, wat op 

sy beurt weer 'n voldoende verklarende skema kan oplewer. Langs hier-

die weg kan die oorbodige toetse - wat nie by 'n hierargie inpas nie -

geelimineer word, sodat die hierargie verder na bo of na onder uitge-

brei kan word met behulp van verder~ ondersoeke. 

3.4.4 Guilford se struktuur-van-intellek model: 

Tyler (1969, p. 98) wys daarop dat Thurstone die begrip van primere 

verstandsfaktore voortgeb:rring en tegnieke ontwikkel het om sodanige 

faktore te ontleed, maar dat genoemde teorie soos blyk uit paragraaf 

3.4.21) te omslagtig was ten oindo dit bondig t.aoreties te formul8el'. 

Guilford het egter Thurstone se navorsing voortgesit en 'n sintese van 

al die voorafgaande komplekse faktoranalitiese resultate voortgebring, 

wat kon dien as 'n samevattende teoretiese verklaring van die struk-

tuur van die intellek. In aansluiting by hierdie verrassende resul-

taat wat Guilford ontwikkel het, stateer Anastasi (1970, p. 331) die 

volgende: "Some factor analysts have tried to simplify the picture of 

trait relationships by organizing the traits into a systematic schema. 

On the basis of more than two decades of factor-analytic research, 

Guilford has proposed a boxlike model which he calls the struc_:ture-of'

intellect model (SI) 11 • 

Guilford voer aan dat die komponente van intelligensie ontdek is deur 

die eksperimentele toepassing van die metode van faktoranalise en dat 

elke komponent 'n unieke vermoe verteenwoordig wat vereis word ten einde 

goed te kan presteer in 'n sekere groep take of toetse. Hy baseer hier-

die bevindinge op die algemene beginsel naamlik dat sekere individue 

1) Verwys nap. 87. 
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goed presteer in toetse van een kategorie, maar swak presteer in toet

se van 'n ander kategorie. Hieruit maak hy dan die gevolgtrekking dat 

'n faktor of komponent van intelligensie beskik oor sekere eienskappe 

van die gemeenskaplike kenmerke,,van die toetse van 'n spesifieke ka

tegorie (Guilford, 1968, p. 15). 

Toe Guilford aanvanklik te staan gekom het voor die.probleem van orga

nisasie en struktuering van die komponente of faktore van intelligan

sie, was daar alreeds bewys ge lewer van ongeveer 40 sulke fak.tore. Hy 

voer dan die vo1gende redes aan vir die keuse van 'ri morfologiese model. 

In die eerste plek het verskeie feite, gebaseer op ondervindinge van 

faktoranalise van intelligensietoetse in die V.S.A., die toepaslikheid 

van 'n hierargiese struktuur bevraagteken, aangesien daar feitlik geen 

persoon was wat 'n g-faktor vanuit sy analise gerapporteer het nie. 

Inteendeel~ die algemene neiging was dat elke faktor beperk was tot ·•n 

klein aantal toetse vir enige analise. Verder was die voorkoms Yan 'n 

klein aantal breer groepfaktore en 'n groter aa.~tal naderliggende groep

faktore weglaatbaar gering, aangesien hierdie faktore feitlik ewe alge

meen voorgekom het. Die derde en mees belangrike oorweging was dat 

heelwat faktore oenskynlik oor parallelle eienskappe beskik·het. Byvoor

beeld, indien ses verbale faktore in een stel toetse geselekteer word 

tesame met 1 n ooreenkomstige versameling van ses nie-verbale faktore in 

'n ander st;el, is dit duidelik dat die faktore van die twee stelle op 

'n betekenisvolle wyse afgepaar kan word. Die psigologiese bewerking 

is dieselfde in elke paar; dit is net die inhoud van die toetsitems 

wat verskil, alhoewel daar tog dele van elke paar, na analise, as af

sonderlike faktore tevoorskyn tree. Uitgebreide faktoranalitiese proef

nemings het hierdie oortuiging - naamlik dat 'n psigologiese bewerking 

dieselfde is, afgesien van die feit of dit toegepas word tesame met 
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verbaal-betekenisvolle informasie of met visueel-figuurlike inligting -

verkeerd bewys. Hierdie wanopvatting het sy beslag gekry in die Gestalt-

sielkunde (Guilford, 1967, PP• 60, 61). 

Op grond van bogenoemde besware het Guilford die kategoriee in die struk-

tuur van die intellek soos volg uiteengesit (Anastasi, 1970, pp. 331, 

332): 

Handelinge - dit wat die proefpersoon (respondent) doen. Dit.sluit in 

kognisie, geheue, divergerende denke (baie prominent by kreatiewe ak

tiwiteite), konvergerende denke of produksie, en evaluering. 

Inhoude - die aard van die inligting of materiaal waarop die handelinge 

uitgevoer word. Dit behels drie soorte inhoude, t.w. figuurlik, sim-

belies (bv. letters en syfers), semanties (bv. woorde) en gedragsmatig 

(inligting in verband met ander persone se gedrag, gesindhede, behoef-

tes en dies meer). 

Produkte - die wyse waarop inligting voorkom of deur die respondent ver-

staan word. Dit word geklassifiseer as eenhede, klasse, verhoudings 

(of relasies), sisteme, transformasies en implikasies. 

Dit is verder interessant om daarop te let dat Guilford 'n orde voor-

keur gee aan die kat·2'goriee langs elke dimensie van die model (soos 

geillustreer in figuur 3.7f)om sekere logiese redes. Byvoorbeeld, ten 

opsigte van handelinge vorm kognieie die basiese komponent van al die 

ander; vandaar die eerste posisie. Indien geen kognisie nie, dan is 

daar geen inligting te verg in die geheue nie; indien geen geheue nie, 

volg daar ook geen denkaksie nie, aangesien di t w at geproduseer word 

hoofsaaklik vanui t die geheue gehaal word. Indien geen kognisie of 

denke plaasvind nie, is dit voor die hand liggend dat daar geen beskik-

1) Verwys nap. 103. 
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bare inlig:ting te evalueer is nie. Vand3.ar dan die ra."'lgskikking vol

gens die model (Guilford, 1967, p. 63). 

Tyler (1969, p. 100) toon aan dat alhoewel elke faktor genoegsaam on

derskeibaar is om deur middel van faktoranalise geidentifiseer te kan 

word, kan faktore egter ook geklassifiseer word op grond van die oor

eenkoms wat daar in sekere opsigte tussen faktore bestaan. Een sodani

ge klassifisering is volgens die basiese tipe handeling wat ui tgevoer 

word, wat weer in vyf hoofgroepe van intellektuele vermoens ingedeel 

kan word, naamlik faktore van kognisie, geheue, konvergerende denke, 

divergerende denke en evaluering. Die beteken.is (Van der Walt, 1970, 

p. 187) van elk van hierdie hoofgroepe is die volgende: 

Kognisie - die onmiddellike ontdekking, herontdekking, of herken

ning van inligting in verskillende vorms, asook die re grip of die 

verstaan daarvan. 

Geheue die retensie van bogenoemde inligting in min of meer die-

selfde vorm as wat dit oorspronklik verkry is. 

Divergerende produksie of denke - impliseer die soeke na 'n ver

skeidenheid antwoorde of moontlike oplossings vir 'n bepaalde 

probleem. 

Konvergerende denke - dit is die soort inligting wat aanleiding 

gee tot een korrekte antwoord. 

Evaluering - impliseer die handeling ten einde tot die besluit te 

kom aangaande die geskiktheid, korrektheid en toepaslikheid van 

inligting wat verband hou met di t wat bekend is, gedoen is, of tTat 

onthou moet word. 
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HAND ELIN GE 

l!.valuering 

Konvergerende denke 

Divergerende denke 

Geheue 

PRODUKTE 

.Eenhede 

Klasse 

Verhoudings 

Kognisie 

I Sistema 

Tranaformasies 

Implikasies 

Figuur 3.7 

IlHIOUl)E 

Figuurlik 

Simbolies 

Seman ties 

Ge drag 

Guilford se struktuur-van-intellek model (Guilford, 1967, 
P• 63). 

'n Tweede wyse waarop intellektuele vermoens geklassifiseer kan word, 

is volgens die betrokke tipe materiaal of inhoud. Op hierdie stadium 

is die faktore van drie tipes materiaal of inhoude bekend, naamlik die 

inhoud kan figuurlik, simbolies of semanties van aard wees (Tyl~r, 1969, 

p. 101). Hierdie drie soorte inhoude was deeglik onderskryf deur beken-

de faktore en die vierde inhoud, naamlik gedrag, het Guilford later bloot 

op grond van teoretiese oorwegings bygevoeg, om rekening te hou met die 

soort inligting betrokke by kognisie asook by ander handeli~ge wat be-

trekking het op die gedrag van ander mense, soos byvoorbeeld 'n fyn aan-

voeling van die gevoel, denke, voorneme, aandag en waarnemingsvermoe van 

ander persona. Hierdie toevoeging kom dan ook ooreen met Thorndike se 
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siening (reeds in 1920) van sosiale intelligensie 1 wat onderskei kan 

word van die tradisionele siening van intelligensie (Guilford, 1967, 

p. 61). 

Die verskillende soorte inhoude word socs volg verklaar (Van· der Walt, 

1970, P• 188): 

Figuurlik (konkreet of beeldend) - informasie in sy konkrete vorm, 

of soos deur sintuie waargeneem. 

Simbolies - informasie in die vorm van tekens, op sigself sender 

betekenis, byvoorbeeld syfers, letters van die alfabet, en dies 

meer. 

Semantiek informasie in die vorm van betekenisse wat aan woorde 

geheg word, soos dit meestal voorkom in verbale denke en verbale 

kommunikasie, 

Oedrag - hierdie inhoud is wesenlik nie-verbaal en sosiaal van 

aard. Dit sluit in interaksies tussen ander persone en onsself. 

ten opsigte van bewustheid van houdinge, behoeftes, begeertes, buie, 

waarnemings, ens. 

Wanneer 'n sekere handeling uitgevoer ~ord op 'n sekere inhoud, betrek 

dit ses algemene soorte van produkte, wat weer op hul beurt raet mekaar 

geassosieer kan word, naamlik eenhede, klasse, verhoudings, sisteme, 

transformasies en implikasies. Saver vasgestel kon word deur middel 

van faktoranalise, is hierdie die enigste fundamentele soorte van pro

dukte (Tyler, 1969, p. 101). 

Bogenoemde produkte impliseer ondermeer die volgende: 

Eenhede - is relatief' geisoleerde of duidelik omskrewe i terns van 

informasie, byvoorbeeld die betekenisse van woorde. 
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Klasse - is reekse van items van informasie, saam gegroepeer op 

grond van gemeenskaplike eienskappe, byvoorbeeld woorde of voor-

werpe. 

Verhoudings - impliseer bekende assosiasies tussen eenhede van in

formasie, gebaseer op verskille of ooreenkomste van toepassing. 

Sisteme - is georganiseerde of gestruktureerae versamelings van 

items van informasie. 

Transformasies - is die verandering van bekende of bestaande in

formasie, of ook die verandering in gebruike van sodanige infor

masie. 

Implikasies - is die verwerking van informasie, in die vorm van 

moontlike verwagtinge, begeleidende versk,ynsels of gevolge vanui t 

vroeere sake wat as voorbeelde kan dien (Van der Walt, 197c, p. 

188). 

Langs hierdie weg het Guilford - met sy teoretiese SI-model wat 120 

moontlike faktore (selle) verteenwoordig - die grondslag gele vir 'n 

beter begrip van die komplekse aard van die menslike intelligensie. 

Elkeen van bogenoemde selle verteenwoordig 'n sekere soort vermoe wat 

beskryf kan word in terme van 'n handeling, 'n inhoud en 1 'n produk. 

'n Toets vir sodanige vermoe, bevat dus dieselfde drie eienskappe (Guil

ford, 1968, p. 16). In aansluiting hierby wys Vernon (1951, pp. 133, 

134) daarop dat afgesien van die velerlei pogings kon geen psigoloog 

'n toets ontwerp wat slegs 'n enkele primere faktor meet nie. Guilford 

en Michael (1948) erken dan dat ten einde 'n persoon se faktortelling 

te meet, di t gewoonlik nodig is om "dempende vei·anderlikes" by te voeg, 

di t wil se om geweegde tellings af te trek by ander toetse ten einde 

oorbodige "g" of ander inhoude te elimineer. 

Guilford (1968, pp. 29, 30) wys ook daarop dat aangesien die ~oorte in-
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tellektuele vermoens volgens inhoud geklassifiseer kan word, ka.n daar 

in bree trekke na drie soorte van intelligensie verwys word. Dit is 

naamlik die volgende: 

Konkrete intelligensie - di t is intellektuele, vermoens waarby 

beeldende of konkrete inhoude betrokke is en kom algemeen voor in 

beroepe soos beoefen deur bv. werktuigkundiges, masjienoperateurs, 

ingenieurs, skilderkunstenaars en musici. 

Abst:cakte intelligensie - is vermoens wat verbonde is aan s imbo-

liese en semantiese inhoude. Eersgenoemde vermoens is belangrik 

by die aanleer van hoe om te spal, woorde ta harken en om met ge-

talle te werk. Semantiese intelligensie is belangrik ten einde 

dinge ta verstaan, soos ui tgedruk in terme van verbala oegrippe 

en is essansieel by ondermeer die aanleer van feite en dies maer. 

Sosiale intelligensie - spruit voort uit die gehipotiseerde gedrags-

kolom van die SI-model. Dit impliseer 'n beter begrip van gedrags-

inhoude, dit wil se om produktiaf te dink oor die gedrag van anda-

re en jou eie, en dit te kan evaluaer. Hierdie vermoens is veral 

van belang vir individue wat te doen het met ander manse in die 

beoefening van hul beroepe, soos byvoorbeeld onderwysers, regs-

amptenare, maatskap~ike werkers, terapeute, politici, owerhede 

wat 'n gesagposisie beklee en dies meer. 

Met verwysing na die bogenoemde organisasie van die komponente van in-

telligensie, blyk dit duidelik dat Guilford se SI-model nuwe lig gewerp 

bet op hierdie komplekse navorsingsterrein, alhoewel daar beslis nog 

heelwat swak skakels in hierdie teorie bestaan. 1 ) 

1) Vergelyk paragraaf 3.4.5.1, P• io6. 
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3.4.5 Die Modelle van Eysenck en Furneaux 

3.4.5.1 Eysenck se beskouing van Intelligensietoetsi:n_g 

Sommige kri tici beskou Guilford se voortgesette ui tbouing van Thurs tone 

se faktoranalitiese werk as 'n reductio ad absurdum van hierdie hele be

nadering tot die begrip intelli5~nsie. Dit spruit uit die feit dat die 

moontlikheid van onbeperkte onderverdeling, wat inherent is aan die me

tode van statistiese ontleding, subfaktore la.at ontplooi wat nie 'n noe

menswaardige positiewe bydrae lewer tot die eksperimentele ontleding van 

intellektuele funksionering nie. Verder faal die model daarin om die 

essensieel hierargiese aard van die data te laat ontplooi; 'n besonde

re feit wat telkens tydens analise voorkom is die algemeenheid van posi

tiewe korrelasies tussen alle relevante toetse, acook die positiewe kor

relasies tussen verskillende faktore (Eysenck, 1967, p. 82). 

Eysenck verdeel persoonlikheid volgens die klassieke Britse tradisie, 

in ess~nsieel vier sektore, t.w. die kognitiewe, die konatiewe, die af

fektiewe, en die soma tiese. . Ten opsigte van die eers te d rie van hier

die sektore is Eysenck bereid om onderliggende algemene faktore voor te 

stel. Vir die doel van hierdie studie is dit van belang om daarop te 

let dat hy intelligensie as algemene faktor ten opsigte van eersgenoem

de aanwys (Marx en Hillix, 1963, p. 318). 

Eysenck vereenselwig ham met Zangwill se standpunt, naamlik dat die he

le benadering tot intelligensietoetsing eerder tegnologies as wetenskap

lik van aard is. Eersgenoemde wys ook daarop dat die psigometriese be

nadering die stadium bereik het waar dit nie meer ten volle rekening 

hou met die psigologiese teorie en eksperiment nie. Hy wys verder dat 

faktoranalise wat, afgesien van die feit dat dit 'n uiters nuttige in

strument is, nie die volle druk kan absorbeer wat daarop g~plaas word 
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nie. Bogenoemde kritiek word geverifieer deur middel van die volgende 

empiriese voorbeeld: 

TABEL 3.1 

VYF-ITEM INTELLIGENSIETOETS, TOEGEPAS OP VYF KINDERS 

1 2 3 4 5 
To tale 

·- Telling 

Jan R R N N N 2 

!Karel v R v R N 2 

Pieter R 1 1 R L 2 

Lettie R L N R N 2 

Marie R v R v v 2 

R regte antwoord; V - verkeerde antwoord; L - item laat vaar; 

N - item nie aangepak nie. (In die meeste toetse kan Len N nie onder-

skei word nie) (Eysenck, 1967, p. 83). 

Hierdie projek het sy ontstaan te danke aan 'n fundamentele kritiese 

beskouing van die hele onderneming van toetsing, wat in besonder gemik 

is op die eenheid van analise wat gekies word. Bykans alle faktoranali-

tici en psigometrici korreleer toetstellings en i"J1plementeer dan sodani-

ge korrelasies by verdere navorsing met die ui tgangspunt da.t gelyke tel-

lings ook ekwivalent is. Sodanige uitgangspunt is egter ongeldig sonder 

'n bewys en het tipiese intelligensietoetse inderwaarheid hierdie bevin-

ding ge~taaf. Beskou byvoorbeeld tabel 3.1 hierbo; wat 'n vyf'-item toets 

soos toegepas op vyf kandidate toon. Daar word veronderstel dat die 

items in moeilikheidsgraad toeneem. Daar word bemerk dat al vyf kandi-

date identiese totaal tel1ings van 2 behaal, maar verder is di t opvallend 

dat geeneen van hierdie leerlinge hul totaaltellings op dieselfdo wyse 
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behaal nie. Jan slaag daarin om die mak.likste twea reg te antwoord, 

·maar verspil sy tyd op hierdie wyse sonder om verdere items aan te pak; 

hy werk dus stadig dog baie noukeurig. Karel beantwoord sommige mak.li

ke items verkeerdelik, maar slaag tog daarin om sommige moeiliker kor

rek te beantwoord. Hy werk dus vinnig, maar is baie nalatig. Pieter 

laat vaar drie items. As hy egter met groter volharding te werk gegaan 

het, sou hy moontlik nog meer items korrek opgelos het. Lettie benader 

die hele situasie met groat omsigtigheid en gaan selektief te werk by 

die keuse van items wat opgelos moet word. Marie faal daarin om liaar 

antwoorde te kontroleer en kry sodoende drie antwoorde verkeerd. Dit 

laat onwillekeurig die vraag ontstaan of daar dan nog volgehou kan word 

met die standpunt dat die geestesprosesse en vermoens van hierdie vyf 

kinders identies is, bloat omdat hul totaal telling ooreenstem? m.t is 

die vanse lfsprekende aanvaarding waarop faktoranalise van toe ts tellings 

gefundeer is en daar word voorgestel dat sodanige aanname deeglike on~ 

dersoek vereis, alvorens dit as aanvaarbaar beskou kan word. Sodanige 

ondersoeke ontbreek ongelukkig en faktoranalitici volhard in hul siens

wyse asof hierdie probleem nie bestaan nie. Hierdie benadering weer

spieel hoegenaamd nie 'n aanvaarbare wetenskaplike prosedure nie 

(Eysenck, 1967, p. 83). 

3.4.5.2 Furneaux se Analise; die Eysenck-model 

Beide navorsers se benadering was die beklemtoning van die beskouing 

naamlik dat die fundamentele eenheid van analise die individuele toets

item moet wees en dat die kategorie (R, V, L, N) waarin dit vir elke 

kandidaat val, dit belangrik is dat die spoed bepaal word waarmee elke 

R-item opgelos word, asook die tyd bestee aan elke L-item (volharding 

of voortsetting), tesame met die aantal W-items asook die tyd aan elk 

gewy. Eysenck (1967, P• 84) wys daarop dat Furneaux (1960) 'n beson-
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der volledige analise daargestel hot van tellings wat op hierdie wyse 

verkry isj en voer dan langs hierdie weg aan dat die oplossing van ver-

standelike toetsprobleme drie hoof parameters het, naamlik: 

(1) Verstandsnelheid; dit is die oplossingsnelheid van R-items; 

(2) Voortsetting of volharding in pogings om probleme op te los waar--

van die oplossing nie onmiddellik duidelik is nie; en 

(3) Fout-Nasien-Meganisme, dit wil se 'n verstandelike neiging wat die 

leerling vatbaar maak vir die gewoonte om sy antwoorde na te gaan, 

in plaas van dit onmiddellik neer te skrywe. 

Twee baie belangrike en interessante gevolge vloei voort uit hierdie 

analise. In die eerste plek herstel Furneaux die snelheidsfaktor as 

verstandsfaktor in sy teoretiese voortrcflikhoid as die belangrikste 

kognitiewe determinan~ van die oplosvermoe by 'n verstandstoets. Twee-

dens beklemtoon hy die belangrikheid van nie-kognitiewe (persoonlikheids-) 

faktore by die bepaling van prestasie by 'n verstandstoets en wys dan 

daarop dat beide volharding en noukeurigheid by die nagaan van items, 

eerder as persoonlikheidskenmerke, beskou moet word as kognitiewe eien-

skappe. Uit hierdie beginsels word die model van Eysenck gebore wat 

sommige van die elemente van bogenoemde analise insluit, soos aangetoon 

in Figuur 3.8 wat ,gunstig vergelyk met die van Guilf9rd. 
FIGUUR 3.8 
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Eysenck verwys na verstandsprosesse, terwyl Guilford dit operasies noem; 

so ook verwys eersgenoemde na toetsmateriaal teenoor laasgenoemde se in

houde, wat tot op hierdie stadium dui op 'n baie noue ooreenkoms. Maar 

in plaas van 'n derde dimensie wat rekening hou met produkte (wat vol

gens Eysenck, 1967, p. 84, .'n minder belangrike beginsel van verdeling 

blyk te wees), stel hy 'n dirnensie voor wat ietwat vaag omlyn is as 

kwaliteit. Hierby wil hy begrippe soos verstandsnelheid en dryfkrag 

inlyf, wat tot 'n mate ooreenkom met die fundamentele bydrae deur Thorn

dike (1926). Dit word gedoen aangesien verstandsnelheid en dryfkrag 

fundamentele aspekte vorm van alle vorme van verstandsaktiwiteite, al

hoewel hulle tot 'n mate gekwalifiseer word deur die·,;verstandsprosesse 

teenwoordig asook die materiaal wan gebruik word. Vir Eysenck blyk dit 

'n meer realistiese begrip te wees as die van Guilford. Dit het ook die 

voordeel dat dit die sentrale "g"-begrip in 'n hierargiese struktuur be

hou, waarvan die hoofbron van variasie die van verstandsnelheid is, soos 

dit gemiddeld voorkom by alle prosesse en materiale. Die sogenaarnde pri

mere verstandsvermoens sal dan op 'n laer vlak van algemeenheid na vore 

tree en sal dan verband hou met verskillende prosesse en verskillende 

materiaal wat gebruik word (Eysenck, 1967, pp. 84, 85). 

Verder wys Furneaux op die fw1damentele aard van die verstandsnelheids

funksie, deur aan te toon dat wanneer 'n individu se R verborgenhede 

teenoor die moeilikheidsgraad van die betrokke items grafies voorgestel 

word, word 'n negatief toenemende (E. negatively accelerated) kurwe 

verkry (Figuur 3.9). Wanneer die tydeenhede logaritmies getransfor

meer word, kry ons 'n versameling punte wat 'n lineere en parallelle 

grafiese oplossing oplewer (Figuur 3.10) (Eysenck, 1967, p~ 85): 
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FIGUUR 3,9 
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FIGUUR 3,10 

LOG. TYD 

Verband tussen moeilikheidsgraad van toetsitems en die log. tyd 

.benodig vir oplossing. Alpha, J3eta en Gamma is drie denkbeeldige 

subjekte met hoe, medium en lae verstandsvermoens onderskeidelik. 
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Laasgenoemde grafiese oplossing kan geinterpreteer word as bedoelende . 

dat die enigste bron van verskil in intellektuele vermoe tussen indivi-

due (dit wil se ten minste met betrekking tot die besondere versameling 

toetsitems wat gekies word) die afsnit op die absis .is. Die toename in 

log. latentheid, tesame met die toename in moeilikheidsgraad van toets-

items, blyk dieselfde gradient te lewer vir alle individue wat getoets 

word en is dus konstant. Eysenck konkludeer dan dat wetenskaplike stu-

die van intelligensie oneindig baat sal vind deur die oorspronklike baan-

brekerswerk wat deur Ftirneaux blootgele is, verder na te vors (Eysenck, 

1967, P• 85) • 

3. 5 FAKTORANALITH~SE MODELLE EN METODES 

Guilford (1967, p. 48) voer aan dat faktorteoriee hul eienskappe wis-

kundig beskryf en dan konsolideer in die vorm van modelle. Die funda-

mentele vergelyking - wat beskou kan word as 'n aksioma - waaruit an-

der afleidings by implikasie voortvloei, word soos volg s.aamgestel: 

waar _) 

z .. = standaardtelling deur individu I in toets J behaal en ook 
1J 

(X .. - M .)/cf. 
1J J J 

(3.5.1) 

ajl = faktorlading van faktor 1, aj 2 = faktorlading van faktor 2, ens. 

viral die gemene faktore van 1 tot Q. 

zil = telling van individu I op skaal van faktor 1. Ander z terme vir 

die faktore 2 tot Q toon ooreenkomstige waardes. 

zis = telling van individu I vir 'n spesifieke komponent in die toets, 

dit wil se vir die toets se unieke bydrae met a. as die gewig 
JS 

daarvan, net soos die under a-terme as gewigte of ladings vir hul 
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onderskeie komponente of faktore dien. 

e .. = foutbydrae of -komponent vir die pesondere individu I by die be-
1J 

antwoording van toets J. 

Vergelyking 3.5.1 impliseer dat die telling wat deur die individu be

haal is (ui tgedruk as 'n standaardtelling) 'n lineere samestelling van 

geweegde bydraes van sy status in 'n gemene faktor, 'n spesifieke fak-

tor en 'n foutkomponent is. Faktoranalise het dan ook hoofsaaklik ten 

doel om die waardes van die a-koeffisiente (faktorladings) vir die ge-

mene faktore te bepaal. Hierdie benadering is slegs van toepassing waar 

die faktore self ongekorreleer is, aangesien die vergelyking slegs in 

sulke gevalle toepassing vind. Wiskundig is dit bewys dat die a-koef-

fisiente of faktorladings 'n funksionele relasie toon met betrekking· 

tot korrelasiekoeffisiente tussen toetse. Hierdie feit vorm die basis 

waarvolgens die faktorladings bepaal word vanaf interkorrelasies van 

toetse. Die vergelyking wat die korrelasie tussen twee toetse Jen K 

aantoon, sien soos volg daaruit: 

(3.5.2) 

waar die a-koeffisiente dieselfde is soos in vergelykings van die tipe 

(3.5.2) vir die toetse J en K. Dieselfde tipe verge.lyking is van toe

passing vir korrelasie tussen anderfpare toetse; gevolglik sal in •n 

tabel van interkorrelasies dieselfde faktorladings verteenwoordig word 

in baie van die koeffisiente. Dit is dan ook die voorwaarde wat die 

basis voorsien vir ekstrahering van inligting van hoe groot hierdie la-

dings is. Met betrekking tot ortogonale faktore is 'n faktorlading die 

• 
koeffisient van korrelasie tussen 'n toets en 'n faktor (Guilford, 1967, 

pp. 48, 49). 

Een afleiding wat gemaak kan word van vergelyking (3.5.2) is ,Rat die 
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toetse korreleer in soverre dit betrekking het op die gemeenskaplike 

faktore tussen die toetse. As enige van die a-koeffisiente ajq of ~q 

gelyk is aan nul, wat daarop dui dat 'n sekere faktor geen betrekking 

het op die een of die antler toe ts ( of met be trekking tot beide), dan 

word hierdie term geelimineer uit die vergelyking en dra gevolglik niks 

by tot die mate van korrelasie nie. Indien twee toetse oor geen gemeen-

skaplike faktore beskik nie, is hul interkorrelasie dus nul. Korrela-

siekoeffisiente is dus groot wanneer pare van ajq- en 8k_q-koeffisiente 

groot is, met natuurlik die beperking dat geen rjk 1,0 kan oorskry nie. 

Hoe meer terme daar in die vergelyking (3.2.5) is wat nie nul is nie, 

hoe groter sal die korrelasie waarskynlik wees. Dit beteken dat twee 

toetse w at beide ui t 'n komplekse faktorsamestelling bestaan hoogswaar-

skynlik baie hoog met mekao.r sal korreleer. Toetse daarenl;een wat elk 

oor slegs een gemene faktor beskik sal waarskynlik laag of glad nie kor-

releer nie met alle ander toetse, behalwe toetse wat oor 'n lading van 

dieselfde faktor beskik (Guilford, 1967~ p. 49). 

Spearman, wat allerwee beskou word as die vader van die faktoranali-

tiese navorsingsmetode, het die grondslag gele vir·die uit,rs sukses

volle ontwikkeling en daarstelling van wiskundige modelle yir die bestu

dering van "g".l) Fleishman en Bartlett (1969, pp. 352, 353) wys daarop 

dat faktoranalitiese navorsing nog steeds die gewildste vorm van empi-

riese navorsing is vir die beskrywing van verbandhoudende relasies tus-

sen geestesvermoens asook vir die definiering van die onderskeie dimen-

sies daarvan. Ongelukkig word geprogrammeerde pogings wat posi tiewe re-

sultate oplewer al hoe skaarser, maar verskyn daar steeds literatuur wat 

handel oor swak omlynde studies wat van weinig nut tot verdere navorsing 

1) Vergelyk ook paragraaf 3.4.1, p. 82. 
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is. Tog bly die mees vrugbare navorsingsprogram die met Guilford se 

struktuur-van-intellek model as leidraad. Hierdie model lewer steeds 

vrugbare resul tate op wat lei tot verdere onontdekte differensieerba-

re intellektuele vermoens. S6 het navorsers bewys gelewer vir die on-

derskeiding tussen simboliese en semantiese evaluering tussen hierdie 

en ander faktore in die model. Grootskaalse analise het oak maatstaw-

we daargestel om die geldigheid van ses gehipotiseerde vermoens van sim-

boliese evaluering te bewys. 
) 

3.6 MEER RESENTE ONDERSOEKE NA DIE ORGANISASHJ VAN DIE' VER-

STANDSFA.KTORE 

In hierdie verband verwys Van Rensburg (1970, pp. 128-134) na verskeie 

terreine soos nagevors deur Doppelt, Viaud, Kolesnik en Smith. 1 ) 

Doppel t (1950) se navorsinE': was gebaseer op die beginsel naamlik da·t 

verskeie navorsers gepoog het om die organisasie van die geestesver-

moans van die mens te verklaar in terme van die werking van sekere 

faktore. Deur middel van die resultate wat behaal is in differensiele 

aanlegtoetse, het by probeer om die algemene f'aktor te identifiseer wat 

onderliggend is aan al die faktore wat funksioneer wanneer '~ persoon 

'n sekere aktiwiteit verrig. Nadat hierdie faktor deur middel van kor-

relasiekoeffisiente bepaal is, wou hy vervolgens vasstel of dit in be-

langrikheid afneem met toename in ouderdom. Langs hierdie weg sou hy 

dan ook die verhouding tussen die verskillende faktore met betrekking 

tot verskillende ouderdomsperiodes kon vasstel. 

Doppelt se steekproefgroep het uit 2 000 seuns sowel as dogters in die 

ouderdomsgroepe 13 tot 17 jaar bestaan. Hy het vasgestel dat die alge-

mane faktor wat onderliggend is by die ui tvoering van veelvuldige ui t-

eenlopende take, as "reasoning power" gekwalifiseer kan word. Di t moet 

egter beskou word as 'n wyo begrip met verreikende implikasies. Sodani-

l) Die werk van Smith (1964) is reeds in paragraaf 3.4.3.3 uitvoerig 
bespreek. 
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ge redenasievermoe staan egter in 'n baie nouer verband met algemene 

intelligensie as met 'n spesifieke vorm van redenering. Volgens Dop

pel t is di t baie moeilik om die be grip "reasoning ability" te omskryf, 

maar is die mening toeiedaan dat dit met die begrip intelligensie g-ei~ 

dentifiseer kan word. 

In aansluiting by die resultate van Doppelt, het Vfaud .(1960) in sy 

navorsing "dierlike intelligensie" met die intelligensie van die mens 

vergelyk. Hy het bevind dat die mens die gawe besit om homself van 

'n situasie los te maak en as't ware bokant sodanige situasj_e uit te 

styg, om dan 'n oplossing vir hierdie probleem te vind. Dit skryf hy 

toe aan die aktiewe faktor teenwoordig by die mens, t.w. sy redenasie

vermoe, wat selfs in die afwesigheid van objekte - wat immers 'n inte

grale deel van die oplossirrg van die probleem vorm - funksioneer. Op 

hierdie wyse slaag Viaud daarin om ook 'n soort algemene faktor te be

klemtoon, naamlik redenasievermoe in die intelligente handeling'van die 

mens. 

In die derde plek voer Van Ransburg (1970, pp. 132-133) aan dat Koles

nik (1963) ook die standpunt gehuldig het dat die menslike intelligen

sie uit 'n hele aantal vermoens bestaan. Kolesnik het dit beklemtoon 

dat die redenasievermoe van die mens as 'n primere geestelike vermoe 

beskou moet word. Hy het egter van bogenoemde teoriee verskil in die 

sin dat hy nie die begrippe redenasievermoe en intelligensie as gelyk

waardige entiteite beskou het nie, maar dat redenasievermoe eerder as 

'n relatief onafhanklike komponent van intelligensie beskou moet word. 

Kolesnik wys daarop dat 'n persoon wat wel oor 'n hoe I.K.-syfer mag 

beskik, nie noodwendig ook oor 'n goeie redenasievermoe beskik nie. 

Die omgekeerde van hhirdie stalling is ook geldig. Hy verif'ieer hier-
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die stalling deur aan te voer dat die korrelasiekoeffisient tussen die 

I .K.-syfer en die resul tate van toetse wat die redenasievermoe van per-

sone meet, meestal 0,50 en selfs laer is. 

Hy skets dan ook voort~die verband tussen die intelligensie en die re-

denasievermoe van die mens soos volg. Algemene intelligensie en rede-

nasievermoe is ongetwyfeld twee verwante vermoens, maar beslis nie iden-

tiese vermoens nie. Redenasievermoe kan weer onderverdeel word in 'n 

bele aantal uiteenlopende vermoens. So :is daar ondermeer vasgestel dat 

'n persoon wat oor goeie redenasievermoe met betrekking tot praktiese 

aangeleenthede beskik, nie noodwendig ewe geed in sillogistiese rede-

nering vaar nie. Op grand hiervan word die verskil tussen intelligen-

sie en redenasievermoe baie stark beklemtoon en wys Kolesnik daarop dat 

dit absurd sou wees om die menslike intelligensie met 'n enkele aspek 

van die intellek, t.w. redenasievermoe, te vergelyk. 1 ) 

Gedurende die jare 1960 tot 1964, socs bespreek deur Ferguson (1965, 

pp. 40-42), het verskeie teoretiese idees oor spesifieke aspekte van 

die studie van menslike vermoens die lig gesien. Twee navorsers wat 

in hierdie verband uitgesonder kan word is Hunt en Cattell. 

Hunt se werk "Intelligence and Experience" (1961) is miskien meer 1 n 

teoretiese sintese as wat dit 'n definitiewe teorie definieer. Dit kom 

basies daarop neer dat hy gepoog het om eksperimentele gegewens en teo-

retiese ideas oor 'n wye spektrum van navorsingsterreine in die psigo-

logia nader aan mekaar te bring, of selfs te integreer en dan aan te 

toon hoe relevant dit is vir die herinterpretasie van die aard van 

intelligensie. Hy het 'n indrukwekkende verskeidenheid van eksperimen-

1) Vergelyk ook Kolesnik, 1963, pp. 313, 314. 



- 119 -

tale gegewens versamel waarmee hy kon staaf dat intelligensie konstant, 

onveranderlik, grootliks aangebore en relatief ontoeganklik is met be-

trekking tot variasie in ondervinding. Hierdie "Fixed-intelligence 
) 

view" van Hunt bet sy oorsprong in die Britse neentiende eeuse Darwin-

se biologie en is ook as basiese dogma beskou deur Galton, Spearman, 

Thomson, Burt en andere. Hunt ontken egter nie die genetiese grond-

slag van intelligensie nie, maar huldig die standpunt - wat nou rede-

lik algemeen aanvaar word - dat die genes grense vir potensiele intel-

lektuele ontwikkeling vasle. Alhoewel hierdie grense miskien wyd uit-

kring, verseker die genes nie dat hierdie potensiaal ten volle verwe-

senlik sal word nie; gevolglik word die peil van intelligensie soos 

gewoonweg gemeet, nie vasgepen nie. 

Cattell het reeds in 1941 die basiese beginsels van sy teorie van 

vloeibare en gekristalliseerde intelligensie die lig laat sien. In 

die twee dekades wat daarop volg is hierdie teorie in verdere beson-

derhede uitgewerk deur middel van matematiese bewerkings en faktorana-

litiese metodes (Kruger, 1972, pp. 32-35). Ferguson wys daarop dat 

Cattell se "Theory of Fluid and Cristallized Intelligence" (1963) baie 

meer beperk in omvang is as Hunt se sintese. Hy wys egter ook op die 

algemene implikasies daarvan en stateer dan voorts dat: "Cattell 

argues for not one general ability, as did Spearman, but for a number 

of general abilities. Of these, two, called fluid and crystallized 

intelligence, are viewed as of major importance. Crystallized intel-

ligence is more highly involved in cognitive tasks in which skilled 

habits have become crystallized, so to speak, as the result of earlier 

learning. Fluid intelligence is more involved in tasks which require 

adaptation to new situations where crystallized skills, resulting from 

prior learning, are of no great advantage" (Ferguson, 1965, p. 41). 



- 120 -

Vloeibare intelligensie is dus 'n biologies-bepaalde konstante faktor 

(gf) met 'n oorerflike karakter wat grootliks op algemene fisiologiese 

vaardigheid of doel treffendheid berus en relatief onafhanklik is van 

onderwys en ondervinding. Gekristalliseerde intelligensie (g) daarc 

enteen is die resul taat van vaardighede en be grippe wat d eur kul ture-

le beinvloeding, opvoeding en ondervinding tot stand gebring word, 

dit wil se dit ha~g hoofsaaklik af van omgewingsfaktore en is 'n fluk-

tuerende faktor, aangesien dit afhanklik is van onlangse oefening, on-

dervinding en belangstelling. Cattell is die mening toegedaan dat gf 

sy maksimum peil by die ouderdom van 14 tot 15 jaar bereik, terwyl g
0 

aanhou ontwikkel tot 18 jaar en selfs kan toeneem tot 25 of 30 jaar. 

Na 22 jaar tree daar 'n ge lykma tige afname in gf in, te.rwyl g
0 

Aers 

later en meer langsamerhand begjn daal. Ten opsigte van die bepaling 

van vloeibare intelligensie word meestal gebruik gemaak van kultuur-

vrye toetse, terwyl die gewone intelligensietoets 'n aanduiding van 

gekristalliseerde intelligensie verstrek (Cattell, 1963, pp. 1-20). 

Horn het in 1970 die volgende toetse saamgestel as verteenwoordigende 

meetmiddels van vloeibare intelligensie: geheue omvang, figuurlike 

verhoudings, assosiatiewe geheue, induksie, letter reekse, matrikse, 

afgepaarde ooreenkomste, memorisering van sinlose lettergrepe, en selfs 

syfer omvang in omgekeerde orde. Meetmidnels van gekristalliseerde 

intelligensie omvat die volgende: verbale begripsvorming, woordeskat, 

asook algemene inligting (Arthur Jensen - soos aangehaal deur Dockrell, 

1970, P• 158). 

Fleishman en Eartlett (1969, p. 354) wys op 'n besondere navorsingspro-

jek in Amerika, bekend as "P:t'oject TALENT", wat besondere lig gewerp 

het op die struktuur van menslike vermoens gedurende die sekondere skool-

fase. Gedurende 1960 is meer as 400 000 studente betrek by 'n komprehen-
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siewe twee-daagse battery van toetse wat later op 'n langtermyn grond

slag weer opgevolg sou word. In 1967-68 het verskeie navorsers 'n aan

tal faktoranalise uitgevoer, wat gebaseer was op verskillende segmente 

van die massas data wat hierbo verkry is. Navorsingsresultate het on

dermeer bewys gelewer dat die faktorpatroon vir seuns en dogters opval

lend soortgelyk vertoon het. Een van die weinige verskille was dat 

daar vir die dogters twee Engelse faktore was wat die grade 9 tot 12 

ingesluit het, pleks van een soos in die geval van seuns. Verder het 

die wiskunde-faktor aansienlik groter variansie getGon in die.geval van 

seuns as by die dogters. Daar was ook 'n aantal antler verskille in fak

torpatrone tussen die twee geslagte, maar hulle word as of triviaal be

skou, of hulle beskik oor vanselfsprekende verklarings .wat gegrond is 

op bekende verskille in belangstellings- en gedragspatrone tussen die 

twee geslagte. 

In die bespreking wat volg, wys Tyler (1972, pp. 188-190) daarop dat 

verreweg die meeste navorsing op die gebied van menslike vermoens, ge

baseer is op die drie-dimensionele SI-model van Guilford. 

So, byvoorbeeld, het Michael aangcltoon op watter wyse die SI-model ge

implementeer kan word om 'n grondslag te vorm waarvolgens teoriee in 

verband met mcnslike vermoens, leer en onderwys verenig kan word, ten 

einde te verbeter op moontlike voorspellings wat aanleiding kan gee 

tot die beter plasing en k9uring van studente in opvoedkundige situa

sies. Varela het in 1969 voorgestel dat die bekende kubusvormige voor

stelling van Guilford se SI-model vervang moet word met 'n silinder 

ten einde die faktore, waarv.an die onderlinge relasies reeds aangetoon 

is, nader aan mekaar te bring (Tyler, 1972, p. 188). 

Daar is verskeie faktoranalitiese studies wat aanvullend voortgebou het 
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op die SI-model. Hoepfner en Sullivan .(1968) het resul tate ten opsig-

te van hoerskoolvakke ontleed soos verkry uit ses toetse van gedrags-

kognisie, wat skynbaar op sosiale intelligensie heengewys het. Brown 

e.a. het weer bewys gelewer vir die bestaan van ses afsonderlike seman-

tiese geheuevermoens, soos voorheen gehipotiseer in die SI-model. Dur-

ham e.a. het die bestaan gedemonstreer van die vermoens wat 'n mens sou 

verwag ver~ant te wees aan die begrip leer, vermoens wat te doen het met 

kognisie ensovoorts. Hoepfner en"andere het tien informasie-transfor-

masie vermoens aangewys tesame met ses ander faktore wat nodig is om 

van hulle gedifferensieer te word (Tyler, 1972, p. 189). 

3.7 S.AMEVATTING 

'n Historiese oorsig van die ontwikkeling van teoriee oor die organi-

sasie van verstandsfaktore toon interesaante tendense. Vroeere teo-

riee lewer weinig bewys vir praktiese implementering in die hedendaag-

se navorsingsprojekte en teoretiese beskouings, maar word nogtans nie 

sondermeer verwerp nie, aangesien hulle die grondslag gevorm het vir 

nuwe denkpatrone ten opsigte van die begrip intelligensie. 1 ) 

So byvoorbeeld het die enkelfaktorteorie, soos gehandhaaf deur onder-

meer Galton en Binet, spoedig in onbruik verval namate wiskundige na-

vorsingskriteria ontwikkel is wat aanleiding gegee het tot 'n ruimer 

siening van intelligensie in t~rme van velerlei onderskeibare faktor-

patrone. 

Bogenoemde enkelfaktorteorie het dus as stimulus gedien vir die daar-

opvolgende navorsingsprojekte, sodat faktorteoriee soos die van Spear-

1) Vergelyk ook met hoofstuk II, pp. 7-75· 
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man, Burt, Thurstone en hul volgelinge tot stand gekom het. Hierdie 

teoriee weer het aanleiding gegee tot die isolering van verdere ver

standsfaktore, sodat hierargiese groepfaktorteoriee later ontwikkel 

het. Hierdie teoriee het hoofsaaklik verskil ten opsigte van die aan

tal faktore asook die belangrikheidsgraad van elk. Dit was dan ook in 

hierdie era dat baanbrekerswerk verrig is met die daarstelling van toet

se as effektiewe meetrniddel van intelligensie. Soos Taljaard ( 1973, p. 

73) dit stel: "Dit was dan ook in hierdie tydperk dat die intelligen

sietoetse werklike 'mental tests' geword het in teestelling met die 

sterk sensories-motories georienteerde toetse van veral Galton en Cat

tell. II 

Guilford het na meer as twee dekades van faktoranalitiese navoroing, 

waarin daar gepoog is om 'n sinvolle en sistematiese skema vir die 

struktuering van die onderskeie faktore of komponente van intelligen

sie te ontwikkel, te voorskyn gekom met die SI-model. Langs hierdie 

weg is nuwe moontlikhede geskep vir die differensiasie en organisasie 

van geestesvermoens - 'n navorsingsmetode wat tot op hede steeds nuwe 

lig werp op die begrip intelligensie in al sy komplekse fasette. 

Opsommenderwys kan daar dus gese word dat daar nie 'n wesentlike ver

skil tussen die onderskeie opvattings rakende intelligensie bestaan 

nie, en alhoewel ~aie teoretici die verskillende aspekte van die in

telligente aktiwi tei t eensydig belig, het die meeste tog saamgestem 

dat die verskillende faktore as werkende eenhede gesien moes word 

(Duminy, 1960, p. 30). Van der Walt (D.Ed i967, p. 35) wys daarop dat 

die ve:rnkillende teoriee oor die organisasie van die verstandsfaktore 

basies in twee strome verdeel kan word. Die een stroom beklemtoon die 

belangrikheid van die algemene faktor by alle rnenslike handelin~, ter-
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wyl die antler stroom die siening van groepfaktore op dieselfde vlak 

wil handhaaf, naamlik dat die faktore as meer differensieel van aard 

beskou moet word. Vanuit die onderskeie voorafgaande sieninge van die 

organisasie van verstandsfaktore het die moderne opvattings ontwikkel 

en kan hierop voortgebou word om verdere faktore te identifiseer. 

In die volgende hoofstuk word die N.S.A.G. in sy historiese perspek

tief bespreek, asook teoretiese en praktiese besonderhede oor die me

ting van intelligensie met behulp van die N.S.A.G. 
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HOOFSTUK IV 

DIE NUWE SUID-AFRIKAANSI!; GROEPTO:rI;TS (N.S.A.G.). DIE MI<;r:rnm VAN 

HJT.B.;LLIGE:NSIE MET EERULP V.A..T-q" DH.; N.S.A.G. 

4.1 INLEIDING 

Ui t die voorafgaande hoofstukkel) het di t duidelik ·geblyk dat psigolo-

giese meetmiddels aanvanklik hoofsaaklik gerig was op die probleem soos 

dit sigself in die praktyk openbaar, sonder dat daar veel aaridag gegee 

is aan die teoretiese grondslag van sodanige psigologiese verskynsel. 

Dit het aanleiding gegee tot 'n wye verskeidenheid toetse wat uiteen-

lopend van aard was en dikwels weinig materiaal bevat hst wat die kern 

van sodanige psigologiese probleem aangeroer het. So byvoorbeeld was 

daar ten opsigte van intelligensietoetse die era van die prenologie 

(skedelleer). Latere toetse was weer hoofsaaklik gemik op die meting 

van die sensoriese of sensories-motoriese onderskeidingsvermoe van die 

. d. "d 2 ) ln lVl Uo 

Die eerste eksperimentele sielkundigas van die neentiende eeu was dan 

oak inderwaarheid gemoeid met die meting van individuele verskille. 

In hierdie verband verwys Van der Walt (1970, p. 27) daarop dat die 

Franse geneesheer, Esquirel, reeds in 1838 'n artikel gepubliseer het 

oor die verskille tussen kranksinniges en swaksinniges. Hierdie arti-

kel het inderwaarheid aanleiding gegee tot die klemverskuiwing ten op-

sigte van die kern van die probleem van psigologiese meting, naamlik 

dat daar benewens fisiese verskille oak psigiese verskille tussen in-

Verwys na hoofstuk 2, pp. 7-12 en paragfaaf 3.1, p. 76. 
Vergelyk paragraaf 2.1, pp. 10-12. 
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dividue bestaan wat "gemeet" en gegradeer of onderskei kan word. Tal-

jaard (1973, p. 74) stel dit treffend wanneer hy aanvoer dat die doel 

van evaluering ten opsigte van psigologiese meting daarop gerig is om 

die individualiteit van die individu te bepaal ten einde vas te stel 

waar so 'n persoon volgens sy eiesoortige persoonlikheidseienskappe ge-

plaas kan word. 

Na 'n proses van evolusie is verskeie struikelblokke oorbrug en het la-

ter meer wetenskaplik-verantwoordbare teoriee ontstaan wat in baie ge-
. . 

valle hul fundering gevind het in voorafgaande teoriee. 

Die toetse wat onder andere Binet en Terman daargestel het was aanvank-

lik alma1 individueJ.e toetse 1 dit wil se hulle. is op elke toets1ing.af-

sonderlik toegepas; 'n stelsel wat inderdaad baie omsl:::.gtig en tydro-

wend was. Toe Amerika in 1917 in die oorlog teen Duitslan~ betrokke 

geraak het, moes daar inderhaas toetse deur 'n aantal sielkundiges ont-

werp word wat groot groepe gelyktydig kon toets, om sodoende byvoorbeeld 

die mees geskikte persone as offisiere aan te toon, wat dan vir die doel 

opgelei sou kon word. So was die Amerikaanse leertoetse dan inderwaar-

heid die eerste grocptoetse (Janse van Rensburg, 1941, p. 185). 

4. 2 DIE HISTORIBSE ONTWIKKELING VAN Vl!iRSTAl@STOETSE IN SUID-AFRIKA 

Reeds vroeg in die twintigste eeu het die genoemde toetsbeweging gewel-

dig uitgebrei en het meer verfynde tegnieke ontwikkel. Verstandstoetse 

is in bykans al die lande ter wereld gestandaardiseer om sodoende aan 

te pas by die behoeftes en omstandighede van sodanige land. In hierdie 

opsig het Suid-Afrika ook nie agtergebly nie en het daar in 1925 van d:r. 

Eybers van die Grey Universi tei tskollege die "Grey Hersiening van die 

Binet Terman Intelligensie-toetse, ge-adapteer en voorlopig gestandaar-

diseer vir die Suid-Afrikaanse kind" verskyn. Die Kaapse Onderwysde-
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partement het in 1924 op aandrang van die S.A.O.U. 'n kommissie benoem 

om toetse, wat geskik vir Suid-Afrikaanse omsta.ndighede sou wees, te 

ontwikkel en saam te stel. Die verslag tesame met die toetse is in 

1929 deur die Kaapse Onderwysdepartement ui tgegee, getiteld "Kaappro

vinsie Individuele Intelligensieskaal vir Afrikaanssprekende kinders" 

(Janse van Ransburg, 1941, p. 186). 

Daar het intussen in 1927 'n ska.al, opgestel deur dr. M:.L. Fi?k en be

kend as die "Official Mental Hygiene Individual Scale!', verskyn. Di t 

is opgestel vir Sutd-Afrikaanse toestande met die besondere doel om ver

standelik agterlike kinders te identifiseer en is deur die Unie-Rege

ring ui tgegee. 1 n Hersiene weergawe van hierdie skaa.l, bekend as "An 

Individual Scale of General Intelligence in South Africa" deur M.L. Fick 

en ui tgegee deur die 11 S.A. Council for Research", het in 1939 verskyn. 

Hierdie verbeterde skaal het nou ondermeer ook toetse ingesluit om ook 

meer spesifiek die initelligensie van slimmer kinders vas te stel (Janse 

van Ransburg, 1941, p. 186). 

:Bogenoemde indiwiduele skale:moes later plek maak vir die meer doeltref

fende groeptoetse wat gestandaardiseer is vir Suid-Afrikaanse toestande. 

Die eerste groepintelligensietoetse is opgestel deur 'n kommissie van 

die Unie-Regering onder lei ding van prof. R. W. Wilcocks en het bekend 

gestaan as die "Suid-Afrikaanse Groepverstandstoetse" (S.A.G.T. ). Hier

die meetinstrument was "papier en potlood"-toetse en is .opgestel vir kin

ders tussen 10 en 16 jaar ( J a.nse van Rens burg, 1941, p. 187). 

Hierdie toets was vir baie jare in gebruik, maar daar is later vasgestel 

dat dit nie meer aan sy doel beantwoord het nie, aangesien norme ver

skuif het. Di t het geblyk dat di t die gemiddelde I .K.-syfer van 100 

vir die bevolking oortref het. Die rede hiervoor was ondermeer dat die 
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oorspronklike norme op ongeselekteerde leerlinge in die verskillende 

ouderdomsgroepe bepaal is. Di t bet egter later gebeur dat leerlinge 

met lae intelligensies in spesiale klasse geplaas is, sodat die gewone 

skoolbevolking dus 'n meer geselekteerde groep gevorm het. Gevolglik 

was die norme nie meer so verteenwoordigend nie en moes die toetse her

standaardiseer word. Hierdie toets het ook oordrewe klem op taalver

moe geplaas sodat dit 'n valse prognostiese waarde gehad het. Die be

slui t van herstandaardisasie is egter herroep om sodoende ee~der die 

geleentheid te ·skep vir die ontwikkeling en daarstelling van 'n heel

temal nuwe meetinstrument (Van der Walt, 1970, pp. 34, 35). 

Die Suid-Afrikaanse Sielkunde Vereniging (S.A. S. V.) het die j ni8iatief 

geneem vir die opstelling van 'n nuwe verstandstoets. Hierdie vereni

ging het op sy kongres in 1950 ·beslui t om 'n vertoe te rig tot die Na

sionale Raad vir Sosiale Navorsing vir finansiele steun vir die stan

daardisering van 'n nuwe toets. Nadat die finansiele toekenning ge

slaag het, het die S.A.S.V. sy magte gedelegeer aan 'n bree komitee wat 

bestaan het uit een verteenwoordiger elk van sy eie hoofbestuur, die 

vyf onderwysdepartemente, die universiteite, die Nasionale Instituut 

vir Personeelnavorsing en die Nasionale Buro vir Opvoedkundige en Maat

skaplike Navorsing. Laasgenoemde het hoofsaaklik die werk gedoen en is 

in die praktiese implementering van voorlopige vorms bygestaan deur die 

verski1lende onderwysdepartemente (Handleiding, N .B. 182, p. 1, soos 

aangehaal deur Me iring, 1959, p. 9). 

Hierdie nuwe reeds groepintelligensietoetse het bekend gestaan as die 

"Nuwe Suid-Afrikaanse Groeptoets" (N.S.A.G.) en is gedurende die jare 

1951 tot 1956 deur die Nasionale Buro vir Opvoedkundige en Maatskaplike 

Navorsing 5estandaardiseer. Dit het bestaan uit gelykwaardige Vorms A, 

Ben C vir drie ouderdomsreekse, naamlik Junior (8-11 jaar), Interme-



- 129 -

dier (10-14 jaar) en Senior (13-18 jaar). Hierdie toetse is in 1956 

vrygestel, maar is egter nie weer herdruk nie, aangesien daar in 1957 

'n begin eemaak is om die toetse te hersien met die doelwit om gemeen

skaplike norme vir Af'rikaans- en Engelssprekende leerlinge te verkry. 

Die f'inale Vorm G vir die ouderdomsgroep 10-14 jaar wat in 1963 vryge

stel is, was 'n uitvloeisel van die eksperimentele Vorms Den E in die 

Intermediere Reeks. Vorms Den E in die Junior en Senior Reekse het 

die f'inale Vorms Jen Kin die Junior Reeks (8-11 jaar) en Vorms Sen 

Tin die Senior Reeks (13-17 jaar) voortgebring, wat gedurende Februa

rie 1965 vrygestel is. Gemeenskaplike norme vir Afrikaans- en Engels

sprekende leerlinge is deurgaans gehandhaaf. Die items in die finale 

vorms van al die Ree.kse (Vorms J, K, G, S en T) is c.anpassings v.:i.n die 

items in die oorspronklike Vorms A, :Ben C. Soos later sa.l 1,lyk is clie 

mees moderne tegnieke van psigologiese evaluering ten opsigte van die 

beantwoording, nasien en verwerking van toetsmateria.al, by bogenoemde 

finale vorms geinkorporeer (Handleiding, N.:B. 537, p. 1). 

4.3 DIE DOEL VAN DIE N.S.A.G. 

Die doel van die N.S.A.G. kom ooreen met die doel van psigologiese 

meetmiddels in die algemeen, soos in die voorafgaand·e hoofstuk bespreek. 

Die handleiding vir Jie gebruik en interpretasie van toetsdata van Ta

lentopname (1966, p. 18), verstrek 'n bondige sa.mevatting van die doel 

van die N.S.A.G. soos volg: "Dit is opgestel om sekere aspekte van die 

ontwikkelingsinte11igensie, d~L .oorgeerfde intellektuele potensiaal wat 

tot op -die dag van toetsing onder om[.--ewingsinvloede ontwikkel het, as

ook van differensiele·vermoens, met insluiting sover moontlik van ver

moens wat spesifiek op skool ontwikkel het, te meet, met die doel om ge

bruik te word as objektiewe hulpmiddel by klassifikasie, sifting en lei-
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ding van leer ling". 1 ) In hierdie opsig lewer die N. S.A. G. 'n besondere 

bydrae tot die grondbeginsel van die stelsel van gedifferensieerde on

derrig. 

4.4 DIE INHOUD VAN DIE N.S.A.G. 

Die toe ts (Handleiding, N .B. 537, p. 2) bestaan ui t ses subtoetse waar

van drie ui t nie-verbale en drie ui t verbale i terns saamgestel is. El

ke subtoets bevat ~ertig items waarvan die eerste vyf as 'n vooroefe

ning dien. DiE'.l i terns is almal van die vyfkeusi.ge-aptwoord tip~ en die 

toets word op spesiale antwoordblaaie beantwoord wat met 'n I.B.M.- re

kenoutomaat nagesien kan word. Die N. S.A.G. maak voorsiening vir drie 

tellings, naamlik 'n nie-verbale puntetelling, · 'n verbale puntetelling 

en 'n tote.le puntetelling. Di t duur twee uur om die toets af te neem. 

4.4.1 Die nie-verbale subtoetse 

Hierdie reeks subtoetse bevat items wat die toetsling se vermoe om ab

strak te redeneer, meet. Dit impliseer met ander woorde "die vermoe 

om verhoµdings in te sien, begrippe te abstraheer, reels te veralge

meen en toe te pas op materiaal wat bestaan uit abstrakte simbole, fi

gure of syfers 11 (Paulsen, 1969, p. 36). 

Die nie-verbale subtoetse (Handleiding, 11!.B. 537, p. 2) bevat die vol

gende: 

'11oets 1: Getallerye - die ontbrekende getal m·oet aangedui word. 

Teets 3: Figuuranalogiee - uit 'n stel van vyf figuurtjies moet een 

uitgesoek word om 'n tweetal te voltooi, sodat dit 'n logie

se ooreenkoms met 'n gegewe tweetal sal toon. 

Teets 5: Patroonvoltooiing - uit 'n stel van vyf figuurtjies moet een 

1) Vorgelyk Handleiding, N.B. 182, p. 2. 
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uitgesoek word om 'n groot vierkant wat uit nege klein vierkantjies be

staan, te voltooi. 

4.4.2 Die verbale subtoetse 

Hierdie reeks subtoetse bevat items wat die toetsling se vermoe om be

grippe wat in woorde uitgedruk is, korrek te interpreteer, ook in hier

die verband die nodige onderlinge verhoudings in te sien, dit tot ab

straksie te voer en te veralgemeen. Paulsen (1969, p. 36) stel die 

funksie van die verbale subtoets opsommenderwys soos volg: "!•• dit 

meet die vermoe om kohstruktief te di.nk deur middel van taal" • 

Die verbale subtoetse (Handleiding, N.B. 537, p. 2) bestaan uit die .vol

gende: 

Toets 2: Klassifikasie van woordpare - die woordpaar wat nie dieselfde 

onderlinge verhouding as vier antler woordpare toon nie, moet 

aangedui word. 

Toets 4: Verbale redenering - verbaal-geformuleerde probleme moet op

gelos word. 

Toets 6: Woordanalogiee - uit 'n stel van vyf woorde moet een uitgesoek 

word om 'n woordpaar te voltooi, sodat dit 'n logi~se ooreen-

koms met 'n gegewe woordpaar sal toon. 

4.5 DIE STAi.'IJ'DAARDISERING VAJJ' DHJ N.S.A.G. (HANDLEIDING, N.B. 440, 

p. 6) 

Die I.K.-syfers vir die onderhawige studie in Afdeling B, is feitlik sen

der uitsondering met behulp van Vorm G van die Intermediere Reeks van die 

N.S.A.G. bepaal. In die lig hiervan word standaardisering van die N.S;A.G. 

slegs beperk tot die standaardisering van Vorm G. 
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Die bestaande vorms A, Ben Cindie Intermediere Reeks van die N.S.A.G. 

is saam met die Senior en Junior Stilleestoetse (Hersiene Uitgawes) en 

die N.B. Rekenkundetoets, Reeks 3, op 'n verteenwoordigende st~ekproef 

van die tien-, twaalf- en veertienjarige Afrikaans- en Engelstalige 

leerling-e in Transvaal toegepas. Daar is uit elke taal- en ouderdoms

groep ongeveer 400 proefpersone betrek. Die Stilleestoets (moedertaal) 

en Rekenkundetoets is gebruik as kri teria om die geldigheid van die :. , 

items te bepaal. 'n Derde kriterium was die diskriminasie-indekse van 

items met die betrokke subtoets as kriterium. 

Nadat ooreenkomstige items in die Afrikaanse en Engelse toetse met me

kaar vergelyk is, was dit opmerklik dat die items wat vir die Afrikaan

se en E.'ngelse leerlinge ewe geldig was, ook baie na aan mekaar was wat 

die moeilikheidsgraad betref. Hierdie verskynsel het die samestelling 

van 'n toets met gemeenskaplike norms en diese.lfde geldigheid vir beide 

t~algroepe vergemaklik, wat daartoe aanleiding gegBe het dat slegs een 

nuwe vorm (Vorm G) saamgestel is. Die items van Vorm G is volgens die 

gesamentlike Afrikaans-Engelse moeilikheidsgraad van die maklikste tot 

die moeilikste gerangskik op so 'n wyse dat dit maklik genoeg vir die 

jongste ouderdomsgroep en moeilik genoeg vir die oudste ouderdomsgroep 

sou wees. Die tydsduur vir die voltooiing van elke subtoets is die

selfde as vir Vorms A, Ben C. 

Ten opsigte van die normberekening vir die steekproefgroep is vasgestel 

dat aangesien die verhouding van Afrikaanssprekende tot Engelssprekende 

leerlinge ongeveer 2:1 is, is beplan dat die steekproef uit 4 000 en 

2 000 van die onderskeie groepe sou bestaan. Daar is uiteindelik 3 849 

Afrikaanssprekende en 1 870 Engelssprekende leerlinge van ouderdomme 

tien tot veertien jaar getoets. 
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Leerlinge uit skole van al vier provinsiale onderwysdepartemente van 

die Republiek, die Onderwysdepartement van Suidwes-Afrika, privaatsko-

le en beroepskole van die destydse Departement Onderwys, Kuns en We-

tenskap, is vir die sames telling van die steekproefgroep be trek~ Lig-

gaamlik of geestelik gestremde leerlinge is egter buite rekening gelaat. 

Daar is ook op besondere wyse aandag geskenk aan die volgende faktore, 

naamlik die aantal leerlinge van die twee taalgroepe in parallel- en 

dubbelmediumskole, die tien- en elfjariges in hoerskole en die twaalf-

en dertienjariges in laerskole, asook as die verdeling stad-platteland 

sowel as 'n aardrykskundige streeksindeling. Langs hierdie weg kon 

die nodige voorsorg getref word teen 'n lading deur faktore wat ver-

keerde seleksie in die hand werk. Ongeveer twintig leerlinge per ou-

derdomsgroep is ewekansig in elke skool gekies. 

4. 6 BEANTWOORDilrn EN NASIEN VAN DIE N. S.A. G. 

4.6.1 Die Beantwoording (Handleiding, N.B. 537, pp. 10-17) 

In paragraaf 4.4 is aangetoon dat die nie-verbale en verbale subtoetse 

mekaar afwissel, met ander woorde die toetsling beantwoord toets l 

(nie-verbaal) en dan volg toets 2 (verbaal) ensovoorts. Die spesiaal 

voorbereide a:ntwoordblad1 ~ · bestaan·rni t drie kolomme subtoetse (sub toe t-

se 1, 3 en 5 in groen gedruk) op die voorkant en uit drie kolomme sub-

toetse (subtoetse 2, 4 en 6 in bruin gedruk) op die agterkant, wat soos 

volg beantwoord word. Nadat die toetsling subtoets l voltooi het, word 

die antwoordblad omgedraai volgens die opdrag van die toetsafnemer na-

dat die bepaalde tydsduur van die toets verstreke is. Nou verskyn sub-

toets 2 en nadat die vooroefening (die eerste vyf toetsvrae van elke 

1) Vergelyk paragraaf 4.4, p. 130. 
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subtoets) voltooi is, word op bevel van die toetsafnemer voortgegaan 

met subtoets 2. Hierdie proses word herhaal met inagneming van die be-

trokke opdragte en prosedures aan die toetsafnemer, soos vervat in die 

toetsinstruksies. Hierdie stelsel skakel die probleem dat die toets-

ling die antwoorde by die verkeerde toets sal verstrek, grootliks uit. 

Soos reeds genoem het elke vraag 'n keuse van vyf moontlike antwoorde, 

wat onderskeidelik as 'n A, B, c, Den E onrniddellik na die vraag ver-

strek word. Die antwoordblad sien soos volg daaruit: 

1. A B c D E 
• • •• •• •• • • • • •• • • • • • • • • •• • • •• • • • • •• • • • • • • 
A 13 c D E 
• • •• •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • 

Veronderstel nou die toetsling besluit dat antwoord C die korrekte ant-

woord op vraag 1 is, da.11 word I n vertikale potloods trepie tussen die 

twee stippellyne onderkant C van vraag 1 gemaak op die antwoordblad. 

Hierdie prosedure is van toepassing by elke vraag.van al ses subtoetse. 

4.6.2 Die nasien (Handleiding, N.B. 537, p. 17) 

Ten einde die nasien van die gestandaardiseerde toetse te vereenvoudig, 

asook te bespoodig e~.1 nogtans akkuraat na te sien, word 'n geperforeer-

de masker (of sleutel) voorsien met gaatjies teenoor die korrekte ant-

woorde van 'n betrokke toets. Deur die masker korrek oor die antwoord-

blad te plaas, word die aantal merkies wat sigbaar is getel en hierdie · 

getal in die betrokke ruimte op die antwoordblad aangebring. Die sleu-

tel vou oor die voor- en agterkant van die antwoordblad, sodat dit met 

een beweging in :posisie geplaas kan word vir nasien aan albei kante. 

Di t word egter aanbevael dat daar eers vooraf gekontroleer word of daar 

nie straks erens op die antwoordblad meer as een antwoord (dit wil se 
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meer as een strepie) teenoor die betrokke vraag aangebring is nie •. In-

dien wel, word die antwoorde van hierdie vraag buite rekening gelaat. 

Die toetsling se nie-verbale roupunttelling is die som van al die kor-

rekte tellings vir toetse 1, 3 en 5 aan die voorkant van die antwoord-

blad, terwyl sy verbale roupunttelling die som is van al die korrekte 

tellings vir toetse 2, 4 en 6 agterop die antwoordblad. Die totale 

roupunttelling is die som van die nie-verbale en verbale roup1;111ttel-

lings. 

4. 7 VERWERKDJG V.AlT ROTJPUNTTELLINGS (Handleiding, N .B. 440, P• 11) 

Die N.S.A.G. word van normtabelle voo~sien ten oinde roupunttellings 

om te sit in I.K.-syfers. Dit geld ten opsigte van die nie-verbale, 

verbale en totale roupunttellings. Afgesien van die feit dat ouderdom 

wel in berekening gebring word by die verwerking van roupunttellings, 

is hierdie I.K.-syfer nie 'n verhoudings-I.K. soos deur Binet bereken 

. 1 I K V.O. nie, n ••• = if:o:- x 100. Dit kom egter nurneries ooreen met die 

I.K.-syfer van Binet, alhoewel dit eintlik •n standaardpuntetelling op 

'n genormaliseerde verspre iding met 'n rekenkundige gemidde lde van 100 

en 'n standaardafwyking van 15 vir elke ·ouderdomsgroep is, dit wil se 

I.K. = 15z + 100. Hierdie "Afwykings-I.K." van die N. S.A. G. dui dan 

eintlik aan in watter mate die toetsling se I.K.-syfer afwyk van die 

gemiddelde I.K.-syfer van sy eie ouderdomsgroep (die gemiddelde I.~.

syfer van elke ouderdomsgroep word op 100 gestel). 

4.7.1 Die berekening van norms (Handleiding, N.B. 440, p. 10) 

Daar word algemeen aanvaar dat die. vermoens wat met alle reekse van die 

N.S.A.G. gemeet word, normaal verdeel is met betrekking tot die hele be-

volking. Volgens ondersoek het dit aan die lig gekom dat die puntever-
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deling van die proefpersone in die middelste ouderdomsgroep met 'n nor-

male verspreiding ooreenkom, maar na verwagting egter was die puntever-

delings van die randgroepe skeef. Laasgenoemde behoort egter geen in-

vloed uit te oefen op die data in Afdeling B nie, aangesien die onder-

soekgroep alhier beperk is tot die Intermidiere groep. 

4.7.1.1 Verhoudings-I.K. teenoor Afwykings-I.K. (Handleiding, N.B. 537, 

PP• 6, 7) 

In paragraaf 4.7)is reeds verwys na 'n rede vir voorkeur vir die imple-

mentering van afwykings-I .K. vir alle reekse van die N. S.A. G. Verdere 

redes vir voorkeur is onderrneer die volgende: 

(a) 'n Gegewe afwykings-I.K. gee 'n aanduiding van dieselfde relatiewe 

bekwaamheid by verskillende ouderdomme en word uitgedruk as 'n stan-

daardpuntetelling met 'n rekenkundige gemiddelde van 100 en 'n stan-

daardafwyking van 15. 

(b) Die afwykings-I.K. van 'n persoon bly konstant afgesien van die 

standaardmetingsfout, behalwe as daar 'n verandering in die be-

kwaamheidsgraad ontstaan. Die verhoudings-I.K. beskik egter nie 

oor dieselfde eienskap nie. 

(c) Skrywers, asook die opstellers en analitici van die N.S.A.G. is 

die mening toegedaan dat die gebruik van verhoudings-I .K. ui tge-

dien en misleidend is. Ter illustrasie,voer die opstellers van 

die U.S.A. G. die volgende rede aan: As alle leerlinge byvoorbeeld 

binne 'n halfjaarlikse ouderdomsgroep geneem word as leerlinge met 

dieselfde kronologiese ouderdom (K.O.), dan is hulle verstandsou-

derdomme, volgens definisie van verhoudings-I.K., direk eweredig 

met hulle intellicensiekwosiente. Di t gee aanleiding tot I n li-

1) Vergelyk p. 135. 
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neere verband tussen I.K. en V.O. vir 'n groep met dieselfde K.O. 

Dit impliseer dus dat halfjaarlikse groepe met dieselfde I.K.-ver-

spreiding, ook dieselfde verstandsouderdomverspreiding moet he. 

Dit gee aanleiding tot 'n teenstrydigheid, aangesien verstandsouder-

domverspreiding jaar na jaar moet toeneem om 1 11 konstante I.K.-sy-

fer te verkry vir leerlinge wie se verstandsvermoe konstant bly. 

Om hierdie rede kan die V.O. en I.K. nie gelyktydig gevind word nie. 

4. 7 .1. 2 Die berekening van Afwykings-I._~. (Handleiding, N .B. 537, pp. 

7, 8) 

Soos reeds genoem1) is aanvaar dat norms vir die N.S.A.G. ten opsigte 

van vermoens wat deur hierdie toets gemeet word, 'n normale verdeling 

met be trekking tot die bevolking weerspieel. Met behulp van 'n elek-

troniese rekenoutomaat is norms vir sesmaandelikse ouderdomsgroepe be-

reken. Sodanige norms is dan grafies voorgestel om kleiner onreelma-

tighede uit te skakel. Daarna is deur middel van inter- en ekstrapo-

lasie norms vir driemaandelikse ouderdomsgroepe bereken. 

Die berekening van norms vir sesmaandelikse ouderdomsgroepe het soos 

volg geskied: Vir elke kumulatiewe proporsie p wat met elke roupunt 

ooreenkom, is weer 'n ooreenstemmende standaardpunt X gevind, sodanig 

dat: 

S
x -(t - u)2 

1 c:;' 2 
er ./2:f{" e 2 d t p = 

-.od 

waar U = 100,0-= 15, 11'= 3,14159 en e = die basis van natuurlike loga-

ritmes. 

1) Vergelyk paragraaf 4.7.1, p. 135. 
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4. 7 .1. 3 Die berekening van persentie lran~ 

Aangesien die afwykings-I .K. 's direk eweredig is aan die persentielran

gel) kan daar vir elke I.K.-syfer 'n ooreenkomstige persentielrang be

paal word deur gebruik te maak van die normale verspreidingskromr:1e 2
) en 

die oppervlakte daaronder te bepaal. 

standaardafwykings -20"' -la- 0 lo- 20"' 30"' 4 

a.fw.rkings-I. K. 55 70 85 100 )15 130 145 

Fig. 4.1 

Dit kom daarop neer dat 'n persoon se persentielrang aandui watter. per

sentasie .van die vergelykbare groep (ouderdomsgroep of standerdgroep) 

se tellings op of onderkant sy telling val. As byvoorbeeld gese sou 

word dat 'n persoon se verstandsvermo~ op die 80ste persentiel (P80 ) 
i 

val, da.n beteken dit dat sy verstandsvermoe die van 80 persent van 'n 

vergelykbare groep oortref. Die 50ste persentiel staan bekend as die 

mediaan (P
50

), dit wil se dit dui daardie individu aan wat presies in 

die middel van.die groep val, dit wil se op die J0ste persentiel. Hier-

die waarde verdeel die tellings van die groep in twee gelyke dele, met 

ander woorde die een helfte van die groep se tellings is almal kleiner 

en die ander helfte se tellings almal groter as die mediaanwaarde (Van 

der Walt, 1970, pp. 49, 50). 

1) Verge lyk paragru.a~· 4. 7 .1.1, p. 136. 
2) Vergelyk Van der Walt, J .S., 1970, p. 66. 



- 139 -

4.7.1.4 Die berekening van verstandsouderdomme 

Soos reeds in paragraaf 4.7.1.1 genoem, maak die outeurs van die N.S.A.G. 

nie gebruik van verhoudings-I.K. om die I.K.'s soos in die handleidings 

aaneedui, te bereken nie. 

Die outeurs van die N.S.A.G. gee die definisie vir verstandsouderdom by 

groeptoetse aan as daardie ouderdom waarvoor 'n gegewe telling op 1n 

verstandstoets die tipiese of gemiddelde is. Indien daar dus nie 'n 

hoe mate van akkuraatheid verlang word nie en waar vinnige berekeninge 

verlangword, kan V.O. gebruik word om·met behulp van die formule 1
) 'n 

verhoudings-I.K. te bereken. Wanneer akkuraA.theid op die spel is kom 

ons egter voor die probleem te staan dat die roupunttellings op die 

meeste verstandstoetse nie meer 'n reelmatige toename na die elfde 

jaar toon nie, sodat die jaarlikse toename verminder en daar omstreeks 

die 15de jaar geen betekenisvolle toenarne in roupunttellings getoon 

word nie. Gevolglik is daar 'n verskil in konnotasie ten opsigte van 

verstandsouderdomme in die laer ouderdomsgroepe en die in die hoer ou-

derdomsgroepe (Handleiding, N.B. 537, p. 8). 

In die lig hiervan wys die outeurs daarop dat die ve;rstandsouderdomme 

nie by die afwykings-I.K.-tabelle in die N.S.A.G.-handleiding tuishoort 

nie, maar dat dit op aandrang van sekere toetsgebruikers wel verstrek 

word, aangesien hulle hierdie inligting gebruik by die bepaling van 

rangordes (Handleiding, N.B. 537, p. 9). 

4.8 DIE J3STROUJ3AARHEID VAN DIE N.S.A.G. 

Die volgende tabel (Handleiding, N.B. 440, p. 12) toon die data met be-

1) Vergelyk paragraaf' 4. 7, p. 135. 
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trekking tot betroubaarheid en standaardmetingsfout vir die Interme-

diere Reeks van die N.S.A.G. aan. 

TABEL 4.1 

DIE BETROUJ3AARHJ.GID EN METINGSFOUT VAN DIE N. S.A. G. 

Metingsfout 

Toetse Aa.ntal l3e troub aar he id -, Maks. 
lle. K - R 21 Onverwerkte I.K.- punte 

punte punte 

AFRIKAANS: 

Nie-verbaa.l 3 849 o,87 5,1 5,4 75 
Verbaal 3 849 o,88 5,1 5,2 _75 
Totaal 3 849 0,96 5,7 3,1 150 

ENGELS: 

INie-verbaal l 870 o,87 5,4 5,5 75 
Verbaal 1 870 o,88 5,3 5,3 75 
Totaal 1 870 0,96 5,6 3,0 150 

AF'RIKA..ANS EN 

ENGELS: 

Nie-verbaal 5 719 o,88 5,2 5,3 75 
Verbaal 5 719 o,88 5,2 5,2 75 
Totaal 5 719 0,96 5,7 3,0 150 

4.8.1 Die betroubaarheid 

Die betroubaarheidskoeffisiente in tabel 4.1 is verkry deur die Kuder-

Richardsan-formule 21 (K - R 21) toe te pas op die nie-verbale--, verba-

le- en totaaltellings van die N.S.A.G. (Handleiding, N.B. 440, p. 12). 

Alhoewel die betroubaarheidskoeffisiente in tabel 4.1 relatief hoog is, 

behoort dit in werklikheid hoer te vertoon, aangesien die berekening van 
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betroubaarheid met behulp van die Kuder-Richardson-formule 21 gewoon-

lik 'n resultant lewer wat laer is as die werklike betroubaarheidskoef-

f:i.sient (Handleiding, N .B. 537, P• 21). 

4.8.2 Die stnndaardmetingsfo~~ 

Aangesien daar in die praktyk gewerk word met die rnetingsfout soos be-

reken vir die totale groep (Afrikaans en Engels -gesamentlik), word die 

metingsfout wat afsonderlik vir Afrikaans- en Engelssprekendes aange-

gee word slegs as addisionele inligting beskou. Die standaardmetings-

fout gee 'n aanduiding van ~die variasie in I.K .-syfers (soos gemeet 
' 

deur hierdie toets) wat verwag kan word bloot op grond van toevallige 

faktore (Handleiding, N.B. 537, p. 21). Kortom beteken dit dat 'n ver-

kree I .K.-syfer van byvoorbeeld 115 in die Intormediere Reeks gesien 

moet word as 'n I.K.-syfer van tussen 112 en 118. 

In Tabel 4.1 is die metingsfout vir die totaal telling van Af'rikaans en 

Engels in ohverwerkte punte 5,7 en in standaardpunte (dit wil se I.K.

punte) 3,0. Dit beteken dat die kanse twee uit drie is dat die werkli-

ke telling met nie meer as 5,7 onverwerkte punte of 3,0 I.K.-punte sal 

verskil by 'n hertoetsing of om toevallige redes nie. Dit is verder 

ook belangrik om daarop te let dat geen ongunstige vergelykings tunsen 

twee persone bloot op grand van hul I.K.-syfers gemaak mag word nie, 

tensy dit minstens tweekeer die metingsfout van mekaar verskil (Hand-

· leiding, N .13. 440, p. 12). In hierdie ve;rband onderskryf Tyler die be-

langrikheid van bogenoemde s telling soos volg: "What is important is 

that the person who makes interreferences about individuals or groups on 

the basis of the test knows how reliable it is so that he can make the 

necessary allowances for inaccurancies" (Tyler, 1971, p. 30). 
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4.9 DIE GD.:LDIGHEID Vi'J§ DIJ~ N.S.A.G. 

Ten opsigte van die N.S.A.G. erken die outeurs dat daar in hierdie ver

band 'n groot leemte bes ta.an. Di t word toegeskryf aan die fei t. dat ty

dens die ontwikkeling van 'n gemeenskaplike toets vir Afrikaans- en En

gelssprekende leerlinge, daar nog nie voldoende inligting beskikbaar was 

ten opsigte van die verskillende soorte geldigheid van die toets nie 

(Handleiding, N.B. 440, p. 12). Daar is tans ander geldigheidstudies 

aan die gang waarvan die resultate in 'n volgende handleiding gepubli

seer sal word (Handleiding, N.B. 537, p. 23). 

Di t is dus van belang om daarop te let dat die galdigheid van 'n toe ts 

heelwat meer ontbloot as die graad waarin die meetmiddel aan sy funksie 

moet voldoen. Dit openbaa~ ir.dcrNaarheid wat die toetB moet meet. Deur 

dus die data van die kriterium asook die geldi 5heidskoeffisiente te be

studeer, kan op 'n objektiewe wyse vasgestel word wat die toetsmiddel 

meet. In aansluiting hierby konkludeer .Anastasi dat: "It would thus 

be more accurate to define validity as the extent to which we know what 

the test measures. The interpretation of test scores would undoubted

ly be clearer and less ambiguous if tests were regularly named in terms 

of the criteria against which they had been validated" (Anastasi, 1970, 

PP• 29, 30). 

Vir die ondersoek na samevallende geldigheid van die Intermediere Reeks 

van die N.S.A.G. is van die 5 719 leerlinge wat die normgroep gevorm het, 

942 ewekansig getrek en hulle prestasies in die Stilleestoets (moeder

taal) en die Rekenkundetoets as kri teria geneem. Die geldigheidskoef

fisiente verskyn in tabel 4.2 (Handleiding, N.B. 440, p. 12). 
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TABEL 4_.?, 

KORRELASIES MET SKOLASTIImE TOE'rSE 

Stilleestoets (moedertaal) Rekenkundetoets 

Afrikaans Engels Afrikaans Engels 

Nie-verbaal 0,72 0,74 0,73 0,75 
Verbaal o,87 o,88 o,Bo 0,80 
Totaal o,84 o,86 o,Bo '.d,81 

Uit die bostaande gegewens blyk dit duidelik dat daar nie statisties 

beduidende verski1le beataan tussen die koeffisi~nte vir albei toet::;e 

ten opsigte van die twee taalgroepe nie. Verder is dit interessant 

om daarop te let dat met dieselfde kri teria die verbale toetse vir al-

bei taalgroepe hoer korreleer as die nie-verbale subtoetse ten opsigte 

van prestasies in die Stilleestoets (moedertaal) en die Rekenkundetoets 

(Handleiding, N.B. 440, p. 13). 

4.10 DIE VERSKILLE TUSSEN DIE VERBALE EN NIE-VERBALE INTELLIGEN-

SIJ:,,1<:WOSieNTE VAN 'N PERSOON EN DIE BETEKENIS DAARVAN IN 

DIE ·oNDERWYSPRAKTYK 

By nadere ontleding van die resultate vcm die N.S.A.G. se steekproef is 

vasgestel dat een-sesde Vd.!l die gevalle se verbale I.K.-syfer met 10 of 

meer punte groter is as die nie-verbale I .K.-syfer. Verder is di t ook 

interessant om daarop te let dat presies dieselfde statistiese waarne-

mings geldig was ten opsigte van die omgekeerde, nl ... dat een-sesde yan 

die gevalle se nie-verbale I.K.-syfer met 10 of meer punte groter is as 

die verbale I .K.-syfer. By hierdie ondersoek is slegs verskille van 10 

en meer as noemenswaardige verskille beskou, terwyl kleiner verskille 
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buite rekening gela:ot is (Ha.ndleiding, N.B. 440, p. 13). 

Die betekenis van bogenoemde verskille in die onderwyspraktyk word in 

die onderstaande uiteensetting (Handleiding, N.B. 440, p. 13) aangedui. 

Die leerlinge word in vier groepe soos volg verdeel: 

Groep A: Die verbale I.K. is minder as 10 putjte groter as die nie-ver

bale I.K. 

Groep B: Die nie-verbale I.K. is minder as 10 punte groter as die ver

bale I.K. 

Groep C: Die verbale I.K. is 10 of meer punte grater as die nie-ver

bale I.K. 

Groep D: Die nie-verbale I.K. is 10 of meer punte groter as die ver

bale I.K. 

Daarna is bostaande vier groepe se prestasies onderskeidelik gekorreleer 

met hul prestasies in die volgende: 

{a) Moedertaal (soos gemeet deur die Junior en Senior stilleestoetse -

Hersiene uitgawes); 

(b) Rekenkunde (soos gemeet deur die N.B. Rekenkundetoets, Reeks 3); 

(c) Aanpassing (soos gemeet deur die N.B. Aanpassingsvraelys). 

Hieruit is die volgende bevindings geformuleer: 

(a) Vir Groep C is die ver9ale toetse 'n bater voorspeller ten opsigte 

van Moedertaal en Rekenk~nde as vir Groep A. 

(b) Vir Groep Bis die verbale toetse 'n beter voorspeller ten opsig

te van Moedertaal en Rekenkunde as vir Groep D. Dit geld oak ten 
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opsigte van die nie-verbale toetse. 

(c) Groep A presteer gemiddeld in sowel die Moedertaal as in die Re

kenkundetoets statisties betekenisvol beter as Groep B. 

(d) Groep C presteer in sowel die Moedertaal as in die Rekenkundetoets 

beter as Groep D. 

( e) Groep C pres teer gemidde ld beter in die Moedertaal toe ts as· Groep 

A, maar in die Rekenkundetoe ts vaar hulle ewe goed of sw.ak. 

( f) Groep D pre steer in die Moedertaal swakker as Groep ] , terwyl daar 

in die Rekenkunde nie so 'n kenmerkende onderskeid is nie. 

Opsommenderwys kan dus gese word dat Groep C skolasties die beste pres

teerder lewer, terwyl Groep D die swakste presteer. 

4.11 SAMEVAT'l.11:NG 

Met verwysing na die voorafgaande hoofstukke blyk dit duidelik dat die 

navorsingspatroon wat die totstandkoming van die N.S.A.O. voorafgegaan 

het wetenskaplik georienteerd was, maar ook gefundeer is op moderne psi

gometriese navorsingspraktyke. 

Uitgebreide psigologiese navorsing het aan die lig gebring dat intelli

gensie nie 'n selfstandige, waarneembare entiteit is nie, aangesien die 

objek van meting - dit wil se die verstand - nie funksioneel isoleerbaar 

en waarneembaar is nie. "Die vers tand word dus gesien as 'n gees tesver

moe, geestesgeskiktheid, geestesbekwaamheid, en verder word dit aanvaar 

dat dit 'n natuurlike, aangebore potensialiteit is ••• Hierdie poten-

siele verstandsvermoo besit da.n 'n sekere kwaliteit wat later in die in

dividu se lewe na vore sal kom, wanneer by in die posisie geplaas word 

om sekere dinge aan te leer, om probleme te moet oplos, by 'n verander-
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de omgowing moet aanpas, die verband moet insien tussen sekere dinge 

••• 11 (Van der Walt, D.Ed. 1967, p. 11). Ons sien dus dat die verstands

bekwaamheid van die mens, veral in die pre-adolessente stadium, onder

worpe is aan 'n ryke verskeidenheid omgewitgsfaktore, maar dat oorerwing 

ook 'n beslissende rol te vertolk het. lfavorsing het in hierdie verband 

aangetoon dat van alle omgewingsverskille wat waargeneem kan word in die 

menslj_ke samelewing, onderwys sekerlik die grootste invloed ui toe fen op 

verstandelike ontwikkeling. Daarom is dit absoluut essensieel dat daar 

by die samestelling van 'n intelligensietoets items geselekteer en geim

plementeer sal word wat 'n wye spektrum van lewenssituasies sal verteen

woordig. Di t slui t onderrneer .lewenssi tuasies in waarvan die toetslinge 

ewekansig die geleentheid gehad het om dit te kon identifiseer en er~ 

vaar, asook lewenssituasies gepaardgaande mot alle vcrrr.s van aanpassing 

en onderrig. 

In die lig van die bogenoemde vereistes, kan daar met v rymoedigheid ver

wys word na die besondere waarde van die N.S.A.G. in die onderwysprak

tyk. Daar bestaan ongelukkig egter 'n wanopvatting oor die interpreta

sie en praktiese waarde van I.K.-syfers by 'n groot aantal persone wat 

die toetsresultate van leerlin£e tot hulle beskikking het. Navorser is 

egter die mening toegedaan dat sodanige waninterpretasies hoofsac1klik 

te wyte is aan onkur:de aangaande die samestelling van die steekproef

groep, die doel, standaardisering, betroubaarheid, geldigheid, en dies 

meer van die N. S.A. G. 'n l3asiese kennis van laasgenoemde sal nuwe per

spektiewe ten opsigte van die I.K.-syfer ontbloot, wat ondermeer die 

volgende kardinale aspekte behels. Geen I.K.-syfer alleen mag gebruik 

word ten einde afleidings en voorspellings ten opsigte van die moontli

ke potensiali tei te van 'n toe ts ling te maak ni.e, maar moe t al tyd gein

terpreteer word aan die hand van ander inligting rakende die toetsling 



- 147 -

se persoonlikheidseienskappe, belangstelling, aanleg, skoolprestasies, 

huislike agtergrond, en dies rneer. 

Die doeltreffendheid van die N.S.A.G. word weerspieel in die lig van 

besondere kenme:rke en eienskappe, soos bespreek in die voorafgaande 

paragrawe. IIiermee wil die samestellers hoegenaamd nie te kenne gee 

dat die onderskeie toetse die stadium van volmaaktheid bereik het nie, 

maar gaan navorsing steeds voort soos ondermeer blyk uit paragraaf 1.2 

van Handleiding, .N.B. 537, p. 1. Moderne onderwysrnetodes en .-tegnieke 

ten opsigte Vc11'1 gedifferensieerde onderwys - wat ook tn :i,nvloed ui toe

fen op ander fasette van die samelewing - moet noodwendig aanleiding 

gee tot die ontwikkeling van meer verteenwoordigende teoriee en toetse 

in die toekoms. 

In hoofstuk V word enkele navorsingsprojekte ten opsigte van intelli

gensie, akademiese en skolastiese prestasie en Wiskµnde bespreek. 
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HOOFSTUK V 

El'{KELE NAVOR<UNG3PROJE;KrrE WAT ONDERl'J6EM IS TEN OPSIGTE VAN HT

TELLIG@'rnl1~ 2 AKADE'MIESE :£N(OF SKOLASTHmE PRSSTASIE EN WISKUNDifl 

5.1 INLBIDING 

Di t is duidelik dat ui t die aard van hierdie studie di t nie moontlik en 

ook nie geregverdig blyk te wees om aandag te skenk aan al die fasette 

van genoemde onderwerp hierbo nie; 'n onderwerp ten opsigte waarvan die 

li teratuur 'n wye dekking bied. Ten einde egter breer perspektief te 

verkry oor die onderhawige saak - wat ook 'n goeie aanloop bied tot die 

hoofstukke wat volg in hierdie studie - word daar verwys na enkele as

pekte van intelligensie, p;r-estasievermoe en Wiskunde. 

Die saak wat primer aanleiding gegee het tot hierdie studie en gepaard

gaande ondersoek, het gesentreer rondom die probleem van die intellek

,tuele onderpresteerder, di t wil se die intellektuele gemiddelde of bo

gemiddelde leerling wat swak presteer. Ilierdie verskynsel tree veral 

baie duidelik na vore in 'n vakgebied soos Wiskunde, oenskynlik onder

meer vanwee die hoe eise wat syferkundige vaardigheid en veral abstrahe

ringsvermoe aan die leerling stel. 

Afgesien hiervan bes~aan daar 'n veel ernstiger probleem by die ander

sins normale leerling wat soos volg geformuleer kan word. Die leer ling 

begryp in 'n groot mate die basiese manipulasie ter sprake by die mees

te wiskundige berekenings, maar die probleem le egter gesetel in die 

feit dat die leerling nie die skriftelike formulering (die verbale, 

aspek daarvan) - soos vervat in die vraag waarmee hy gekonfronteer 

word - kan verwerk en omreken in 'n sirnboliese struktuur (wiskundige 

formule of vergelyking of rnnetkundige model en dies ·meer) wat sal ui t

loop op 'n oplossing van die probleem nie. Dit kom grootliks dus daar-
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op neer dat sodanige leerling te kampe het met 'n ernstige leesgebrek 

of verbale agterstand, naamlik dat die leerling in gebreke bly om be-

grypend, krities en analiserend te lees. 

Wentzel (1968, p. 278) het met 'n soortgelyke probleem te kampe gehad 

ten opsigte van die nuwe benadering tot Rekenkundeonderrig in die Laer-

skole en voer dan aan dat leerlinge oor die aleemeen baie beter pres-

teer in toetse wat meganiese vaardigheid toets as in toetse in pro-

bleemoplossing. Om hierdie probleem te oorb,rug, bied die genoemde nu-

we benadering die volgende voorskrif ten opsigte van probleemoplossing, 

naamlik: 

(a) Die 1ee8 en in.terpretering van die probleem. 

(b) Die skryf van c'lie probleem as 'n wiskundige ui tdr~kking. 

( c) Die oplos van die probleem. 

Potgieter (1958, pp. 2-4) wys op die gekompliseerde vervlegtheid van 

allerlei faktore met betrekking tot die kind se gesindheid teenoor 

lees. 1 ) Die hipotese waarop sy navorsing gebaseer is, het die moont-

likheid ondersoek naamlik dat leesprobleme en -gebreke moontlik 'n spe-

sifieke motiveringsprobleem mag uitwys, wat na vore sal kom in die kind 

se gesindheid teenoor lees. Hy voer dari aan dat 'n sttidie van hierdie 

hipotese moontlik lig kan werp op die verband wat daar 'bestaan .tassen 

intelligensie, motivering en leessukses (Potgieter, 1958, p. 4). 

Alhoewel hierdie probleem velerlei fasette as veld van ondersoek kan 

betrek, is daar besluit om vir die doel van hierdie studie slegs 'n ont-

leding te maak van die bydra van die vcrb::i.le en nie-verbale intelligen-

sie van die leerling tot sy prestasie in Wiskunde. Aangesien sodanige 

1) Verwys in hierdie verband na paragraaf ( a) hierbo. 
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studie onwillekeurig die moedertaal be trek, as gevolg van die aanspraak 

wat die verbale vermoens rnaak op die sinvolle interpretasie van die pro-

bleern, wat in terme van woorde (of sinne) geformuleer is en simbolies 

(in terme van syfers of letters) geanaliseer en opgelos moet word, is 

daar besluit om ook hierdie aspek vir die nodige verifikasie in te sluit. 

In aansluiting hierby wys Potgieter (1958, p. 10) daarop dat verskeie 

navorsers, soos ondermeer die navorsing wat deur Triggs e.a. uitgevoer 

is, die invloed van verbale en nie-verbale aspekte van intelligensie 

ten opsigte van leessukses probeer bepaal het. Daar is bevind dat 

verbale intelligensie hoer met leessukses gekorreleer het as nie-ver-

bale intelligensie, Potgieter (1958, pp. 10, 11) bevind dat swak le-

sers geneig is om leersituasies op 'n konkrete wyse te benader en in 

gebreke bly om abstraksies te hanteer, Goeie lesers, da~renteen, be-

skik oor die vermoe om abstraksies betGr te hanteer asook oor 'n gro-

ter retensievermoe. 

5. 2 n;TELLIGl~NSIE 

Die begrip intelligensie in sy ryke verskeidenheid fasette, asook die 

onderliggende teoriee oor die struktuur van intelligensie is reeds in 

die voorafgaande hoofstukke1 ) bespreek. In aanslui ting llierby deel 

Hahn (1961, p. 4) ook die sienswyses Vclll Mc Kinnon (1950) en J'astak 

(1948) en is die mening toegedaan dat intelligensie beskou moet word 

as 'n integrale deel van die totale persoonlikheid, soos ondermeer ka-

rakter en temperament daarvan deel vorm. Wanneer intelligensie dus be-

s tudeer word, word slegs een aspek van die persoonlikheid bestudeer. 

In hierdie hoofstuk word egter sekere essensiele aspekte uitgcsonder 

om moontlike wanopvattings in Afdeling B van hierdie studie uit te ska-

kel. 

1) Vergelyk hoofstuk II en III, pp. 7-124, 



- 151. -

5.2.1 Die relatiewe betekenis vcm die verba}e _en n:ie-verbale r;edeeltes 

van die N.S.A.G. binne die onderwyspraktyk 

Oericke (1963, p. 1) wys ter inleiding daarop dat taal 'n wesenlike 

funksie vervul by akademiese sukses. Hy staaf hierdie bewering deur 

daarop te wys dat alle akademiese materiaal deur middel van die taal 

oorgedra word en dat die meeste vat.ke op skoal of universi tei t in 'n 

mind ere of meerdere mate verbaal be laaid is. Op grond b.ierva~1 maak hy 

dan die afleiding dat die verbale faktor, soos deur bestaande intelli-

gensietoetse gemeet, grater prognostiese gewig behoort te dra as die 

nie-verbale faktor, aangesien di t 'n grater akademiese veld bedien as 

die nie-verbale faktor. 

Hierdic bevindinge word gei,d;aaf deur die geldigheidskoeffisiente - soos 

in tabel 5.1 iangetoon - wat bepaal is deur tellings van vorm G van die 

N.S.A.O. te korreleer met tellings in Reken- en moedertaaltoetse, waar 

laasgenoemde tellings as buitekriteria dien. 

TABEL 5.1 

GELDIGHEIDSKOeFFISie1:J'11E: KORRELASIES MET SKOL.ASTIESE TOETSEl) 

Sti l lees toe ts I 
(moedertaal) Rekenkundetoets 

Afrikaans Engels Afrikaans Engels 

Nie-verbaal 0,12 0,74 0,73 0,75 

Verbaal o,87 o,88 0,80 0,80 

Totaal o,84 o,86 0,80 0,81 

1) Vergelyk N.S.A.G.: Handleiding N.B. 440, p. 13. 
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Uit tabel 5.1 merk ons dat die verskille tussen die korrelasiekoeffi-

siente van Afrikaans- en Engelssprekendes ten opsigte van die nie-ver-

bale en verbale tellinis vir moedertaal en Rekenkunde nie beduidend is 

nie. Alhoewel die nie-verbale subtoetse gesamentlik 'n bevredigende 

voorspelling van prestasie in moedertaal en Rekenkunde is, besit die 

verbale toetse nogtans 'n hoer voorspellingswaarde. 1 ) 

Opsommenderwys vestig Robbertse (1962, p. 4) die aandag op die volgen-

de belangrike bevindinge ten opsigte van die verbale en nie-verbale g~-

deeltes van die N.S.A.G.: 

(a) 'n Verskil van 10 punte tussen verbale I .K.-syfers en nie~verbale 

I.K.-syfers is beduidend op die 0,05 peil vir 'n enkele individu. 

(b) By ongeveer 1 uit elke 3 leerlinge bestaan daar 'n verskil van 10 

punte tussen VIK en NVIK, terwyl 1 uit 6 'n VIK het wat die NVIK 

met meer as 10 punte oorskry en omgekeerd. 

(c) Die groep met VIK> NVIK (met meer as 10 punte) presteer skolas-

ties die beste en is oor die algemeen ten opsigte _van sosiale en 

persoonlikheidseienskappe die beste aangepaste groep. Die groep 

met NVIK) VIK (met meer as 10 punte) presteer daarenteen skolas-

ties die swakste wat gepaard gaan met baie swak s.koolaanpassing. 

Ten opsigte van laasgenoemde groep word 'n verdere ondersoek met 

betrekking tot differensiele aanleg, belangstelling en persoonlik-

heidstruktuur baie sterk aanbeveel. 

(d) 'n Faktorontleding volgens Amavaahra se metode het drie faktore 
,. 

by laasgenoemde twee groepe geidentifiseer, naamJ.ik introversie/ 

1) Vergelyk paragraaf 4.10, pp. 143-145., 



- 153 -

ekstroversie, selfgelding en 'n 6~voel van frustrasie. Daar be

staan egter 'n verskil ten opsigte van die laaste twee faktore by 

hierdie twee groepe. 

5.2.2 Intellektuele vermoens 

Ter inleiding word daar weer na die kern van die begrip intelligensiel) 

verwys, deur Lloyd (1958, pp. 5, 6) aan te haal in hiordie verband: 

,'iPsychological theory now holds that the level of an individual's intel

ligence cannot be adequately stated in terms of one general factor, de

termining perform:l.Ilce in any sample of problem solving activities. It 

has been shown that there are a considerable number of primary mental 

abilities, the joint operation of which determines power as well as 

quality cf intellect." 

In bierdie opsig kategoriseer Van der Walt (1970, p. 181) die verskei

denheid omskrywings van die begrip intelligensie treffend soos volg: 

(a) Die eerste groep beklemtoon die aanpassing van die individu met 

sy omgewing. 

(b) Die tweede groep beklemtoon weer die leergeskiktheid en opvoedbaar

heid van die individu. 

(c) Vir die derde groep is intelligensie die vermoe om abstrak te kan 

dink, dit wil se om problerne in terme van simbole te kan interpre

teer en op te los. 

(d) Die laaste groep sien intelligensie as die vermoe waaroor die in

dividu beskik om sy denke bewustelik aan nuwe eise te onderwerp en 

1) Verwys na hoofstuk III, paragraaf 3.7, pp. 
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sodoende middele te ontwerp om hierdie aanpassing moontlik te maak. 

Bostaande aantal oenskynlik uj_ teenlopende bskouinge van die begrip in-

telligensie kan egter saamgesnoer word in dio volgende funksionele de-

finisie, naamlik dat intelligensie dus die verstandsvermoe is waaroor 

die individu beskik om enige taak (in sy breedste betekenis) wat aan 

horn gestel word, te kan bemeester. Hoe hoer die kwaliteit van hierdie 

vermoe, hoe eenvoudiger word die bemeesteringsproses (Van der. Walt, 1970, 

p. 182). 

Van Rooy (1956, p. 21) onderskryf Karl Duncker se psigologiese benade-

ring ten opsigte van die rol van intelligensie met betrekking tot die 

denke en begripsv:orming en wys daarop dat blote weergawe van geheue- -

inhoud nie tot oplossing vau die probleem aanleiding gee nie, aange-

sien die intelligensie funksioneer in die produktiewe sowel as in die 

reproduktiewe deel V:J.n die gedagtegang; In die reproduksie is die funk-
' 

sie van die intelligensie daarin gelee dat dit reproduseer bloot met die 

oog op 'n bepaalde doel, terwyl met betrekking tot produksie is die in-

telligensie gerig op die skepping van' 'n sinvolle verband tussen fei te 

en dies meer van meet af aan. 

Hieruit blyk dit duidelik dat individue oor uiteenlopende intellektue-

le vermoens beskik, vanwee die bogenoemde inherente vermoens waaroor 

elke individu beskik en wat verskil van individu tot individu. So be-

staan daar ondermecr begaafdhede ten opsigte van die letterkunde, die 

wiskunde, die musiek, asook besondere bekwaamhede as ~preker, as leier 

op hoe vlak van die samelewing en dies meer. Hi·erdie bekwaamhede moet 

egter gesien word as verwysend na uitsonderlike gevalle van besondere 

begaafdhede. Verder rnoet daarop gelet word d at bog0noemde bcgaafdhede 

nie noodwendig as 'n spesifieke begaafdheid e,--esien moet word nie, "maa.r 
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dat di t oor die a1gemeen in verband gebring kan word met algemene hoe 

bekwaamheid", aldus Botos (1976, p. 11). Di t impliseer eenvoudig dat 

besondere begaafdhede nj.e ui tslui tlik gekoppel moet word aan hoe in

telligensie nie. 

Dit is dan ook op hierdie stadium belangrik om te let op die onderskeid 

wat Vernon (1961, pp. 39-41) maak ten opsigte van d·ie begrippe intelli

gensie en bekwaamhede (talente of begaafdhede). Hy wys daarop dat be

gaafdhede verwys na verstandskennis, vaardighede en insigte wat meer 

direk gekanaliseer word deur die inhoud van die kurrikulum en die soort 

opleiding of onderrig wat die skoal voorsien en wat waarskynlik tot 'n 

grater mate afhanklik is van belangstellings ~n persoonlikheidseien

skappe. .Intelligensie, daarenteen, verwys na die meer veralgemeende 

denkfunksies soos ondermeer algemene konsepsuele ontwikkeling, anali

seringstegDieke, leer, probleemoplossing en dies meer, wat ui tkristal

liseer uit die kind se ondervinding wat voorheen binne of buite ·aie 

skool opgedoen is en wat ook oorgedra en toegepas kan word op 'n gro

ter verskeidenheid van nuwe situasies. 

So verwys Werdelin1
) na Meinander se definisie van wiskundige begaa:fd

heid as die vermoe om wiskundige take op skoal op te los. Hierdie ver

moe is volgens horn ui t verskillende elemente saamgestel waarvan intelli

gensie, geheue, belangstelJing en verskillende wilsfaktore die belang

rikste is (Bates, 1976, p. 2). 

Ongelukkig bestaan daar oak die negatiewe sy ten opsigte van intellek

tuele vermoens, naamlik dat swak intelligensie 'n swak onderwyspeil ten 

gevolge het. Hie rd ie lae onderwyspeil speel dan 'n indirek-te rol in die 

oorsake van wangedrag. Hierdie lae onderwyspeil impliseer :in die reel 

. 1) Oorspronkl iko bron nie 1JC-iskikbaar nie. 
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ongeskoolde arbeid wat dikwels aanleidir1g gee tot gebrekkige arbeids

vreugde, 'n gevoel van mislukking en minderwaardighejd. Di t ontketen 

'n proses van voortdurende negatiewe kornpensasie wat uiteindelik lei 

tot wangedrag (Barnard, 1971, p. 53). 

Aangesien hierdie s.tudie ondermeer oor prestasies in Wiskunde handel, 

kan wiskundige begaafdheid as voorbeeld dien van die verskillende be

gaafdhede wat hierbo genoem is. Die kompleksi tei t van hierdie be grip 

wat hier ter sprake kom, geld eweseer vir ander besondere begaafdhede. 

Wiskundige begaafdheid, as die vermoe om probleme op te los, word deur 

Botes (1976, pp. 2, 3) as te eng beskou. Hy voer aan dat 'n definisie 

vir wiskundige beeaaft3heid minstens die vermoe oT.. wiskundige be!.'edene-

rine en wiskund.:i.ge simbole te vers taan, behoort te cmclui t. 1'lisku..'1di-

ge vaardigheid is immers afhanklik van die verrnoe om te verstaan hoe 

daar in 'n sekere situasie geredeneer moet word en hoe om die simbole 

te gebruik wat die wiskundige taal uitbeeld. Sodanige definisie moet 

dus beide die reproduktiewe en die produktiewe aspekte insluit, dit 

wil se beide die verstaan en die toepassingsaspekte van die onderwerp. 

Samevattend moet dus beklemtoon word dat intellektuele vermoens nie ge

lyk gestel mag word aan intelligensie as sodanig nie. 

5.2.3 Intelligensietoetsing 

Dit is baie jammer dat intelligensietoetsing en die implementering van 

die toetsresultate in die praktyk nie oral in die samelewing sy regma

tige plek inneem nie, hoofsaaklik vanwee verskeie wanopvattings wat 

daar bestaan by sommige opvoedkundiges en sielkundiges. Hierdie ver

skynsel kom gelukkig hoofsaaklik voor by diegene wat nie 'n dieptestu

die van die doel, prognostiese waarde, betroubaarheid en geldigheid 
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van sodanige toetse gemaak het nie. Vernon (1961, P• 103) ondersk1.·yf 

bogenoemde standpunt en laat horn soos volg daaroor uit: II ... no one 

should be encouraged to apply tests, to make use of their results or 

to criticise them, unless he is willing to acquaint himself with cer

tain basic psychometric principles". Ongelukkig maak hierdie groep 

egter 'n groat deel ui t van persone wat in 'n groat mate met hierdie 

gegewens, as gevolg van hul werksomstandighede byvoorbeeld onderwyser, 

personeelbestuurder, aanstellingsbeampte en dies meer, gekonfronteer 

word. In hierdie verband geld dit nie eksplisiet vir intelligensie

toetse nie, maar oak vir alle ander prognostiese toetse in die praktyk. 

Swart (1964, pp. 1-6) bepleit verder ook 'n kwalitatiewe analise by die 

intelligensie-ondersoek van kinders, aangesien die kwanti tatiewe opvat

ting daartoe lei dat alle intelligensiemeting bloat geretluseer word 

tot 'n syfer of I.K. Sy verwys in hierdie verb and ook na die stand

punte van verskeie ander psigoloe, soos ondermeer Kouwer, Langeveld, 

Sanders en Kohnstamm en som hul sienswyses op deur daarop te wys dat 

daar by intelligensiemeting ook met ander faktore rekening gehou moet 

word. Hierdie beginsel gee aanleiding tot die praktyk om van louter 

kwantifisering oor te gaan tot 'n ali~mene ondersoek van die persoon

likheidstruktuur en meer aandag t e skenk aan kwali tatiewe ontledinge. 

Gericke (1963, p. 1) wys daarop dat alhoewel baie navorsing reeds ge

doen is oor die waarde van intelligensietoetsing as voorspellingsmid

del vir akademiese sukses, dit telkens neergekom het op dieselfde re

sul taat, naamlik dat algemene intellS.g~nsie slegs een van baie faktore 

is wat 'n suksesvolle akademiese aanpassing verseker. So kan die voor

ligter vandag ook staat maak o_p antler rueetmiddels as prognose vir aka

demiese sukses, byvoorbeeld skolastiese prestasies (matriekuitsla.e) as 
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0 •tA td• l) voorspeller van verdere un1vers1 ere s u 1es. 

In aanslui tj ng b;r wat so pas genoem is beklemtoon Jordaar, (1968, pp. 37, 

38) die feit dat psigometriese en skolastiese toetse in die onderwys 

nie absolute maatstawwe is nie. Hy wys voorts daarop dat prestasiever-

moe ook onderworpe is aan 'n verskeidenheid ander faktore en dat oor-

beklemtoning van I .K.-gegewens vermy moet word. Kwanti tatief beskou 

gee dit slegs 'n aanduiding van enkele aspekte van die verstand, ter-

wyl sosio-ekonomiese toestande - wat wel 'n groot invloed het - wel-

deeglik mee rekening gehou moet word by die interpretasie van die leer-

li:ng se inherente verstandelike bekwaamheid by die implementering van 

differensiele onderwyspraktyk. 

Eysenck (1967, pp. 87, 88) wys op 'n praktiese probleem, naa.mlik dat 

toetse en meetmiddels ontwikkel moet word wat 'n beter voorspellings-

waarde het ten opsigte van skool- en universiteitsukses, as bestaande 

toetse. Vir horn le die oplossing gesetel in die teorie, naamlik dat 

daar 'n baie noue verband bestaan tussen intelligensie, leervaardig-

heid en spoed; 'n teorie wat dringende laboratoriumondersoek regver-

dig. 

Die teleurstellende en soms negatiewe resultate wat verkry word by in-

telligensie-ondersoek word deur Duminy (1960, pp. 16, 17) hoofsaaklik 

toegeskryf aan die kwantifiserende bewerking van die verkree resultaat, 

pleks van die kwalitatiewe analise van intelligensieprestasies. Hy be-

pleit dus 'n nuwe orientasie wat tekortkominge vanuit die verleda sal 

uitskakel, sodat denkpsigologiese ondersoek en toetspsigologiese onder-

soek (kwali tatiewe -analise van prestasies) mekaar die hand kan reik, 

1) Vergelyk in hierdie verband Baard, 1956, p. 125; Du Toit, 1959, 
p. 42; Oouws, 1961, pp. 68, 69 en Morsbach, 1960, p. 44. 
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wat dan gepaard moet gaan met 'n verantwoorde intelligensie-ondersoek. 

Hy konkludeer dan dat daar wel ruimte bestaan vir die resultate van 

goeie intelligensietoetse, mits die grense en beperkinge daarvan erken 

word. 

Bogenoemde bespreking raoet egter nie die indruk skep dat intelligensie-

toetse minderwaardig is nie, inteendeel, Van der Walt (Die Skoolblad, 

1967, pp. 11-14) wys op enkele hoofmomente ten opsigte van di~ praktie-

se gebruikswaarde van die I.K.-syfer in die onderwyspraktyk - wat nie 

in besonderhede bespreek gaan word nie - en wel ondermeer die volgende: 

(a) Om vas te stel of 'n leerling weI'k volgens sy verstandspeil. 

(b) Vir diagnose van swak:hede in afsonderlike skoolvakke. 

(c) Vir groepering van kinders in verskillende seksies in dieselfde 

klas. 

(d) Vir die beplanning van die skoolwerk. 

(e) Vir die identifikasie van uiterste gevalle. 

(f) Om die gemiddelde verstandspeil van 1 n klas of skool te bepaal 

(vir vergelyking). 1) 

(g) Om sommige kinders se gedrag te verstaan. 

(h) Vir navorsingsdoeleindes. 2 ) 

(i) Vir opvoedkundige en beroepsvoorligting. 

( j) Vir die vo.orspelling van 'n kind se vord~ring op skool. 

Di t is dus voor die hand liggend dat I n intell:.i.gensietoets wel met vrug 

gebruik kan word om bogenoemde hoofmomente tot 'n mate te ontdek, maar 

dat vir verdere analise en irterpretasie ander toetse en hulpmiddels ook 

1) Vergelyk hoofstuk VII, pp. 192-200. 
2) Hiervan is die onderhawice studie 'n voorbeeld. 
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geraadpleeg rnoet word, ten einde 'n beter totaalbeeld van die probleem 

te verkry. 

5. 3 WISKU1JDE 

5.3.1 Wat is Wiskunde? 

Alvorens daar gepoog word om die begrip wiskundige aanlegl) te verklaar, 

word die aandag egter eers gevestig op die definisie van Wiskunde en die 

aard daarvan. 

Gouws (1968, pp. 30-35) verwys opsommenderwys na verskillende defini

sies van en sieninge oor Wiskunde, soos ondermeer die volgende: 

Wiskunde .is die woord wat wetenskap aandui - J.J. Sylvester. 

Wiskunde is die wetenskap wat alles aandui oor orde en meting ••• - Des

cartes. 

Wiskunde word beskou as die leerstelling van notasie van relatiewe ge

ordende denke wa t meganies e:,'eword het - Naval is. 

Wiskunde word gesien as 'n versameling van hipotetiese, deduktiewe den

ke of teoriee, elkeen bestaande uit 'n definitiewe sisteem van primi

tiewe, ongedefinieerde konsepte of sirnbole en primi tiewe, nie-bewese 

maar self-bestaande veronderstellinge - G.D. !Pitch. 

Wiskunde is die 1vetenskap waarmee ons die beso.nderhede van enige denk

objek ondersoek, wat voortvloei uit die opvatting dat dit bestaan uit 

'n aantal verskillende en nie-verskillende elemente:.. A.B. Kempe (1894). 

Gomrn ( 1968, pp. 33, 34) self beskou Wiskunde as I n onderdee 1 van die 

1) Verwys na paragraaf 5.3.3, p. 164. 
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Logika en dat wiskundige redenering bestaan uit 'n ketting van-logiese 

konklusies met ui tgangspunt 'n stelsel van gegewens, aksiomas genoem, 

wat aanleiding gee tot 'n sekere resultaat van die redenering. Hier

die ketting van logiese konklusies staan dan bekend as 'n bewys. l3o-

genoernde word dan gebruik om die sekere elemente van die 1,iskundige 

denke na vore te bring, soos byvoorbeeld die estetiese, die intuitie

we, die logiese elemente, asook elemente soos abstraksie en ekonomie 

van denke. 

Wiskunde is die wetenskap, volgens Marais (1959, p. 15), wat die eksak

te verband ontplooi wat daar bestaan tussen hooveelhede of groothede en 

bewerkinge. Verder betrek dit metodes waarmee, ooreenkomstig genoemde 

verband, hoeveelhede wat verlang word van antler bekendes of onbekendes 

afgelei kan word. 

Ten slotte die besondere beskouing van Van Rooy (1959, p. 18), naamlik 

dat 11 ••• die Wiskunde beskou kc;m word as die mtenskap wat aan die ruim

te en die getal aandag gee, 'n gebied wat noukeurig ondersoek word deur 

die gees wat deur die geloof in 'n geordende skepping gedraword. Hier

die gees het self deel aan die skepping, maar ontwikkel altyd meer na 

mate di t die bekwaamheid verwerf om die grootheid van die skepping en 

die Skepper daarvan te sien. Die beskouiag is alleen sinvol wanneer 

die mens meer as net stof is en ook 'n lewende gees besi t." 

5.3. 2 ~J;.~_wanbegrip12e ten opsigte van die begrlJ2. Wiskunde 

Dit is 'n erkende feit dat verskil in aanleg en belangstelling horn selfs 

binne die vakgebied Wiskunde laat geld. So byvoorbeeld is daar leerlinge 

wat 'n besondere aanvoeling vir Rekenkunde of Algebra het, maar nie nood

wendig dieselfde mate van aanleg vir Meetkunde openbaar nie. Die omge

keerde geld ook. Vandaar dan die bewering dat om besonder goed in Wis-
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kunde te pres teer moet die persoon I n spesiale aanleg daarvoor he.· Wis

kunde is beslis nie veralgemeende Rekenkunde soos dikwels beweer word 

nie. 

::Botes (1976, p. 1) vereenselwig horn ook met laasgenoemde standpunt deur 

daarop te ~1ys dat baie meer van aanleg in Wiskunde gepraat word as in 

enige antler vak en ddt die verklaring hiervoor moontlik gesetel is in 

die struktuur van Wiskunde. Hy beklemtoon voorts dat Hiskund.e nie slegs 

tel, meet of die manipulasie van .. formules is nie, maar in wese impliseer 

dit 'n denkmetode van deduktiewe en induktiewe redenering. Dit op sy 

beurt skep 'n terrein van dinamiese veranderinge en opwindende nuwe ont

dekkings. 

In aansluiting hierby wys Gouws (1968, p. 30) daarop dat 'n wiskundige 

struktuur basies soos volg ontwikke1 word. Met behulp van die logika 

word suiwer deduktiewe afleidings gemaak, wat:·stellings genoem word, 

deur gebruik te maak van die ongedefinieerde en gedefinieerde begrippe 

en die aksiomas. 

Nog 'n wanbegrip wat stadig besig is om te verdwyn, is dat dit algemeen 

aanvaar word dat Wiskunde slegs met getalle en meti~g te doen het. Die 

fundamentele rol wat Wiskunde op natuur~etenskaplike en teg:nologiese 

terreine vertolk is welbekend, alhoewel dit homself nie net op dieter

rein van die Wiskunde laat geld nie. Wiskundige prosedures vind wye 

toepassing in 'n verskeidenheid ander statistiese wetenskappe soos Psi

gor:ietrika, Biometrika en Sosiometrika. In die vakgebiede wat hierbo ge

noem is, kom ~1oofsaaklik getalle eh meting voor, alhoewel daar die afge

lope tyd toenemende belangstelling in die moontlikheid om nie-kwa.ntifi

seerbare verskynsels ook wiskundig te 011tleed en te beskryfs is. Alhoe

wel daar in die verlede hoofsaaklik fasette van die fisiese wereld wis-
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kundig beskryf is, is die tendens tans om steeds meer sielkundige, so-

siologiese, opvoedkundige, ekonomiese en biologiese verskynsels inter-

me van wiskundige taal te formuleer. Dit hou weer die voordeel in naarn-

lik dat wiskundige bewerkings en logika op laasgenoemde formulerings toe-

gepas kcm word. Langs hierdie weg kan verskynsels op allerlei wyses on-

dersoek word; 'n praktyk wat voorheen onmoontlik sou gewees hat (Botes, 

1976, p. 3). 

In aansluiting by bogenoemde wys Van Rooy (1959, p. 19) daarop dat die 

wiskundeleerstof nie net van die onderwyser en die leerling afhanklik 

is nie, aangesien die nywerheid in ons moderne samelewing steeds hoer 

eise aan die tegniek en dus ook aan die Wiskunde stel. Hy wys ook v.er--

der daarop dat die administrasie al hoe ingewikkelder word en gevolglik 

hoer eise stel aan die statistikus, wat op sy beurt weer 'n groat mate 

van wiskundiga insig en vaardigheid vereis. Daar behoort dus vandag 

nie meer primer gelet te word op die verskraling van die leergang in 

Wiskunde ter wille van die leerling nie. InteendeeJ,., dit is dus voor 

die hand liggend dat voortdurende aanpassings en vernuwings ten opsigte 

van die leergange in Wiskunde periodiek aandag sal geniet ten einde tred 

te hou met bogenoemde eise. 1 ) 

Ten slotte k&n die stalling, naamlik dat Wiskunde slegs met meting en 

getalle te doen het, om die volgende rede ongcdaan gemaak word. Die 

WiskU11do beskik oor 'n medium waarvolgens sy besondere terrein onder-

soek, beskryf, geformuleer en geinterpreteer kan word. Om hierdie re-

de is 'n suiwere wiskundige taalgebruik, in die gesproke sowel as in 

die geskrewe vorm, vir die ontwikkeling van die wiskundige denke abso-

luut essensieel (Heyns, 1968, pp. 95, 96). 

1) Vergelyk in hiordie verband paragraaf 1.2, p. 4. 
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5.3.3 Wiskupdige aanleg 

Daar is reeds in 'n sekere mate verwys na die begrip wiskundige a~leg.l) 

Botes (1976, p. 1) voer aan dat om meer helderheid te verkry oor hierdie 

psigopedagogiese vraagstuk:, di t 'n voor1r'ereiste is dat die be grip wis-

kundige begaafdheid afgegrens en omskrywe word. Di t is verder- van be-

lang om daarop te let dat daar nie gepoog gaan word om die komplekse 

aard van wiskundige begaafdheid te verklaar nie, maar slegs 'n defini-

sie te gee van hoedanig die omvang daarvan is. 

Vir die doel van hierdie studie word daar volstaan by 'n latere defini

sie van Werdelin, 2 ) \:-at wiskundige begaafdheid gedef.inieer b.et as die 

vermoe om die aard van wiskundige en verwante probleme, simbole, meto-
' 

des en bewyse te verstaan; dit te leer; dit in die geheue te behou 

{memoriseer) en op aanvraag te reproduseer en met ander probleme, sim-

bole, metodes en bewyse te kombineer en dan sinvol te gebruik wanneer 

sodanige wiskundige en verwante probleme opgelos meet word (Botes, 1976, 

P• 2) • 

Dit wil dus op hierdie stadium voorkom asof daar wel 'n positiewe ver-

band tussen intelligensie en wiskundige begaafdheid bestaan. Di t moet 

egter beklemtoon word dat ondervinding in die praktyk bewys 5~1ewer het 

daarvan dat leerlinge met 'n hoe intelligensie nie noodwendig goed in 

Wiskunde presteer nie. Die leerling moet ondermeer 'n aanleg vir bere-

keninge besit - wat verstandsfaktore soos syferkundige en ruimtelike 

vermoens insluit - om goeie prestn.sies in Wiskunde te behaal. 

5. 3 .4 Internasionale studie van wiskundige begaafdhegt 

Tydens 'n internasionale studie van wiskundige begaafdheid is elf lande 

< 

1) Vergelyk paragraaf 5.2.2., pp. 155, 156. 
2) Oorspronklike bron nie beskikbaar nie. 
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hierby betrek en is 133 000 leerlinge in 5 300 verskillende skole ge

toets. Die betrokke lande was Japa.n,)3elgie, Nederland, Australie, 

Engeland, Skotland, Frankryk, V.S.A., Swede, Finland en Israel. 

Foshay1), soos aangehaal deur Botes (1976, pp. 8, ,9), wys daarop dat 

die ondersoek die volgende interessante fei te aan die lig gebring het: 

(a) Die grootste verskil in prestasies van land tot land het op 13-ja

rige ouderdom voorgekom. 

(b) Daar het byna geen verskille tussen die prestasies van leerlinge 

in die verskillende lande voorgekom wanneer leerlinge die einde 

ve.n hul skoolloopbaan bereik het nie. Di t word toegeskryf aan die 

groot mate van seleksie wat hierdie stadium voorafgegaan het. 

(c) Verder is bevind dat ten opsigte van al die lande die wiskundig 

begaafde leerlinge hoofsaaklik manlik ist in stede woon, uit die 

middelklas afkomstig is en aspireer na loopbane wat verwant is 

aan Wiskunde. 

(d) Daar bestaan wel 'n verband tussen wiskundige begaafdheid en sosio

ekonomiese agtergrond, maar dit wissel van land tot land. 

(e) Wiskundige bekwaamheid word nie bepaal deur toetree-ouderdom tot 

skool, die a.antal ure wat die kind wiskundeonderrig ontvang, die 

aantal ure wat hy aan wiskundehuiswerk bestae, die geslag van sy 

onderwyser, die aantal vakke wat hy neem, die grootte van die klas 

of skoal, hoe sy skool bestuur word en of sy wiskundeonderwyser 'n 

uitstaande onderwyser is nie. 

1) Oorspro:nklike bron nie beskikbaar nie. 
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(f) Wiskundige bekwaamheid word wel beinvloed deur faktore soos die 

kwalifikasies van die vader, die kwalifikasies van sy onderwyser 

(nie noodwendig in 'n wisk~dige rigting nie) en die onderwyser 

se bouding teenoor Wiskunde. Foshay is die mening toegedaan dat 

oor die algemeen faktore bui te skoolverband aanleiding gee tot 

groter variansie in wiskundeprestasie as faktore binne die skoal. 

5.3.5 Enkele psigologiese eienskappe van die wiskundig begaafde. 

Dessart (1964,.PP• 305, 306) meld dat 'n ondersoek geloods is met die 

doel om faktore wat met Wiskunde verband hou te analiseer. Uit hierdie 

ondersoek blyk dit dat onafhanklike veranderlikes soos die leerstofj on

derwysers, ouers, vo:cige prestasie, inte11ektue le vermoens en skoolomge

wing ·verband bou met afhanklike veranderlikes socs die lecrli~g se p:rc-

· stasie in Wiskunde, asook sy houdings en motiewe. 

Dessart (1964, p. 306) wys ook daa:rop dat leerlinge wat Meetkunde neem 

se leesvermoe ietwat vinniger ontwikkel as leerlinge wat nie in die Meet

kunde onderrig word nie. Verder is ook bevind dat leerlinge wat Mee:t

kunde neem se ruimtelike begrip nie noodwendig vi~niger ontwikkel as 

leerlinge wat nie Meetkunde neem nie. 

Die universiteit van Illinois het 'n ondersoek uitgevoer waarin daar ge

poog is om 'n samehang tussen die komponente van persoonlikheid en die 

komponente van wiskundige begaafdheid te bepaal. Daar is bevind dat stu

dente met wiskundige begaafdheid maar 'n relatief lae intelligensie, dik

wels introverte is, maar nie neerslagtig, skisofrenies of asosiaal is 

nie. Studente, daarenteen, met wiskundige begaafdheid sow-el as 'n hoe 

algemene intelligensie openbaar dikwels sensitiewe beangste optrede, 

asook 'n belangstelling in musiek en letterkundeo Daar is egter soms 

I n merkbare gebrek aan akkur:J.atheid ten opsigte van fei telike materiaal 

by hierdie studente te bespeur (Eotos, 1976, p. 9). 
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5.3.6 Die onderpresteerder in Wiskunde 

Wie is 'n onderpresteerder? Hierdie vraag word ondermeer gekenmerk deur 

die fei t dat di t 'n persoon is w at aansienlik swakker pres teer as wat 

sy verwagte prestasiepeil aandui; 'n potensiaalpeil wat daargestel is 

deur die verwerkte gegewens van verskeie gestandaardiseerde meetmiddels 

en toetse, soos byvoorbeeld die N.S.A.G. 

Gouws (1970, p. 26) wys egter daarop dat kwantitatiewe I.K.-syfers eg-

ter aangevul moet word deur die analisering van kwalitatiewe eienskappe, 

aangesien sodanige faktore ook pres tasie kan beinvloed. Sodanige fakto-

re wat 'n deeglike studie in die geval onder bespreking vereis, is onder-

meer die volgende: goeie konsentrasievermoe, motivering, die korrekte 

gesindheid teenoor die leerkrag en leerstof, 'n goeie geheue, goeie 

studiegewoontes, die vermoe om met insig te leer· pleks van blote memo-

riseorwerk, ideale ensovoorts. 

Wanneer daar ·egter na die onderpresteerder verwys word, moet daar egter 

nie na die intellektueel minderbegaafde verwys word nie. Dit is dikwels 

die geval dat onderprestering te wyte is aan die gebrekkige teenwoordig-

heid of die negatiewe funksionering van bogenoemde faktore, wat aanlei-

ding gee tot die swak prestasies van die intellektueel g-emiddelde, of 

selfs intellektueel superieure persoon. Dit is dus moontlik dat 'n per-

soon wel goeie i·esul tate lewer, maar wanneer hy nie vol gens vermoe pres-

teer nie, is hy 'n onderpresteerder. 

In aanslui ting hierby wys Gomrn (1970, pp. 27, 28) daarop dat Alter be-

vind het dat in 'n bogemiddelde hoerskoolbevolking daar 7 persent was 

+ met 'n I.K.-syfer van 130. Hiervan was 42 persent onderpresteerders, 

terwyl 'n verdere 6 persent ernstie;e onderpresteerders was, di t wil se 

hulle het 'n skolastiese prestasie van onder die 35 persent-grens gele-
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wer. Hy verwys ook na 'n ondersoek wat Du Toit oor 'n tydperk van vyf 

+ jaar ui tgevoer het op 579 eerstojaarstudente met 'n I.K.-syfer van 130 • 

Volgens sy bevindings was 8,6 11ersent van hulle ernstige onderpresteer-

ders, terwyl ongeveer 60 persent van die totale aantal stu.dente nie vol-

gens vermoe pre steer.· bet nie. 

5.3.7 Enkele psigologiese eienskappe van die onderpresteerder 

As 'n inleidende gedagte wys Gouws (1970, pp. 28, 29) daarop <lat alhoe-

wel onderprest~erders uit die aard van die saak nie dieselfde persoon-

likheidseienskappe openbaar nie, verg kroniese onderpresteerders beson-

dere aandag vanwee die besondere probleem wat hulle skep. !.n Interes-

sante V8rs!:ynsel is dat cr..derprestasie tweo ma.al soveel by seunn as 'by 

dogters voorkom, en dat eersgenoemde reeds onderprestasie in die vroee 

skoolstanderds toon, terwyl onderprestasie by dogters dikwels eers in 

die juniorklasse van die hoerskool aan die lig kom. 

Onderpres teerders openbaar dibrn ls die volgende gedragswyses ( Gouws, 

1970, p. 29); 

(a) Hulle is deurgaans meer negatief as· presteerde:i·s teenoor hulself 

en ook teenoor andere. 

(b) Hulle openbaar gewoonlik 'n gesindheid van oppervlakkige vyandig-

heid veral teenoor persone wat hulle probeer help, of persone wat 

hulle verkeerde neigings kritiseer. 

( c) Hulle is gewoonlik meer onvolwasse in hulle reoenasies en g0drag 

as presteerders. 

( d) Hulle vind di t moeilik om te volhard met 'n taak waarvan die eind-

doel nie onmiddellik verwesenlik kan word nie. 
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( e) Hulle is groter eks trove rte as pres teo:cders en dour hul] e sosiale 

bedrywighede vind huJ.le moontlike kompensasie vir hul skolastiese 

mislukking. 

'n Verskeidenheid psigologiese faktore, wat ontwikkel vanuit oorerwings

en orngewingsf~ktore, is aanwesig by die onderpresteerder. Juis vanwee 

die vroee ouderdom waarop sodanige probleem opduik, vereis dit dikwels 

1 n deeglike studie van die huislike agtergrond, die ouer-kind-y-erhouding, 

sosio-ekonomiese omstandighede en dies meer van die onderpresteerder. 

Gouws (1970, pp. 29, 30) som die probleem van die onderpresteerder tref

fend soos volg op: "Ernstige kroniese neurotiese toestande wat emosio

nele steuringe veroorsRak en die kind ee gemoed vertroebel, kan nie be

vcrderlik wees vir prestasie nie. Die belangrik:ste twee sleutelstappe 

in die bekampil,.g van hierdie verskynse 1, is 'n-. vroee identifikasie van 

die prouleom en 'n simpatieke benadering sodat die samewerki:ng van die 

onderpresteerder self gewen kan word''. 

5. 4 ENKEUi: N .. ~ VORSIKOSPROJI8KTE ';TAT IN SUID-AFR.IKA ONDERNEEM IS TEN 

OPSIG'I'E VAN INTELLIGENSIE 2 AKADEMI3SE EN SKOLASTIESE PRESTASIES 

EN ASPEKTE VAJ.J WJSKtJUDEPR;:i;:3TASIES EN -ONDERRIG 

5.4.1 Intelligensie, akademiese en skolastiose prestasies 

In Suid-Afrika het verskeie persone die verband tussen intelligensie en 

akademiese prestasie ondersoek soos byvcorbeeld Schlebusch (1954), Gouws 

(1957), Vlok (1955), Baard (1956), Morsbach (1960), Barnard (1963), Ge

ricke (1963) en andere, wat hul navorsing in baie gevalle toegespi ts het 

op die akademiese prestasies van eerstejaaruniversiteitstudente, hul mc1-

triekprestasies en hul intellektuele verrnoens. 

Barnard (1963, P• 28) bespreek enkele van boeenoemde gevalle. Hy ver-
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wys ondermeer na 1 n interessante ondersoek wat deur Gouws geloods is. 

Hy het die Groepsverstandstoets van die Universiteit van Stellenbosch 

in 1954 op 'n groep eerstejaars toegepas. In 1955 het hy weer die 

N.S.A.G. op 'n groep eerstejaars toegepas. Hy het die eerstejaars van 

albei jaargroepe in drie ka.tegoriee verdeel, nl. B.A.,, B.Sc.-, en Toe

gepaste Biologiestudierighngs. Sy bevindinge was soos volg: 

( a) Die korrelasies tussen .. algemene intelligensie (U.S.-toe ts) en aka

demiese prestasie vir die B.A.-, B.Sc.- en Toegepaste Biologiegroe

pe was onderskeidelik 0,303; 0,101 en 0,314, waarvan die korrela

siekoeffisiente van die B.A.- en Toegepaste Biologiegroepe op die 

1% betroubaarheidspeil beduidend was. 

(b) Die korrelasien tussen akaderniese prestasie en yrestasie in ciie 

N.S.A,.G. vir die B.A.-, B.Sc.- en Toegepaste Biologiegroepe (Me

dies) was onderskeidelik 0,295; 0,261 en 0,235, waarvan eersge

noemde beduidend op die 1% betroubaarheidspeil was. 

Vlok (1955, P• 61) het in 'n soortgelyke ondersoek ten opsigte van die

selfde kategorie-indeling soos hierbo korrelasies van 0,406; 0,32B en 

0,240 verkry, waarvan die eerste twee beduidend op die 1% betroubaarheids

peil en laasgenoemde op die 5% peil was. 

Al bogenoemde navorsers is dit eens dat daar 'n noue verband tussen aka

demiese aanpassing (sukses) en intelligensie bestaan. Vlok (1955, p. 45) 

wys in hierdie verband daarop dat s tudente wat akademies goeie presteer

ders is oor die algemeen meer intelligent is as die baie swak presteer

ders. Dit wil dus hieruit voorkom asof intelligensie wel 'n faktor is 

waarmee rekening gehou kan word in die bepaling van akademiese sukses 

van eerstejaar univorsiteitstudente. Met betrekking tot die groepe ge

middelde akademiese presteerders, verskil studente oor die algemeen wei-
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nig ten opsigte van intelligensie. 

Gericke (1963) het 'n ondersoek geloods op 'n groep van 578 eerstejaar

studente wat hulle aan die begin van 1961 vir die eerste keer as studen

te by die Universi tei t inc';eskryf het. Hierdie steekproef is getrek ui t 

studente wat 'n B.A.-rigting of 'n B.Sc.-rigting gevolg het, wat dan 

die twee onafhanklike groepe van die totale steekproef gevorm het. Agt 

verdere verskillende steekproefindelings is gemaak, wat :gegrond was op 

die invloed van VIK-tellings en NVIK-tellings ten opsigte van sekere 

verskille en binne sekere grense ten opsigte van totaal-I.K.-tellings. 

Gemiddeldes ten opsigte van akademiese prestasie en matriekprestasie is 

as kriteria hierbo gebruik. 

Onwillekflurig sou 'n mens dus die B.A.-groep wou identifiseer met die 

verbaal-hoer J.K.-groep en die B.Sc.-groep met die nie-verbaal-boer 

I. K. -groep. 

Die volgende betekenisvolle gevolgtrekkings is ten opsigte van bogenoem

de studie deur Gericke (1963, pp. 49, 50) g~maak: 

11 1. Gemiddelde wrskille neig in die algemeen in die guns van die pres

tasies van die verbaal-hoer I.K.-groepe. Hierdie verskille is eg

ter selde beduidend. 

2. Die groep waarvan die VIK meer as 10 runte hoer is as die NVIK, 

was die beste presteerder by B.Sc. Die swakste prestasies is ge

lewer deur die groep waarvan die I'VIK meer as 10 punte hoer was as 

die VIK. By B.A. was die beste presteerder dieselfde groep as by 

B.Sc. Die swakste presteerder by E.A. was die groep waarvan die 

lfVIK minder as 10 punte hoer was as die YIK. Hierdie bevindings 
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toon groot ooreenkoms met die van die Nasionale Buro.
1

) 

3. 'n Belangrike bevinding is die resultaat dat daar geen beduidende 

verskil tussen gemiddeldes bestaan as die VIK vir die twee vergely-

kingsgroepe gelyk r,estel word nie. Dit impliseer dat 'n hoer of 

laer NVIK 'n minimale invloed op die gemiddelde prestasie het. Die 

belangrikste imJ)likasie is dat di t die vcrbale faktor by ui tnemend-

heid is wat verantwoordelik is vir 'n bepaalde prestasie. Hierdie 

resultaat verklaar ook die bevinding wat onder (2) hierbo bespreek 

is. 

4. Verdere goeie presteerders was: 

(i) Die verbaal-hoer I.K.-groep, met I.K.-totaal tussen die gren-

se 125-145 as basis. Dit slegs by B.A. 

(ii) Die NVIK-groep, waarvan die NVIK-tellings afgepaar is met ge-

lyke VIK-tellings, en binne die grense 130-145 geval het. Dit 

slegs by B.Sc. Dit verklaar moontlik waarom die VIK-groep by 

die hoe intelligensie-waardes geen beduidend hoer prestasie-

gemidde lde as die 1TVIK-groep toon nie." 

Daar is verder ook daarop gewys dat naas matriekprestasie se waards as 

voorspellingsmiddel vir universitere sukses, blyk dit dat VIK-tellings 

ook hoe voorspellingswaarde in die opsig het. In genoemde ondersoek is 

'n korrelasiekoeffisient van:·,0,457 (N=275) verkry tussen VIK en matriek-

prestasie - 'n statisties beduidende korrelasie wat die hoogste syfer 

vir hierdie reeks was (Gericke, 1963, p. 54). 

Gouws (1970, p. 278) het_in sy studieprojek bevind dat daar 'n beteke-

1) Vergelyk pc,,raeraaf 4.10, pp. 143-145, asook paragraaf 5.2.1, pp. 
151-153. 
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nisvolle korrelasie 1Jestaan tussen prestasie in Wiskunde, verstandelike 

he1derheid, rekonkundige vermoe, wiskundige belangstelling en meganiese 

insig. 1 ) Hy maak dan ook later - met spesifieke verwysing na vakleer-

Jingc - die gev;olgtrekking dat Wiskunde 'n betekenisvolle voorspeller 

van sukses in die eksarnen is en dat leerlinge wat goed presteer in Wis-

kunde, heelwG.arskynlik ook goed sal pres teer in die eksamen as geheel 

(Gouws, 1970, P• 283). 

TABEL 5.2 

KORRELASI:EMATRYS IN VYF VERANDl~RLIKES 

1 2 3 4 5 
1. (Wiskunde prestasie) 1,00 

2. (Meganiese insigtoets) 0,45 1,00 
* 3. (Helderheidstoets) 0,61 0,50 1,00 
** * 4. (Rekenkundetoets) 0,48 0,45 0,58 1,00 
** * * 5. (Wiskundige Belangstellingstoets) 0,49 0,52 0,56 0,53 1,00 

* Betekenisvol op die 0,10 persentgrens 

** Betekenisvol op die 1,00 persentgrens 

'n Verdere betekenisvolle bevinding het voortgespruit uit 'n ondersoek 

wat deur Latti (1972, p. 52) onderneem is ten opsigte van "Die Voorspel- · 

ling van Skolastiese Sukses met behulp van l3iografiese Gegewens. 11 Jifa-
vorsing in hlerdie verband is ondermeer gebaseer op gegewens wat verkry 

is deur middel van die RGN se Projek Talentopname. Die vraag wat ogter 

ontstaan het was of die aanwesigheid van die LK.-syfer nie die rol van 

minder belangrike biog1'afiese voorspellerveranderlikes in voorspellings-

formulas sou neutro.liseer nie, maar die probleem is oorbrug deur daarop 

te wys dat 'n kombinasie van I.K.-syfers en 'n paar biografiese veren-

derlikes die beste voorspelling oplewer. Hy raaak dan ook die gevolg-

1) Vergelyk tabel 5.2 met Gouws (1970, p. ~256) se bevindinge. 
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trekking dat v3.n alle sie lkundige toe tsresul tate die I.K.-syfer die mees 

algemeen beskikbare in die skoolpraktyk is. Die I.K.-syfer sou dus as 

'n nuttige veranderlike van sielkundiga toetsresultate besk6u kon word 

om in voorspellingsformules te gebruik met die oog op praktiese aanwen

ding. 

Dit wil dus uit die voorafgaande bespreking voorkom asof NVIK 'n minder

waardige rol vervul by intelligensietoetsing; 'n baie aanvegbare stal

ling wat nie sondermeer a fgemaak kan word nie. Die nie-verbale deel van 

intelligensietoetse besi t tog imrners die eienskap dat di t die element 

van syferkundigheid en abstraheringsvermoe van die individu tot 'n ma

te we8rspieel, veral in geva1le waar individue· met leergebreke worstril. 

Die waarde van die nie-verbale gedeelte van intelligensietoetse moet 

teruggevoer word na die historiese verlede van sodanige toetse. Die 

oorspronklike Bine t-toets van 1905 is verskeie kere gewysig en l1,ersien, 

ondermeer in 1908 en weer in 1911 (Anastasi, 1970, p. 11). Terman het 

ook in 1916 deur middel van die verwerkte Binetskaal 'n Amerikaanse in

dividuele skaal daargeste 1, wat be ken d sou staan as die Stanford-Binet

skaal. Dit is in 1937 deur 'n hersiene weergawe opgevolg, waarin die 

verbale inhoud verminder is, alhoewel di t.:nogtans 'n be
1
langrike rol in 

die ska.al as geheel vervul het. Die rede hiervoor is gesetel in die 

ui tgangspunt v.::i.n die samestel lers, wat aangevoer het mt verbale en sy

ferprobleme - waarvan simbole en abstraksies die grondslag vorm be

langrike komponente van intelligensie meet. Hulle wys daarop dat die 

verwerking en hantering van simbole en abstrakte begrippe 'n baie noue 

verband toon met verstandelike ontwikkeling (Pintner, 1931, p. 110). 

Alhoewel die aanvanklike individuele skale nie die prestasies ten op

sigte van nie-verbale en verbale vermoens afsonderlik aangetoon het nie, 

is Lierdie bcginsel ingevoer met die ontwikkeling van die Wechslerskaal 

in 1939 (Kruger, 1972, p. 15). 
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5.4. 2 Enkele aspekte van kardinale belang vir die suksesvolle onderrig 

van en vorderi_ng _in Hiskunde 

Aangesien daar in hierdie studie verwys word na skolastiese prestasies 

in ~iskunde en die wiskundeleergang ook krities ontleed word, sou dit 

gepas wees om sekere psigologies-pedagogiese grondslae kortliks aan te 

stip, wat wel in 'n 6root mate 'n fundamentele rol speel i:p skolastiese 

prestasies in Wiskunde. 

Vir Van Rooy (1959, pp. 18, 19) is die essensie van die Wiskunde en die 

Wiskunde-onderwys gesetel in die fei t dat daar op die gebied van die ge

tal en die ruimte, deur middel van die studie van verhoudings en veran

derings ( veranderlikes), verr·uimende kennis verwerf kar. word. 1.aasge-· 

noemde twee sisteme vo:rm dan indenraarheid die bousteno van die wiskun-

dige struktuur wat by die leerling tuisgBbring en ontwikkel moet word. 

Dtt is moontlik dat 'n leerling oor 'n aansienlike wiskundekennis kan 

beskik, terwyl sy wiskundige vorming skade gely het. Strauss (1973, 

pp. 171, 172) ontleed hierdie probleem treffend wanneer by daarop wys 

dat dit moontlik is om kennis te besit van die bepaalde leerstofgebied, 

sonder dat die kennis verder ver-werk word tot algemene begrippe waarmee 

die denke kan opereer. Toetsvra.e wat nie ondermeer ook gerig is op be

gripsvorming nie, kan dan tot gevolg he dat leerlinge onder 'n valse 

indruk verkeer dat hulle die leerstof volkome kan beheers, aangesien 

hulle sonder die nodige insig kennis verwerf deur middel van skyn-ek

sakte reproduksies. 

Die nuwe leerplanne in Wiskunde benadruk dan ook in 'n groot mate die 

essensie van begripsvorming en insig in die suksesvolle bemeestering 

van die wiskundeleerstof. Dit het dan ook tyd geword dat leerkra.gte 

sal afsien van, die ortodokse onderrigmetode waarna ook verwys word as 
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"parrot feeding". 13y nadere ontleding van vraeste lle in Wiskunde, ver--

al die eindekcamenvraestel in die matriekjaar, toon duidelik dat daar 

deesdae 'n baie hoer premie op die insig en begripsvorming van die leer-

stof gepla::.i.s word as in die verlede. Di t is verkry deur vrae wat blote 

reproduksie van parate feitekennis impliseer, tot 'n absolute minimum 

te beperk. 

Vir die suksesvolle bemeestering van die leerstof in Wiskunde., le Van 

Rooy ( 1964, pp. 24, 25) groter klem op begripsvorming en wiskundige 

redeneervermoe, as bloat die bemeestering van tegniese vaardighede. In 

hierdie verband verwys hy na Thorndike 1-.at met kenmerkende insig en 

deeglikh~id die aard en sa.mestelling van rekenkundige en algebraiese 

vaardighede ontleed het, maar dat sy ondersoek betrekking gehad het op 

die verkryging van die tegniese vaardigheda van Wiskunde, eerder as op 

die aspek van wiskundige redenering. Alleenlik wamieer begripsvorming 

en wiskundige redeneervermoe as essensiele komponente by die werkwyse 

van leerkrag en leer ling ingeslui t word, word ware insig verkry en kom 

strukturele en fUtiksionele relasies met betrekking tot die probleemsi-

tuasie tot stand. 

In hierdie verband wys Van Rooy (1964, p. 25) daarop <lat Piaget tussen 

twee soorte denke onderskei. 1
) Die eerste soort is bloot reproduktief 

van aard, di t wil se di t kom neer op die her haling in die verbeelding 

van ondervindinge wat werklik plaasgevind het, terwyl die tweede pro-

duktief of skeppend is en dit bestaan uit die abstrahering van 'n in-

trinsieke betrekking en die toepassing daa.rvan op nuwe en 'n verskeiden-

heid gevalle. 

1) Vergelyk met Karl Duncker se psigologiese siening met betrekking tot 
begripsvorming, paragraaf 5.2.2, p. 154. 



- 177 -

Die proses van abstrahering, wat 'n baie belang-rike element by probleem

oplossing in Wiskunde is, gee aanleiding tot skeppende werk wat vormen

de waarde het. Harrison (1969, pp. 17, 18) voeg hierby dat hoe hoer 

die peil van a'bstraksie, hoe meer word ons gedagtes en woorde belaai 

met betekenisvolle be grippe. Hy wys ook daarop dat Hayakawa e. a. van 

die Algemene Seme.ntiese leerskool die standpunt handhaaf dat ons nie 

slegs bewus moet wees van die peil van abstraksie waarop ons gedagtes 

funksioneer nie, maar dat ons dit voortdurend aan die eise van die werk

likheid moet t.oets. 

Die belangrikheid van bogenoemde aspek van Wiskunde word ook sterk be

klemtoon in He Greevy (1973, p. 55) so work, waarin hy g8poog het om 

die ontwikkeling van moderne Wiskunde so wyd as moontlik te skets ten 

. einde sekere knelpunte in die onderrig van Wiskunde ui t te sonder. Hy 

wys ondermeer daarop dat alhoewel daar 'n baie groter diversifikasie 

van Wiskunde voorkom, bied wiskundige aktiwi tei t 'n gemeenskaplike pa

troon, 'n meer gelykvormige en 'n meer abstrakte benadering tot wiskun

dige strukture. Die florerende voorui tgang in die Wiskunde en die ui t

breiding van sy toepassingsmoontlikhede en invloed, het aanleiding ge

gee tot die hervorming van die inhoud, doelstellinge en metodes van Wis

kunde-onderwys. 

Ten opsigte van die hervorming, hierbo ter sprake, is daar reeds !n be

gin gemaak deur die beginsel van gedifferensieerde onderwys toe te pas. 

Die ideaal sou wees dat meer leerlinge van gemiddelde intelligensie Wis

kunde behoort te neem, ten einde te voorsien in die knellende behoefte 

aan persone wat in 'n mindere of meerdere mate in die Wiskunde onderle 

is in byna alle sektore van die samelewing. :,:1c Greevy (1973, Jl• 262) 

bepleit ten opsigte van evaluering in 'n gedifferensieerde onderwysstel

sel dat eva.luering gemik moet wees op die studenta se cesindhede, poten-
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siaal, be grip en insig, bemeestering van wiskundige vaardighede, ver,-., 

moens ten opsigte van deduktiewe en krea.tiewe denke en moet dus as 'n 

prognostiese gids dien met die oog op verdere navorsingsdoelstellinge. 

Strauss (1973, p. 176) skaar horn ook ten nouste by bogenoemde siening 

deur te beklemtoon dat indien 'n leerling vordering in Wiskunde wil 

maak, di t nie voldoende is as hy slegs oor 'n basiese hoeveelheid fei

tekennis beskik nie, ma.ar moet hy by ma.gte wees om sodanige kennis ope

ratief' by die nuwe propleemsituasie te batrek. Hiervoor is diepga.ande 

insig in die leerstof van die uiterste belang. Daar moet egter gewaak 

word teen sekere didaktiese of psigologiese faktore wat 'n negatiewe in

vloed hierop kan ui toe fen. So byvoorbeeld kan lae intelligensie, ver

keerde studiegewoontes, didakties-foutiewe onderrigmetodes, 6ebrek aan 

selfvertroue as gevolg van die negatiewe ui t,;erki:r,.g van he:..•haaldelike 

mislukte pogings en dies raeer 'n rer:imende invloed op insig he. 

Ten slotte wys Van Rooy (1964, p. 42) daarop dat die waarde van wiskun

dige vorming om die volgende hoofmomente sentreer, naamlik in: 

(a) die vermoe om relasies te ontdek en in die denke daaraan vas te 

hou, 

(b) die vermoe om te ondcrskei tussen die veranderlike en die onveran

derlike, 

( c) die vermoe om in gevalle waar meer as een veranderlike gelyktydig 

optree, eers in die denke die een veranderlike as 'n tydelike ver

anderlike te bewaar om daarna dieselfde bewerking om te ruil, 

(d) die vermoe om ook in 'n veranderlikheid relasies te ontdek, en laas

tens 
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(e) die daarstelling van 'n persoonlike denkstruktuur. 

5 • 5 SAMEV ATTING 

Dit is opvallend dat die genoemde navorsingsresultate, asook die inlig-

ting vanui t die verskeidenheid li terere werke, deurgaans wys op die noue 

ver-l'fantskap tussen intelligensie en prestasievermoens. 

Ten opsigte van intelligensie en funksionele denke - laasgenoemde staan 

in noue verband met die wiskundige funksiebegrip en is dus van kardina-

le betekenis in die Wiskunde - gaan Van Rooy (1964, p. 40) v.an die stand-

' 
punt uit dat die insien van 'n relasie tussen twee entiteite 'n funksie 

van die illte lligensie is. Di t impliseer dan - vol gens Van Rooy - dat 

die intelligensie ontwikkel kan word deur die oefening in die insien van 

relasies. Hierdie standpunt strook dus met die konsop ontwik;~elingsin

telligensie.1) 

Daar is verder ook in hierdie hoofstuk melding gemaak van die ingewik-

keldheid van navorsing op hierdie terrein, vanwee die ryke verskeiden-

heid faktore (aangebore sowel as omgewingsfaktore) wat 'n positiewe of 

'n negatiewe invloed kan ui toe fen. Di t was egter nie moontlik om die 

wye spektrum wat hierdie faktore dek in besonderhede te bespreek nie, 

hoofsaaklik omdat sodanige detail vir die doel van hierdie studie nie 

van belang was nie. 

Met betrekking tot die Wiskunde is die intellektuele vermoens van die 

begaafde 1eerling sowel as die onderprestee·rder bespreek, hoofsaaklik 

vanwee die kenmerkende psigologiese eienskappe wat hierdie twee ui ter-

ste pre.stasiegroepe karakteriseer. Hierdie eienskappe behoort besonde-

1) Verge 1yk in hierdie verb and Langenhoven se s iening, paragruaf 2. 2. 3, 
pp. 34, 35, asook die van Van der Walt, paragraaf 2.5, pp. 73, 74. 
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re aandag in die onderwyspraktyk te geniet. Ten einde gedifferensieer-

de onderwys tot sy reg te laat korn, is gewys op die bela.ngrikheid daar-

van dat besondere aandag a.an hierdie twee groepe gewy word, deur die 

implernentering van didakties-verantwoorde onderrigrnetodes, stud:terneto-

des en dies meer. Beide die didaktiese en die psigologiese faktore is 

van die ui terste belang vir die optimale ontwikkeling van die potensi~ 

aal van leerlinge en studente, aangesien Suid-Afrika vanwee sy mannekrag-

behoeftes nie kan bekostig dat die vermoens van sy landsbure;'ers onnodig 

op 'n lae peil opereer nie. 

Gouws (1968, p. 218) beveel egter aan dat onderwysers wat leerlinge vir 

die eksterne eksamen voorberei, meer aandag moet skenk aan die groep van 

gemiddelde intelligensie. Hy voer aan dat di t juis b.ierdie eroep is wat 
! 

die bruikbare landsbureer van die t oekoms gaan wees. Hy kom dan tot die i 

gevolgtrekking of di t nie haas tyd geword het dat spesiale voorsiening 

gemaak moe t word vir die· be gaafdes, die van gemidde1de inte lligensie ein 

die lae-intelligensie groepe afsonderlik nie. 

Daar is ook gewys op die fei t dat aangesien Wiskunde met syfers en sim-

bole te make het, dit as't ware 'n eiesoortige taal vorm en
1
\kan wiskun-

dige rnetodes en denkwyses suksesvol geimplementeer word, slegs indien 

die wiskundige taal deurgrond en korrek gebruik word. Volgens Marais 

( 1959, p. 16) is di t bier w-aar die toots van die leer Ung se lees be-

kwaamheid die deurslag gee. Leerplanne en handboeke geskoei op die 

nuwe benadering tot die Wiskunde, beklemtoon dan ook deurgaans suiwer-

heid en eksaktheid ten opsigte van wiskundiee taalgebruik (Heyns, 1968, 

p. 96). 

Ten opsigte van die praktiese en opvoedkundige waarde van· intellieensie::-

toetse moet di t weer eens beklemtoon word dat sodanige toetse nie slegs 

nangebore intelligensie of die vermoe om te leer woerspieel nie. Aange-
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sien intelligensietoetse afhanklik is van die peil van begripsontwikke

lir1g en algornone denkpatrone en denkvaardighede, gee hulle in die mees

te gevalle 'n aanduiding van hoedanig die E9hal te en aard van die skool

werk kan wees wat die leerling sal kan bemeester. Om hierdie samevat

ting mee af te slui t word verwys na 'n aanhaling deur Vernon ( 1961, pp. 

182, 183), naamlik: "And in so far as they ( intelligence tests) are 

somewhat less affected than are measures of attainment by good or poor 

teaching, environmental handicaps or advantages, temperamental fac~ors 

and emotional adjustment, they can be interpreted as showing educatio

nal potentiality". 

Die volgende afde ling van die s tudie behels 'n eie empiriese ondersoek. 

In Hoofstuk VI word 'n uiteensetting gegee van die versarne ling van die 

vereiste data ten opsigte van die ondersoekgroep. 
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AFDELI:NG B 

DIE VERSA.MELING VA.N DATA. DJE ONi:PLl~IH:NG VAN DATA Tt~N OPSIGTE 

VAN DIE N. S. A.G. 2 PRESTJ1.SH:S I 1{ 11 ',H 8KUJfDE EN DIE HOOF'TA.AL. DIE 

O:i''.TLEDDW VAN DHJ KURRIKULUM VIR 1HSKUNDE IN DHl JU1HOR SEKON-

DeRE SKOOLFASE IN DIE OR.AJITJE-VRYSTAAT 

HOOFSTUK VI 

DIE VERSA.1',IELDTG VAN DIE VEREISTE DATA 

6 .1 JNLEIDIIW 

In die onderhawige studje is daar in afdeling A kortliks verwys na die 

verskillende omskrywings, asook die teoriee oor die struktuur van in-

te lligensie. Ten opsigte van die wye reekse toetse van intelligensie 

wat daar bestaan, is die N.S.A.p.·,vi:r,die doel van hierdie studie van 

naderby ontleed. Die navorsingsprojekte in vorband met intelligensie 

en skolastiese prestasies (hoofstuk V) vorm dan in besonder die grond-

slag waarop die empiriese ondersoek in hierdie afdeling van die studie 

geloods word. 

Dit blyk dan ook duidelik, soos reeds vermeld,l) dat die N.S.A.G. op-

gestel is om sekere aspekte van ontwikkelingsintelligensie, di t is oor-

geerfde intelloktuele potensiaal wat tot op die dag van toetsing onder 

orngewingsinvloede ontwikkel het, asook van differensiele vermoens, rnet 

inslui tj_ng sover moontlik van vermoens wat spesifiek op skool ontwikkel 

het, te meet, met die doel voor o§ om te dien as objektiewe hulpmiddel 

1) Vergelyk paragraaf 4.3., p. 129. 



- 183 -

by klassifikasie, sifting en leiding van leerlinge. Dit is duidelik 

dat geon intelligensietoets al die fasette van intelligensie in sy kom-

plekse sarnehang kan meet nie, maar slogs poog om tot 'n mate sekere as-

pekte van onhlikkelingsintelligensie te bet:::-ek. 

Die N.S.A.G. is so saamgestel dat dit die verbale, nie-verbale en al-

.. d• f t t I t . t • ••1 l) gemene vermoens van ie proe persoon o n groo ma e _weerspiee • 

Die interpretasie van die gegewens moet egter met groot omsigtigheid 

hanteer word. Pretorius (1971, p. 119) wys daarop dat sodanige per-

soon oor 'n deeglike kennis van kindersielkunde, van opvoedkundige siel-

kunde, asook van die besondere persoon waarvan hy die I.K.-sY.fer wil in-

terpreteer, moet beskik. In hierdie a.fdeling van die studie word daar 

dan veral aandag geskenk aan die verband tussen die verbale en die nie-

verbale I.K.-syfers met betrekking tot prestasies in Wiskunde in die 

besonder. 

Die samestelling van die ondersoekgroep asook die wyse waarop die ver-

eiste gegewens ingewin is, word vervolgens uiteengesit. 

6. 2 DIE SAMESTELl ING VAN DIE O}TDERSOEKGROEP 

Ten einde 'n verteenwoordigende ondersoekgroep saam te stel, is die 

basiese riglyne gevolg soos bepaal by die samestelling en omvang van 

2) die steekproef vir die standa.ardiseririg van die N .S.A.G. Aangesien 

die verhouding van .Af'rikaanssprekende leerlinge tot Engelssprekende 

leerlinge ten opsigte van bogenoemde by benadering 2:1 was, is daar ge-

poog om in hierdie ondersoek dieselfde verhoudirJg te implementeer. 

Voorts word die aandag gevestig op sekere kenmerke van die or~erhawige 

1) Vergelyk paragraaf 4.4~ pp. 130, 131. 
2) Vergelyk paragraaf 4.5, Pl)• 131-133. 
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ondersoekgroep. Die ondersoekgroep bestaan uit Afrikaans- en I~ng~ls-

sprekende seuns verbonde aan 'n primere en 'n sekondere skool vir seuns 

te Bloemfontein. Gegewens van leerlinge in die J·unior Sekondere skool-

fase is vir die doel van hierdie studie ingewi:n. Aangesien die 'nuwe 

leerplan vir Wiskunde in hierdie fase omstreeks 1972/73 geimplemcnteer 

is, is daar beslui t om hoofsaaklik inligting te gebruik wat die groep 

st. 5-leerlinge, wat strek vanaf 1974, te betrek. Dit is gedoen om die 

volgende redes: 

(a) Die leerlinge in al die standerds van hierdie fase het nog nie 

beskik oor geskikte handboeke nie, alhoewel daar in sekere stan-

derds gebruik gemaak is van afgerolde notas wat goedgunstiglik 

voorsien is deur die outeurs van 'n handboek wat destyds in druk 

was en tans in gebruik is. 

(b) Dit sou dan die leerkragte die geleentheid gee om vertroud te raak 

met die nuwe handboeke en die nuwe leerplanne. 

Ten einde meer verteenwoordigende resultate (ten opsigte van gemiddelde 

ouderdom;, gemidde lde I.K.-syfers en gemiddelde iiskundeprestasies) vir 

die st. 7-leerlinge te verkry, is die gegewens van st. 7-leerlinge van 

1975 ook by die ondersoek betrek. Dit kom dan daarop neer dat die st. 

5-groepe oor drio jaar strek, die st. 6-groepe oor t,ree jaar en die st. 

7-groepe oor twee jaar soos in tabel 6.11 ) aangetoon. Die groepindeling 

A, 13, C en D is hoofsaa.klik gedoen om verwysings en naslaanwerk tydens 

die statistiese verwerking van resul tate te vergernaklik. 

1) Verwys nap. 185. 
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T.AJ3EL 6.1 

VERSPREIDINGSDIAORAM V.AE ONDERSOEKOROEP Bl~STAA1JDE UFP LEERLINGE IN 

DIE JU1HOR SEKONDeRE SKOOLFASE 

Groep 1977 1976 1975 1974 N % verspreidine 

* A st. 9 st. 8 st. 7 st. 6 117 20,5 
* * * :B st. 8 st. 7 st. 6 st. 5 ' 135 23,6 
* * c st. 7 st. 6 st. 5 st. 4 157 27,5 
* D st. 6 st. 5 st. 4 st. 3 162 28,4 

TOTAAL 571 100,0 

Die standerdgroepe in die tabel wat met 'n * aaneeduj is, is by die 

ondersoek betrek. 

Ten opsigte van die drie standerdgroepe (standerds 5, 6 en 7) is die 

totale ondersoekgroep soos volg gedifferensieer: 

(a) Groep 5 (st. 5 leeriinge): 

5A verteenwoordig 308 (67,8%) Afrikaanssprekende leerlinge. 

5E verteenwoordig 146 (32, 2~) Engelssprekende leerlinge. 

(b) Groep 6 (st. 6 leerlinge): 

6A verteenwoordig 200 (68,5%) Afrikaanssprekende leerlinge. 

6E verteenwoordig .92 (31,5%) Engelssprekende leerlinge. 

(c) Groep 7 (st. 7 leerlinge): 

7A verteenwoordjg 169 (67,1%) Afrikaanssprekende leerlinge. 

7E verteenwoordig 83 (32 ,9%) Engelssprekende leerlinge. 
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6.2.1 Die kontrolegroep 

Aangesien daa.r in hierdie geval 'n steekproef getrek is van leerlinge 

in die Oranje-Vrystaat, moet daar prominensie verleen word aan die vraag 

na die mate waarin sodanige ondersoekgroep verteenwoordigend is van alle 

leerlinge in die Oranje-Vrystaat in die Juni~r Sekondere skoolfase. Dit 

w.ord bewerkstellig deur vergelykings te tref tussen die gemiddelde ouder-

dom van leerlinge in die ondersoekgroep en die gemiddelde ouderdom van 

leerlinge in die Junior Sekondere skoolfase in die Oranje-Vrystaat, 1) 

asook tussen die gemiddelde I.K.-syfer van die ondersoekgroep in die 

onderhawige studie en die gemiddelde I.K.-syfer van die ondersoekgroep 

wat by d.ie N.S.A.G. 2) betrek was. Hierdie vergelykings verleen :..:lr..die 

ondersoeke;roep beter perspektiewe ten opsigte van die kwaliteite van die 

. "materiaal" wat by die ondersoek be trek is en langs hierdie weg verkry 

die resultate werklike betekenis, aangesien dit met •n bepaalde stan-

daard (n~rm) vergelyk kan w"ord. 

6.3 DIE METODE VAN VE!RS~t\.MELING VAN DIE VEREISTE GEGEWENS 

Wat die gegewens ten opsigte van die N.S.A.G. betref, is die verbale 

I.K.-syfer, die nie-verbale I.K.-syfer,die totaal I.K.-syfers, asook 

die kronologiese ouderdom (beide st. 3 en st. 6 toetse) vanaf die ~d. 

lab.-kaarte ingewin. Inligting betreffende prestasies in Wiskunde en 

die onderskeie hooftale is ook vanaf bogenoemde verslagkaarte verkry. 

Die onderskeie eindeksarnenpunte (Desember) is vir die doel van hierdie 

studie gebruik. Al die bogenoemde gegewens is gedurende die tweede 

kwartaal van 1977 versamel. Hiervoor is die nodige toestemming van die 

Direkteur van Onderwys in die Oranje Vrystaat ver~ry. 

1) Verwys na Bylae B, p. 291. 
2) Vergelyk Handleiding tot N.S.A.G., N.B. 440, paragraaf 5.1.2, p. 11. 
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6.3.1 Die volgende gegewens is in berekening gebring 

Tabel 6.2 van ongegroepeerde ,data is 'n uittreksel uit die oorspronkli

ke tabel vir groep B. 1) 

TABEL 6.2 

UITTREKSEL UIT OORSPRONKLIKE TABEL VAll ONGEGROEPE8RDE DAT.A TER 

ILLUSTRASIE VAN DIE INLIGTINO WAT AS STUDIEMATERIAAL DIEN 

1977 st. 3.I.K.-syfeis at. 6 I.K.-syfers WISKUNDE HOOFTAAL 

st. N.V. v. TOT. K.O. N.V. V. TOT. K.O. '74 :15 '76 '74 '75 '76 

8A1 135 138 138 10 8 124 122 126 13 8 78 63 82 83 69' 63 

8A2 112 104 112 10 5 124 118 123 13 2 77 13 72 70 54 55 

aE1 120 122 122 12 0 130 134 133 14 2 81 80 70 58 68 74 

, 

Tab~l 6.2 bevat gegewens van st. 8-leerlinge in 1977. rakende die toets-

resultate van die N.S.A.G., soos getoets in standards 3 en 6, asook die 

eindeksamenresultate oor drie jaar versprei ten opsigte van Wiskunde en 

die hooftaal (Arikaans of Engels). Standerds 8A1 en 8A2 hierbo verteen

woordig die, Afrikaanssprekende leerlinge, terwyl standerd 8E
1 

'n Engels

sprekende kl~s aandui. 

Wat die I.K.-syfers betref, is vir hierdie studie slegs die hoogste sy

fer (I.K.-totaal) in berekening gebring. Hierdie gebruik word as alge

mene pr;.J.k:tyk beskou en Lloyd (1958, p. 96) laat hom dan ook soos volg 

in hierdie verband uit: "The obvious conclusion to draw is that in 

the assessment of intelligence more than one test should be used and 

that the highest score should be considered." Met enkele uitsonderings 

1) Verwys na tabel 6.1, p. 185. 
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is alle gegewens in hierdie verband verkry met behulp van die N.S.A.G. 

(Interrnediere Reeks) Vorm G. Ten einde te bepaal hoedanie die ouder

domme van die ondersoekgroep vergelyk met die van die normgro~pl) (of 

kontrolegroep), is leerlinge se kronologiese ouderdomme in die st. 6-

jaar2) in berekening gebring. 

Wat bogenoemde eksamenresultate bctref, kom dit daarop neer dat presta-

sies ten opsigte van kandidate in sekere groepe (byvoorbeeld Ben C) vir 

meer as een jaar in berekening gebring is. Sodanige verspreiding van 

l 
.eksa.menresultate oor meer as een jaar, behoort dus 'n getroue weergawe 

te verstrek van die leerlingcse potensiaal ten opsigte van sy presta-

sies in Wiskunde en sy hooftaal onderskeidelik. Ten opsigte van leer-

linge wat standards herhaal, is die resultate van die jongste paging-

in be:-ekening gebring. 

6.3.2 Die volgende gegewens is bui te rekening gelaat 

Onvolledige inligting op die Ed. Lab.-kaarte, soos byvoorbeeld ten op-

sigte van die verbale I.K.-syfer, ,die nie-verbale I.K.-syfer, of krone-

logiese ouderdom tydens st. 3 sowel as st. 6-toets, is nie in bereke-

ning gebring nie. Inligting ten opsigte van leerlinge waarvan die huis-. 

taal nie Afrikaans of Engels is nie, is ook buite rekening gelaat. Leer

linge wat as;:: gevolg van sekere geestesdisfunksies (soos byvoorbeeld ais

leksia) onderpresteer, is uit die ondersoekgroep weggelaat. 

In die volgende hoofstuk word die data van die genoemde ondersoekgroep 

statisties ontleed. 

1) Vergelyk paragraaf 6.2.1, p •. 186. 
2) Vergelyk tabel 6.2 p. 187. 
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HOOFSTUK VII 

DIE ONTLEDIUG VA}T DATA SOOS VERKRY UIT DIE N. S.A. G. ASOOK 

DIE V~RSPREIDING VAN Pfu!STASIES IN lHSKUNDE EN DIE HOOFT.AAL 

7.1 INLEIDING 

Ten einde vas te stel of die ondersoekg:roep verteenwoordigend is van 

die groep 10 tot 14-jarige leerlinge, waarvoor die Intermediere Reeks 

(Vorm G) van die N.S.A.G. geld, word die N.S.A.G. as kriteri~ gebruik 

by die analisering van I.K.-syfer~ in hierdie afdeling v~n die studie. 

Hierdie vergelyking word getref op grond van I.K.-syferverspreiding, 

rekenkundige gemiddelde en standaardaf'wyking ten opsigte van die twee 

taalgroepe onderskeidelik. Wat die ouderdomsverspreiding van leerlinge 

in die ondersoekgroep betref, word dit vergelyk met die gemiddelde ou

derdom van leerlinge in die Ora.rj.je-Vrystaat. 1 ) Langs hierdie weg kan 

dan vasgestel word of die ondersoekgroep, wat ouderdomsverspreiqing be-

tref, verteenwoordigend is van alle leerlinge in die Ora.nje-Vrystaat. 

Verder toon verspreidingsdiagra.mme die prestasies (in Wiskunde en die 

hooftaal) van leerlinge in die ondersoekgroep ten opsigte van die twee 

taalgroepe onderskeidelik aan. 

7 .2 DIE ANALISERING VAN DATA VAN DIE 0111)ERSOEKGROEP 

7.2.1 Ouderdomme 

Die ondersoekgroep bestaande uit 571 seuns, naamlik 389 Afrikaansspre-

kende seuns en 182 Engelssprekende seuns, se ouderdomsverspreiding word 

vervolgens ontleed. Die ouderdomme word aangedui in klasintervalle van 

6 maande en is bereken volgens die ouderdorame soos op die dag van afneem 

1) Verwys na Byla,e B, p, .291. 
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van die N.S.A.G. in die standard 6-jaar, Dit gee 'n goeie indikasie 

van die gemiddelde ouderdom van die leerlinge in hierdie skoolfase. 

Die ouderdomsverspreiding van Afrikaanssprekende seuns word in tabel 

7.1 aangetoon, die van die Engelssprekende seuns in tabel 7.2
1

) en 

2) 
van die gesamentlike groep in tabel 7.3. 

TABEL 7.1 

OUDERDOMSV'ERSPREIDING V .AN ONDERSOEKGROEP, SOOS OP DATUM V .ill AF

NEEM VAN N.S.A.G. IN DIE ST. 6-JAAR AFRIKAANSSPREKENDE SEUNS 
(N • 389) 

Frek- Kumulatiewe IKlasintervalle wensies frekwensies 

12.0 - 12.5 2 

12;6 - 12.11 22 

13.0 - 13.5 188 

13.6 - 13.11 132 

14.0 - 14.5 34 

· 14.6 - 14.11 11 

Gemiddelde ouderdom is 13,48 

Standaardafwyking == 0,43 

Verwys nap. 191. 
Verwys nap. 191. 

2 

24 
~ 

212 

344 

378 

389 

jaar. 

Persentasie Afgeronde 
verspreiding persentasie 

0,5 1 

5,7 6 

48,3 48 

33,9 34 

8,7 8 

2,8 3 
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TA.BEL 7.2 

OUDERDOMSVERSPREIDING VAN mmERSOEKGROEP; SOOS OP DATUM VJ,N AF-

NEEM V.AN N .S.A.G. IN DIE ST. 6-JAAR ENGELSSPREKIDWE SEUNS (N=l82) 

IKlasintervalle Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde 
wensies frekwensies verspreiding persentasie 

12.0 - 12.5 1 1 0,5 1 

12.6 - 12.11 27 28 14,8 15 

13.0 - 13.5 62 90 34,1 34 

13.6 - 13.11 58 148 31,9 32 

14.0 - 14.5 17 165 9,3 9 

14.6 - 14.11 17 182 9,3 · 9 

~emiddelde ouderdom is 13,52 jaar. 

Standaardafwyking = 0,57 

TABEL 7.3 

OUDERDOMSVERSPREIDING VAN ONDERSOEKGROEP, SOOS OP DATUM VAN AF

NEEM VAN N .S.A.G. IN DIE ST. 6-JAAR GES.AMENTLIKE GROEP (N=571) 

!Klas interval le 

12.0 - 12.5 

12.6 - 12.11 

13.0 - 13.5 

13.6 - 13.11 

14.0 - 14.5 

14.6 - 14.11 

Frek
wensies 

3 

49 

250 

190 

51 

28 

Kumulatiewe 
frekwensies 

3 

52 

302 

492 

543 

571 

Gemiddelde ouderdom is 13,49 jaar. ; 

Standaardafwyking = 0,48 

Persentasie Afgeronde 
verspreiding persentasie 

0,5 1 

8,6 9 

43,8 44 

33,3 33 

8,9 9 

4,9 5 
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Uit die genoemde gegewens (tabelle 7.1 en 7.2) blyk dit dat die En-

gelssprekende groep seuns gemiddeld 0,04 jaar, dit wil se ongeveer twee 

wake, ouer is as die Afrikaanssprekende groep seuns 'in die ondersoek

groep. Hierdie verskil is egter nie statisties betekenisvoll) nie (CR-

woorde = 0 ,83). 

Ten einde vas te stel of die ouderdomme van leerlinge in die ondersoek-

groep verteenwoordigend is van alle leerlinge in die Oranje-Vrystaat in 

die Junior Sekondere skoolfase, is die gegewens van laasgenoemde - die 

universum - vanaf die Onderwysdepartement van die Oranje-Vrystaat inge

win.2) 

7.2.2 I.K.-syfers 

Die I.K.-syferverspreiding van 571 seuns (Afrikaanssprekend: 389 en 

Engelssprekend: 182) word in die voigende tabelle statisties ontleed. 

Die I.K.-syfers wat hier in aanmerking geneem· word, is met enkele ui t-

sonderings, inligting wat gebaseer is op die Intermediere Reeks (Vorm 

G) van die N.S.A.G. In sommige gevalle waar die inligting ten opsigte 

van st. 6-I.K.-syfers ontbreek het, is van die inligting ten opsigte 

van st. 3-I .K.-syfers gebruik. Di t skyn hoogs betroubare praktyk te 

wees, aangesien die korrelasiekoeffisient tussen st. 3 en st. 6-tota-

le I.K.-syfers 0,77 was, wat hoogs betekenisvol op die 1% peil was. 

I.K.-syferverspreiding ten opsigte van die verbale, nie-verbale en to-

taal I.K.-syfers word vir die afsonderlike groepe (hierbo vermeld)· uit-

gevoer, aangesien dit tydens latere korrelasies en verwysings van gege

wens3) weer ter sprake kom. Verder moet deurgaans in gedagte gehou word 

dat bogenoemde ondersoekgroep hoegenaamd nie doelbewus as groep geselek-

1) Verwys na Bylae A, P• 289. 
2) Verwys na Bylae B, p. 291. 
3) Verwys na hoofstuk VIII, p, 209. 
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teer is nie, behalwe vir die enkele voorwaardes wat reeds bespreek ·is.
1

) 

Die volgende tabelle, te wete 7.4, 7.5 en 7~6, toon 'n statistiese ont

leding van die verbale I.K.-syferverspreiding ten opsigte van die on-

dersoekgroep. 

TABEL 7.4 

VERBALE I.K.-SYFERVERSPREIDING IN ONDERSOEKGROEP AFRIK.AANSSPREKENDE 

SEUNS (N = 389) 

Klasintervalle Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde 
wensies freki-,ensies versp::-e iding persentasie 

'76 - 85 5 5 1,3 1-

86 - 95 23 28 5,9 6' 

96 - 105 81 109 20,8 21 

106 - 115 140 249 36,o 36 

116 - 125 86 335 22,1 22 

126 - 135 40 375 10,3 10 

136 - 145 14 389 3,6 4 

~emiddelde I.K.-syfer (V •) = 112,2 

Standaardafwyking = 12,2 

1) Vergelyk paragraaf 6.3.2, P• 188. 
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TABEL 7.5 
VE.RBALE I. K .-SYFERV.clRSPREIDING IN ONDERSOEKGROEP ENGELSSPREKENDE 

SEUNS (N = 182) 

Klasintervalle Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde 
wensies frekwensies verspreiding persentasie 

~ 

76 - 85 8 8 4,4 4 

86 - 95 28 36 15,4 15 

96 - 105 46 82 25,3 25 

106 - 115 53 135 29,1 29 

116 - 125 32 167 17,6 18 

126 - 135 9 176 4,9 5 
136 - 145 6 182 3,3 3 

Pemiddelde I.K.-syfer (V.) .. 107,31 

Standaardafwyking = 13,54 

T.A13EL 7.6 

VER:BALE I.K.-SYFERVERSPREIDING IN ONDERSOEKGROEP GESAMENTLIKE 

GROEP (N = 571) 

Klasintervalle Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde 
wensies frekwensies verspreiding persentasie 

' -

76 - 85 \ 13 13 2,3 2 

86 - 95 51 64 8,9 9 

96 - 105 127 191 22,2 22 

106 - 115 193 384 33,8 34 

116 - 125 118 502 20,7 21 

126 - 135 49 551 8,6 9 

136 - 145 20 571 3,5 4 

Gemiddelde I.K.-syfer (V •) = 110,64 

Standaardafwyking .. 12,84 
----
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(a) In tabelle 7,4, 7.5 en 7.6 is die grootste persentasie van die 

seuns in die klasinterval 106-115 gegroepeer. Daarby is die ver-

spreiding in aldrie gevalle betreklik simmetries met betrekking 

tot die klasinterval 106-115. 

(b) In hierdie geval oortref die gemiddelde van die Afrikaanssprekende 

leerlinge die van die Engelssprekende leerlinge met 4,89, terwyl 

laasgenoemde eersgenoemde oortref met 1,34 ten opsigte van stan-

daardafwyking. Die genoemde verskil tussen die gemiddelde ver

bale I.K.-syfers is hoogs betekenisvoll) op die 1% peil (CR-waar-

de = 4, 15). 

Vervolgens dan die nie-verbale I.K.-syferrerspreiding in die onder- . 

soekgroep, soos ontleed in t:!.be lle 7. 7, 7 .8 en 7 .9 Yi:- die re.::;pektiewe 

groepe. 

TABEL 7.7 

NIE-VERBALE I.K.-SYFERVERSPREIDING IN ONDE:RSOEKGROEP AFRIKAANSSPRE

KENDE SI!.'UNS (N = 389) 

Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde Kla.sintervalle wensies frekwensies verspreiding Persentasie 

76 - 85 4 4 1,0 l 

86 - 95 27 31 6,9 1 

96 - 105 79 llO 20,3 20 

106 - ll5 136 246 35,0 35 

116 - 125 95 I- 341 24,4 24 

126 - 135 37 378 9,5 10 

136 - 145 11 389 2,8 3 

Gemiddelde I.K.-syfer (N. V.} = 111,97 

St3lldaardafwyking = 11,96 

1) Verwys na Bylae A, p. 289. 
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TABEL 7.8 
NIE-VERBALE I.K.-SYFERV'iRSPREIDING IN 011nERSOEKGROEP ENQELSSPRE-

KENDE SEUNS (N = 182) 

tKlasintervalle Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde 
wensies frekwensies versprei~ing Persentasie 

76 - 85 1 1 0,5 1 

86 - 95 12 13 6,6 7 

96 - 105 36 49 19,8 .20 

106 - 115 49 98 26,9 27 

116 - 125 48 146 26,4 26 

126 - 135 24 170 13,2 13 
136 - 145 12 182 6,6 . 7 

Oemiddelde I.K.-syfer (N.V.) = 114 ,29 
Standaardafwyking - 13,24 

.. 
TABEL 7.9 

NIE-VERBALE I.K.-SYFERVERSPREIDING IN ONDERSOEKGROEP GESAMENTLIKE 

GROEP (N = 571) 

Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde 
Klasintervalle wensies frekwensies verspreid,ing persentasie 

76 - 85 5 5 0,9 1 

86 - 95 39 44 6,8 7 

96 - 105 115 159 20,1 20 

106 - 115 185 344 32,4 32 

116 - 125 143 487 25,0 25 

126 - 135 61 548 10,7 11 

136 - 145 23 571 4,0 4 

Gemiddelde I.K.-syfer (U. V.) = 112,11 

Sta.ndaardafwyking = 12,43 
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(a) Laasgenoemde drie tabelle dui ten opsigte van die nie-verbale I.K.-

syferverspreiding ook op 'n betreklik hoe gemiddelde nie-verbale 

I.K.-syfer vir die ondersoekgroep, naamlik 112,71 (vir die gesa-

mentlike groep). Die basiese kenmerke ten opsigte van versprei-

ding in die onderhawige geval, kom grootliks ooreen met die in 

die voorafgaande bespreking van verbale I.K.-syferverspreiding. 1
) 

(b) In hierdie geval egter, uortref die gemiddelde nie-verbale I.K.-

syfe.r van die Enge lssprekende reuns die van die Afrikaanssprekende 

seuns met 2,32, terwyl daar 'n verskil is van 1,28 ten opsigte van 

standaardafwyking. Eersgenoemde verskil is egter statisties bete

kenisvo12) op die 5% poil (CR-waarde = 2,01). 

Die totale I.K.-syferverspreiding word vir die Afrikaans-, Engelsspre-

kende seuns en die gesamentlike groep ontleed in tabelle 7.10, 7.11 en 

7.12 onderskeidelik. 

TA:BEL 7.10 

TOTALE I.K.-SYFERVERSPREIDING IN ONDERSOEKGROEP AFRIKAANSSPREKb'N
DE SEUNS (N = 389) 

IKlasin terval le Frek- Kumulatiewe Persentasie 1\.fgeronde 
wensies frekwensies verspreiding persentasie 

76 - 85 3 3 o,8 1 

86 - 95 19 22 4,9 5 

96 - 105 82 104 21,1 21 

106 - 115 141 245 36,2 36 

116 - 125 95 340 24,4 24 

126 - 135 34 374 8,7 9 
136 - 145 15 38g 3.9 4. 

Gemiddelde I.K.-syfer = 112,53 
Standaardafwykin~ = 11,68 

1) Vergelyk p. 195. 
2) Verwys na Bylae A, p. 289. 
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T.ABEL 7 .11 

TOTALE I.K.-SYFERVl;RSPREIDING IN ONDERSOEKGROEP ENGELSSPREKENDE 

SEUNS (N = 182) 

tKlasintervalle Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde 
wensies frekwensies verspreiding persentasie 

76 - 85 1 1 0,5 1 

' 
86 - 95 20 21 11,0 11 

96 - 105 39 60 21,4 21 

106 - 115 57 117 31,3 31 

116 - 125 43 160 23,6 24 

126 - 135 14 174 1,1 8 

136 - 145 8 182 4,4 4 

Gemiddelde I.K.-syfer = 111,21 

Sta.ndaardafwyking = 12,80 

TA.BEL 7.12 

TOT.ALE I .K .-SYFERVERSPREIDnm IN ONDERSOEKGROEP GESAMENTLIICE 
GROEP (N = 571) 

Klasintervalle Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde 
wensies frekwensies verspreiding persentasie 

76 - 85 4 4 0,7 1 

86 - 95 39 43 6,8 7 

96 - 105 121 164 21,2 21 

106 - 115 198 362 34,7 35 

116 - 125 138 500 24,2 24 

126 - 135 48 548 8,4 8 
136 - 145 2.3 571 4,0 4 

Gemiddelde J.K.-syfer = 112 ,11 

Standaardafwyking = 12,09 
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Indien die data in bostaande tabelle vergelyk word met die van die 

normgroep1{ blyk dit dat die ondersoekgroep - op die keper beskou - as 

"bo-gemiddeld 112 ) beskou kan word om die volgende redes: 

(a) In tabelle 8.10, 8.11 en 8.12 is die grootste persentasie van die· 

seuns in die klasinterval 106-115 gegroepeer. Daarby is die ver-

spreiding in aldrie gevalle betreklik simmetries met betrekking 

tot die klasinterval 106-115. Daar is verder in beide tabelle 

8.10 en 8.11 3% meer leerlinge in die klasinterval 116-125 gegroe

peer as in die klasinterval 96-105 (die intervalle wat die klas

interval 106-115 hierbo voorafgaan en opvolg). 

(b) Verder oorskry die gemiddelde totale I.K.-syfer van die ondersoek

groep die van die genoemde normgro~p met 12,53 (in tabel 8.10) en 

11,21 (in tabel 8.11). Ten opsigte van die normgroep word die ge-

middelde op 100 gestel met 'n standaardafwyking van 15. 

(c) Die gemiddelde totale I.K.-syfer van die Afrikaanssprekende groep 

oortref die van die Engelssprekende groep met 1,32. Hierdie ver

skil is egter nie statisties betekenisvo13 ) nie (CR-waarde = 1,12). 

(d) Die feit dat die gemiddelde intelligensievermoe. van hierdie onder-

soekgroep relatief ver bo'die 8~middelde van 100 le, kan moontlik 

hoofsaaklik toegeskryf word aan die sosio-ekonomiese omgewing waar-

in die betrokke skool in die stad gelee is. In hierdie verband wys 

Madge daarop dat die algemene intelligensiepeil van leerlinge uit 

die verskillende beroepsgroepe wel beduidend verskil ten opsigte 

van kinders uit verskillende sosio-ekonomiese groepe. Sy kom eg-

1) Vergelyk N.S.A.G. handleiding, N.B. 440, P• 11. 
2) Sandiford (1929, P• 161) verwys na hierdie groep as 11superieur". 
3) Ve:rwys na Bylae B, p. 291. 
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ter tot die algemene gevolgtrekking dat "intra-groep I .K.-verskil-

le groter en meer betekenisvol is as die inter-groep verskille in 

die relatiewe grootte van verbale- I .K. 's en nie-verbale I .K. 's" 

(Madge, 1965, p. 15). 

In die volgende paragraaf word die verspreiding van wiskundeprestasies 

statisties ontleed ten opsigte van die twee taalgro.epe. 

7.2.3 Wiskundeprestasies 

Tabelle 7.1,3, 7.14 en 7.15 toon 'n analise van die prestasies'in Wis-

kunde van 571 seuns (Afrikaanssprekend: 389 en Engelssprekend: 182) in 

die Junior Sekondere skoolfase. Daar moet verder daarop gelet word dat . . 

met betr~kking tot groepe Ben c1), dit die gemiddelde wiskundepunt oor 

die betrokke aantal jare verteenwoordig. Dit was egter vir navorser 

opvallend hoedat die prestasies in Wiskunde - veral ten opsigte van die 

l~erlingmet gemiddelde intelligensie·- 'n radikale daling toon.in die 

oorgangsjare, naamlik van st. 5 na standards 6 en 7. Hierdie verskyn

sel bet hom fei tlik deurgaans voorgedoen. 2) 'n Moontlike verklaring 

hiervoor kan waarskynlik in die resultate van hoofstuk vrrr3; na vore 

tree. Kotze (1966, pp. 153, 154) hat ten opsigte van die aansluitings-

problematiek van die standerd-ses-leerling tot die hoerskool na aanlei-

ding van navorsingsresultate die volgende afleiding gemaak naamlik dat: 

" ••• intelligensie nie noodwendig die primere of enigste deurslaggewen-

de voorwaarde vir suksesvolle hoerskooltoetrede is nie." Hy voer ver-

der aan dat: "Hoe verder die skooljaar vorder, al hoe meer word dit 

duidelik dat 'n groat aantal van die standerd-ses-leerlinge as gevolg 

van 'n kompleks van oorsake nie meer langer die skolastiese tempo kan 

1) 
2) 

3) 

Verwys na tabel 6.1, p. 185. 
Vergelyk met die verspreiding en verwerkte resultate in tabelle I 
en II, Bylae c, p. 292. 
Vergelyk paragraaf 8.7, p. 224. 
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volhou nie. Dit is veral hier waar die skrander leerling 'n voorsprong 

het". 

Rekenanalise (wat Wiskunde insluit) word as belangrik beskou by intel-

ligensie-analise, veral vanwee die verwantskap wat daar bestaan tussen 

denke, taal en rekene. Laasgenoemde twee sisteme is beide simboolstel-

sels. "Die rekensisteem hot uit die taal ontstaan, en hoewel dit la-

ter daarvan losgeraak het, het talle verbinding~ bly bestaan. Daarby 

is daar nog die skakeling van sowel rekene as taal met die hoer gees-

tesfunksies soos intelligensie, denke veral abstraksie" (Swart, 1964, 

p. 35). 

TA13EL 7.13 

VERSPREIDING VAN PRES'!'ASIES IN WISKUNDE AFRIKAANSSPREKENDE SBUNS 

(N = 389) 

!Klas in terv alle Frek- Kumula.tiewe Persentasie Afgeronde 
wensies frekwens i.es verspreiding persentasie 

91 - 100 13 13 3,3 3 
81 - 90 39 52 10,0 10 

71 - 80 76 128 19,5 20 
~ 

61 - 70 69 197 17,7 18 

51 - 60 71 268 18,3 18 

41 - 50 64 332 16,5 17 
31 - 40 39 371 10,0 10 

21 - 30 16 387 4,1 4 

11 - 20 2 389 0,5 1 

l - 10 0 389 o,o 0 

Gemiddelde Wis kundepersenta.sie = 60,44 
Standaardafwyking = 17,81 
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TABEL 7.14 

VERSPREIDING VAlT PRESTASIES IN WISKUNDE ENGELSSPREKENDE SEu'NS 

(N = 182) 

' 

lClasintervalle Frek- Kumulatiewe Persentasi,e 
wensies frekwensies verspreiding 

91 - 100 2 2 1,1 

81 - 90 20 22 11,0 

71 - 80 30 52 16,5 

61 - 70 18 70 9,9 
51 - 60 22 92 12,1 

41 - 50 34 126 18,7 

31 - 40 33 159 18,1 

21 - 30 19 178 10,4 

.11 - 20 4 182 2,2 

1 - 10 0 0 0 

Gemiddelde Wiskundepersentasie = 54,02 
Standaardafwyking -= 20,26 

TABEL 7.15 

VERSPREIDING VAlT PRESTASIES IN WISKUNDE 

GESAMENTLIKE GROEP (N = 571) 

Klasintervalle Frek- Kumulatiewe Persentasie 
wensies frekwensies verspreiding 

91 - 100 15 15 2,6 
81 - 90 59 74 10,3 
71 - 80 106 180 18,6 
61 - 70 87 267 15 ,2 
51 - 60 93 360 16,3 
41 - 50 98 458 17,2 
31 - 40 72 530 12,6 
21 - 30 35 565 6,1 
11 - 20 6 571 1,1 
1 - 10 0 571 0 

Gemiddelde Wiskundepersent::1sie = 58,39 
Standaardafwyking = 18,86 

Afgeronde 
persentasie 

1 

11 

17. 
10 

12 

19 
18 
10 

2 
0 

Afgeronde 
persentasie 

3 
10 

19 

l.5 
16 

17 

13 

6 

1 
0 
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Met betrekking tot tabelle 7.13 en 7.14 onderskeidelik, is dit opvallend 

dat 33% en 29% van die seuns 'n Wiskundeprestasie van 70% en hoer behaal. 

Dit wil dus voorkom asof die Afrikaanssprekende leerlinge beter presteer-

ders in Wiskunde is as die Engelssprekende leerlinge in hierdie onder-

soekgroep. Die gemiddelde in eersgenoemde geval oortref laasgenoemde 

met 6,42%. Hierdie verskil is hoogs.betekenisvoll) op die 1% peil (CR-

waarde = 3 ,67). Die hoe gemidde ldes in hierdie gevalle. is, soos reeds 

genoem, ondermeer te wyte aan die relatief hoe prest~sies in die st. 5-

jaar.2) Dit i~ verder opvallend dat twee maal sove~l Engelssprekende 

leerlinge as Afrikaanssprekende leerlinge 40% en minder behaal in Wis

kunde, naamlik 30% van die leerlinge in eersgenoemde geval en 15% van 

die leerlinge in laasgenoemde geval. 

7.2.4 Prestasies in die hooftaal 

Tabelle 7.16 tot 7.18 toon 'n ontleding van prestasies van leerlinge in 
. 

die Junior Sekondere skoolfase in hul hooftaal (Afrikaanssprekend: 389 

en Engelssprekend: 182). Met betrekking tot groepe B en c3 ) word die 

gemiddelde prestasie vir die betrokke aantal jare geneem. 

Hierdie ontleding word by die onderhawige navorsing ingelyf vanwee die 

algemeen aanvaarde hoer korrelasie tussen die verbale I.K.-syfer en 

hoofprestasie. Sodanige resultate kan moontlik ook meer lig werp op 

die hipotese van hierdie ondersoek.4) 

Die vraag waarom taalanalise as belangrik beskou word en by ~ntelligen-

sieanalise ingesluit behoort te word, is vir Swart gelee in Langeveld 

1) 
2) 
3) 
4) 

Verwys 
Verwys 
Verwys 
Verwys 

na 
na 
na 
na 

J3ylae A, p. 289. 
Bylae c, p. 292. 
tabel 6.1, p. 185. 
paragraaf 1.2, p. 3. 
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se definisie van intelligensie, soos uitgebrei deur Sonnekus, naamlik 

"dat intelligensie in sy totaliteit met die persoon 'n krag is ter deur-

breking van die 'Umwelt' van die persoon, en verder dat ta.al veral 'n 

intelligensiemiddel ter deurbreking van die 'Umwelt' is" (Swart, 1964, 

p. 28). Sy wys voorts daarop dat die hele wisselwerkende invloed van 

die milieu op die ontwikkelende intelligensie gebrekkig sal wees in-

dien die taal as kommunikasiemiddel gebrekkig funksioneer, aangesien 

die ta.al die kommunikasiemiddel tussen die kind en sy wereld ·is (Swart, 

1964 , p. 29) • 

TABEL 7.16 

VERSPR1']IDING Vii1T PRESTASIES IN DIE HOOFTAAL AFRIKAANSSPREKENDE 

SEUNS (N = 389) 

Klas interval le Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde 
wensies frekwensies verspreiding persentasie 

91 - 100 0 0 0 0 

81 - 90 11 11 2,8 3 

71 - Bo 100 111 25,7 26 

61 - 70 124 235 31,9 32 

51 - 60 112 347 28,8 29 

41 - 50 36 383 9,3 9 
31 - 40 6 389 1,5 2 

21 - 30 0 389 0 0 

11 - 20 0 389 0 0 

1 - 10 0 389 0 0 

Gemiddelde persentasie (Afrikaans: Eerste taal) = 63,44 
StandaardafwykinB = 10,61 
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T.AJ3BL 7.17 

VERSPREIDJNG VAN PRESTASIES nr DHJ HOOFTAAL 
ENGELSSPREKf<illDE SE(JNS (N = 182) 

Frek- Kumulatiewe Porsentasie IKlasintervalle wensies frekwensies verspreiding 

91 - 100 0 0 o,o 

81 - 90 7 7 3,8 

71 - 80 22 29 12,1 

61 - 70 49 78 26,9 

51 - 60 56 134 30,8 

41 - 50 36 170 19,8 
31 - 40 11 181 6,o 

21 - 30 1 182 0,5 
11 - 20 0 182 0 

1 - 10 0 182 0 

Gemiddelde persentasie {En6els: Eerste taal) = 58,41 
Standaardafwyking = 12,26 

T.AJ3EL 7.18 

VJ..:RSPREIDil.O Vi,N PRESTASI.SS IN DIE HOOFTAAL 
GESJJ.tEMTLIKE GROEP (N = 571) 

Klasintervalle Frek- Kumulatiewe Persentasie 
wensies frekwensies verspreidirig 

. 
91 - 100 0 0 0 
81 - 90 18 18 3,2 
71 - 80 122 140 21,4 
61 - 10 173 313 30,3 
51 - 60 168 481 29,4 
41 - 50 72 553 12,6 
31 - 40 17 570 3,0 
21 - 30 1 571 0,2 
11 - 20 0 571 0 
1 - 10 0 571 0 

Gemiddelde persentasie (hooftaal) = 61,84 
~tandaardafwyking = 11,40 

Afgeronde 
pe:rsentasie 

0 

4 
12 

27 
31· 
20 
6 

1 

0 

0 

.b.fgeronde 
persentasie 

-· 
0 

3 
21 
30 

29 
13 

3 
0 
0 
0 
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In tabel 7.16 word bemerk dat 87% van die leerlinge se prestasies in 

die hooftaal in die interval 51 - 80 gegroepeer is, terwyl 70%, van die 

gevalle in tabel 7.17 in hierdie interval g~groepeer is. Ten opsigte 

van eersgenoemde groep behaal 2% van die leerlinge 40% en minder, ter-

wyl 7% van laasgenoemde groep 40% en minder in hul hooftaal behaal. 

In die volgende paragraaf word die statistiese verwerkte resultate tot 

dusver verkry, in sy geheel ontleed en geinterpreteer. 

7 .3 BEVIUDINGE SOOS VERKRY UIT DIFJ STATISTIESE VERWERKING VAN 

BOSTA..AlillE GEGEJENS 

Ten einde bogenoemde resultate sinvol te bespreek, word die gegewens 

in voorafgaande tabelle soos volg saamgevat: 

(a) die gegewens van tabelle 7.1 tot 7.3, en 7.13 tot 7.18, word in 

tabel 7.19 aangetoon, 

(b) die gegewens van tabelle 7.4 tot 7.12 word in tabel 7.20 opgesom. 

TABEL 7.19 

OPSOMMING VAN VOOR.AFGAANDE RESULTATE TEN· OPSIGTE VAN OUDERDOMME, 

WISKUNDE- EN HOOFTAALPRESTASIES 

OUDERDOMME WISK. PREST.ASIES HOOFTAALPRESTASIES 

Afr. Eng. Gesament. Afr. Eng. Gesament. Afr. Eng. Gesament. 

-x tl.3 ,48 13 ,52 13,49 60,44 54,02 58,39 63,44 58,41 61,84 

s 0,43 0,57 0,48 17,81 20,26 18,86 10,61 12,26 11,40 

N 389 182 571 389 182 571 389 182 571 
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T.Al3EL 7.20 

OPSOMMINO VAN VOORAFOAANDE RESULTATE TEN OPSIGTE VAN NIE-VER-

BALE, VERBALE- EN TOTALE I.K.-SYFERS 

I.K.-SYFERS 

Afrikaansspr. Engelsspr. Ges·ament. groep 

N. V. v. Tot. N.V. v. Tot. N.V. v. Tot. 

-x 111,97 112,2 112,53 114 ,29 107,31 111,21 112,71 110,64 112,11 

s 11,96 12,2 11,68 13,24 13,54 12,80 12,43 12,84 12,09 

N 389 389 389 182 182 182 .571 571 571 

Met verwysing na tabel 7.19 word bemerk dat die Afrikaanssprekende 

leerlinge in hierdie ondersoekgroep beter presteer in hul hooftaal 

(•n verskil van 5 ,03%) en in Wiskunde ( 'n verskil van 6 ,42%) as hul 

Engelssprekende eweknie. Dit lyk dus of dit verband hou met die ge-

gewens in tabel 7.20. 

In tabel 7.20 word bemerk dat alhoewel die gemiddelde nie-verbale I.IC.-

syfer van die Engelssprekende seuns die van die Afrikaanssprekendes met 

2,32 oortref, geld die omg~keerde ten opsigte Vc.n die g~middelde verba-

le I.K.-syfer. In laasgenoemde glVal oortref gemiddelde syfer van die 

Afrikaanssprekende seuns die van die Engelssprekendes met 4,89. 

Dit wil dus voorkom of bogenoemde tendens strook met die hipotese waar-

op hierdie studie berus, naamlik dat die hedendaagse Junior Sekondere 

Wiskundeleerplan hoer eise stel aan die verbale .intelligensie van die 

leer~ing as sy nie-verbale intelligensie. Die geldigheid van hierdie 

hipotese, asook die beduidendheid van die onderskeie korrelasiekoef-
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fisiente word in hoofstuk VIII uiteengesit. 

In hoofstuk VIII word dan vervolgens ondersoek ingestel na die verband 

tussen die respektiewe I.K.-syfers van leerlinge van die ondersoekgroep 

en hulle prestasies in Wiskunde en die hooftaal. 
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HOOFSTUK VIII 

DIE ONDERSOEK NA DIE VERB.A:N1) TUSSEN DIE RESPEKTIEWE I .K .-SYFERS 

VAN LE8RLINGE IN DIE ON1lERSOEKGROEP EN HULLE PRESTASIES IN WI~ 

KmJDE EN DIE HOOFTAAL 

8 .1 INLEIDDTG 

Die doel van hierdie hoofstuk is om bewys te lewer - met behulp van 

korrelasiekoeffisiente - van die geldigheid van die sentr~le tema van 

die studie, wat •n vergelykende studie impliseer soos reeds vooraf ge

hipotiseer.1) 

Aangesien daar 'n deeglike ontleding van die nie-verbale en die ver--

bale I.K.-syfers van die leerlinge gemaak word, is daar besluit om bo-

genoemde inligting nie alleen te korreleer met die Wiskundeprestasies 

van leerlinge nie, maar ook met hul prestasies in die onderskeie hoof-

tale, naamlik Afrikaans en Enge ls. Laasgenoemde skep dan tot 'n groot 

mate ook 'n duideliker beeld van die verbale vermoens van die leerlinge, 

soos dit tot uiting kom in die moedertaal. 

Hierdie ondersoek word basies soos volg geloods: 

( ~) Ondersoek word in die eerste plek ingestel na die verband tussen 

verbale + .K.-syfers var1 die ondersoekgro~p en hul prestasies in 

Wiskunde en die hooftaal onderskeidelik. 

(b) Tweedens word hierdie ondersoek ook uitgebrei om die verband te 

bepaal tu~1sen nie-verbale I.K.-syfers van die ondersoekgroep en 

hul prestasies in Wiskunde en die hooftaal onderskeidelik. 

1) Verwys na paragraaf 1.2, p. 3. 
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(c) In die laaste plek word dieselfde basiese ondersoek herhaal ten 

opsigte van die totale r.K.-syfers van die ondersoekg:roep. 

Hierdie berekeninge van korrelasiekoeffisiente soos hierbD vermeld, is 

uitgevoer ten opsigte van die Afrikaanssprekende seuns, die Engelsspre-

kende seuns en die gesamentlike groep wat die ondersoekgroep vorm. 

Die korrelasiekoeffisiente wat in hierdie ondersoek geimplementeer word, 

is bepaal volgens die produkmoment - korrelasiekoeffisient (ook bekend 

as die Pearson-korrelasiekoeffisient). In die tabelle wat volg sal 

die korrelasiekoeffisient deurgaans aangedui word met "r". 

Korrelasiekoeffisiente wat op bogenoemde wyse bepaal word, kan slegs 

sinvol geinterpreteer word indien dit g~toets word aan die hand van 

"die betekenisvolheid van die korrelasiekoeffisient 11 •
1) Die betekenis-

volheid van die verkree korrelasiekoeffisiente in hierdie ondersoek, 

is bepaal deur gebruik te maak van 'n beskikbare tabel, 2) waaruit die 

betekenisvolheid direk afgelees kan word. 

Soos di t in die ti tel van hierdie verhandeling aangetoon is,. is die 

respektiewe J.K.-syfers en prestasies in Wiskunde in hoofsaak ter spra-

ke. Alhoewel 'n legio ander omgewings- en oorerflikheidsfaktore 'n in-

vloed uitoefen op bogenoemde ondersoek, moet daar beklemtoon word dat 

vir die doel van hierdie studie slags aandag gegee word aan die ver-

band tussen die I.K.-syfers en prestasies in Wiskunde, met verwysing 

na die aard van bogenoemde verband, indien enige, sonder dat sodanige 

verband in diepte verklaar word. So kan daar byvoorbeeld met betrekking 

tot prestasie in Wiskunde talle faktore - soos ondermeer motivering, 

deursettingsvermoe, insig, syferkundige vaardigheid, geheue en dies meer -

1) Verwys na Van der 'Jalt, 1970, pp. 300, 301. 
2) Statistiese tabelle deur Garrett, 1962, p. 201. 
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'n belangrike invloed uitoefen. 

8.2 VJ,.JRDELING VAiT GECEWENS VOLGENS DIE INTELLEKTUELE VSR.l.vIOeNS 

VAN SEUNS IN DIE ONDERSOEKGROEP, SOOS AANGEDUI DEUR HUL 

TOTALE I.K.-SYFSR 

Die gedagte van sodanige verdeling van die ondersoekgroep, het voortge-

sprui t ui t die moontlikheid dat die bydraende waarde van die verbale · 

en die nie-verbale I.K.-syfers ten opsigte van prestasies in Wiskunde 

en die hooftaal mag verskil van groep tot groep, volgens hul intellek-

tuele vermoens. Die berekeninge wat volg het dan ten doel om vas te 

stel hoedanig die bydra.e is van die verbale en die nie-verbale I.K.-sy-

fer tot prestasies in genoemde vakke vir die verskillende intellektuele 

groepe. 

Sandiford (1929, p. 161) maak die volgende interessante klassifikasie 

eij persentasie~distribusie van I.K.-syfers van ongeselekteerde kinders: 

TABEL 8.1 

KLASSIFIKASIE VOLGENS I.K.-SYFERS EN PRESENTASIE-DISTRI~USIE VAN 

'N ONGESELEKTEERDE GROEP KINDERS 

Klassifikasie I.K. % van alle kinders 

Geniaal bo 140 0,25 

Baie superieur 120 - 140 6,75 

Superieur 110 - 120 13,00 

Normaal 90 - no 60,00 

Domnormaal 80 - 90 13,00 

Grensgeva.lle 70 - 80 6,oo 

Moro on 50 - 70 0,75"' 

Imbesiel 20 - 50 0,19 > 1,00 

Idioot 0 - 20 0,06 
~ 

~::_....;...,.. 
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Die doel is om slegs 'n insae te kry ten opsigte van die resultate van 

laasgenoemde verdeling. 1 ) Daarom is die berekenings uitgBvoer op die 

genoemde ondersoekgroep as geheel, maar is daar afgewyk van:die klassi

fikasie van Sandiford. 2) Daar is besluit om laasgenoemde ondersoek eer-

der deur te voer met 'n genormaliseerde skaal en wel met behulp van die 

s tane ge-skaal. 

In tabel 8.23 ) word die volgende gegewens ten opsigte van genoemde onder

soekgroep saamgevat: klassifikasie volgens stanege-skaal4 ) ten opsigte 

van totale I.K.-syfer (in drie basiese groepe rofweg geklassifiseer), 

persentasie verspreiding, respektiewe I.K.-syfergemiddeldes (naamlik 

N.V., V. en totale I.K.), gemiddelde wiskundepunt, gemiddelde punt vir 

hooftaal, asook die korrelasies tussen totale I.K.-syfer en Wiskunde 

en die korrelasies tussen totale I.K.-sy:fer en die hooftaal. 

Met betrekking tot tabel 8.2 en die rowwe klassifikasie ten opsigte 

van I.K.-syfers in die groepe onder-normaal, normaal en bo-normaal,5) 

word die volgende interessante feite ten opsigte van hierdie ondersoek-

groep bemerk: --

(a) Hierdie ondersoekgroep, wat nie 'n geselekteerde groep is nie, ver-

1) 

2) 
3) 
4) 

5) 
6) 

teenwoordig 'n groep leerlinge van bo-gemiddelde intelligensie. 

Slegs 1,9% (teenoor: 23% in tabel 2.66)) van die leerlinge kan -

volgens hulle totale I.K.-syfer - as onder-normaal gereken word. 

Met betrekking tot hierdie groep bemerk ens dat die gemiddelde NVIK-

Vergelyk hierdie klassifikasie van Sandiford met die meer moderne 
en aanvaarde verdeling volgens die stanege-skaal deur Van der Walt, 
1970, p. 61. 
Verwys na tabel 8.1, p, 211. 
Verwys nap. 213. 
Vergelyk Van der Walt 1970, p. 66 vir die meer eksakte verdeling. 
van sta.nege-skaal vir I.K.-tellings. 
Vergelyk in hierdie verband Van der Walt, 1970, p. 61. 
Verwys na Van der Walt, 1970, p. 61. 



stanege 

1 tot 3 

4 tot 6 

7 tot 9 

TABEL 8.2 

VERDELING VAN INTELLEKTUELE VERMOeNS, ASOOK DIE KORRELASIE DAARV.AN TEN OPSIGTE VAN PRESTASIES IN 

WISKUNDE EN HOOFTAAL GESAMENTLIKE GROEP (N = 571) 

Gem. I.K.-syfers: .. "r" tussen totaal-I.K. en: 

I.K.-syfer klassifikasie N % verspr., Gein. Wisk.- Gem. Hoof-
I ! punt taalpunt 

v~ ,. N.V. Totaal Wisk. Hooftaal . 

* * -73 tot 88 onder-normaal 11 1,9 82,00 88,2'i 81,27 40,86 48,14 0,23 0,13 

** 89 tot 111 normaal 269 47,1 101,84 104 ,6.£1 103,16 48,70 57,36 0,27 (1%) 0,23 (1%) 

112 tot 145 bo-normaal 291 51,0 119 ,31 120,T 121,73 68,04 67,01 0,45 (1%) 0,39 (1%) 

* nie betekenisvol nie 

** peil van betekenisvolheid in hakies aangedui 
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syfer die gemiddelde VIK-syfer met 6 ,27 oortref. Die g-emiddelde 

hooftaalpunt oortref die g-emiddelde wiskundepunt met 7 ,28%. Ver-

der is daar nie statisties betekenisvolle korrelasiekoeffisiente 

tua.sen die totale I.K.-syfers en die wiskundeprestasies en hoof-

taalprestasies onderskeidelik te bespeur nie. 

jJn die reel sal leerlinge in hierdie kategorie nie aangemoedig 

word om Wiskunde op senior sekondere vlak as skoolvak te neem nie; 

ten nlinste nie in 'n akademiese skool of in die gevorderde graad 

(of hoer graad) nie. Daar is ook reeds gewys op die invloed van 

velerlei antler faktore1 ) wat wel van die individu 'n suksesvolle 

kandidaat kan maak; ook ten opsigte van hierdie groep. Dit is 

dus raadsaam dat elke . .individu op meriete oorweeg en van die no-

dige voorligting bedian sal word; 

(b) 'n Interessante verskynsel ten opsigte van die volgende twee gToe-

pe is dat die verskille tussen die gemiddelde NVIK-syfer en die ge-

middelde VIK-syfer aansienlik kleiner is as in die geval van die 

onder-gemiddelde groepe hierbo bespreek. 

Bykans 417: van die leerlinge in hierdie ondersoekgroep kan as 

leerlinge van normale intelligensie beskou word, volgens die row-

we verdelj ng in tabel 8. 2. By hierdie groep bemerk ons dat die 

gemiddelde NVIK-syfer die gemiddelde VIK-syfer slegs met 2,80 oor-

tref, terwyl die gemiddelde hooftaalpunt die gemiddelde Wiskunde

punt met 8,66% oortref. Die onderskeie korrelasiekoeffisiente tus-

sen die totale I.K.-syfers en wiskundeprestasies, asook tussen die 

totale I .K.-syfers en hooftaalprestasies, is statisties betekenis

vol op die 1% peil. Daar is ook 'n geringe verskil tussen die on-

1) Verwys na paragraaf 8.1, p. 210. 
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derskeie korrelasiekoeff~siente en hier oortref eersgenoemde die 

laasgenoemde met 0,04. 

(c) By die groep wat volgens hul totale I.K.-syfers as bo-normaal (dit 

is superieur tot geniaal) gereken word, merk onsdlt 51t van die on-

dersoekgroep tot hierdie kategorie behoort - weer eens bykans twee 

maal soveel as wat by 'n relatief normale verspreiding, soos deur 

Sandifordl) ingedeel, voorkom - en dus bevestig d~t hierdie onder

soekgroep uit leerlinge van bogemiddelde intelligensie2) bestaan. 

Ook hier oortref die gemiddelde NVIK-syfer die, gemiddelde VIK-sy-

fer en in hierdie geval slegs met 1.46. Hier kry ons egter met 

'n interessante verskynsel te doen, naamlik dat die gemiddelde 

wiskundepunt en die gemiddelde hooftaalpunt weinig verskil. Ten 

opsigte van hierdie groep - 'n teenstelling met die vooraf'gaande 

groepe - oortref die gemiddelde wiskundepunt, egter die gemiddel

de ~ooftaalpunt met 1,03cf.. Wat die onderskeie korrelasiekoeffi-

siente betref, kry ons hier met resul tate te doen wat statisties 

hoogs betekenisvol is op die 1% peil. Dit is opvallend dat - in 

vergelyking met die antler groepe - die totale ;r: .K.-syfers hoer 

korreleer met wiskundeprestasies as met die hooftaalprestasies; 

1 n verskil van 0,06. 

8. 3 ONDimSOEK NA DIE v,,;RBA1rn TUSSEN PREST.A.SIES IN WISKUNDE EN 

DIE HOOFTA.AL EN DIE OOR~:EJl:XOMSTIGE V1BRBALE I.K.-SY!t1ERS 

Die berekeninge alhier asook die verwerkte resultate, soos ondermeer in 

tabelle 8 .3 en 8 .4 aangetoon ;3)het die volgende oogmerke ten doel: 

1) Verwys na tabel 8.1, p. 211. 
2) Verge lyk ook paragraaf 7. 2. 2. , p. 192. 
3) Vergelyk pp. 217, 218. 
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(a) Om vas te stel hoedanige korrelasie daar bestaan tussen die verba-

le I .K.-syfer van die leerling en sy prestasies in Wiskunde en die 

hooftaal onderskeidelik. 

(b) Om vergel;ykenderwys die \erband te bepaal tussen bogenoemde korre-

lasies van die Afrikaanssprekende en Engelssprekende seuns in die 

ondersoekgroep. 

I.aasgenoemde basiese oogmerke geld ook ten opsigte van parctgraaf 8 .41 ) 

en paragraaf 8.5}2) 

Verder moet daarop gelet word dat ten opsigte van elke bespreking wat 

volg op die onoerskeie tabelle, die volgende van toepassing is: 

(a) Indien daar verwys word na die begrip korrelasiekoeffisient (aange-

dui deur "r") in 'n betrokke paragraaf, dan dui~dit op die korrela-

siekoeffisient wat daar bestaan tussen die twee variante ender be-

spreking. So byvoorbeeld sal die begrip korrelasiekoeffisient in 

paragraaf 8.3, met betrekking tot tabel 8.3, verwys na die korrela-

sie ter sprake tussen die verbale I.K.-syfer en die prestasie in 

Wiskunde vir die besondere groep. 

(b) Aangesien die ondersoekgroep relatief klein is, word die betekenis

volheid van korrelasies slegs by die 1% of die 5% peil van betake-

nisvolheid aangegee. Geen verwysing ten opsigte van die peil van 

betekenisvolheid by korrelasies nie, impliseer dus "nie betekenis-

vol nie". Indian korrelasies in hierdie ondersoek sou deurgaan 

as "nie betekenisvol nie", kan di t egter beteken dat sodanige kor-

relasie moontlik betekenisvol by die 10% peil kan wees. 

1) Verwys nap. 219. 
2) Verwys nap. 221. 
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T.AEEL 8.3 

KORRELASIEKOeF'FISieNTE TUSSEN VEIIBALE I .K.-SYF'ER EN PRESTASIE 

IN WISKUNDE 

Peil van 
Groepe N Gem. VIK s Gem. Wisk. pt. s r betekenis-

volheid 

* 308 68,46 16 ,98. 1% 5A 111,54 12,07 0,51 

E 146 106,39 13,23 59,36 19,87 o,63 1% 

6A 200 . 112 ,40 11,93 51,90 19·,42 0,53· 1% 

E 92 106,80 12,40 52,24 20,17 o,67 1% 

7A 169 114 ,ll 11, 79 55,39 19,46 0,51 1% 
E · 83 109,78 13 ,06 51,73 19,78 O "i8 ,_ 11{ 

* 5A vert8enwoo:;-dig die Afrib. anssprekende leerlinge in st. 5. 1 ) 
5E verteenwoordig die Sngelssprekende leerline;e in st. 5 ens. 

Daar moet egter daarop gewys word dat leerlinbe ten opsigte van g:roe

pe Ben c2) meer as een keer by die ondersoek betrek word, maar dan is 

dit slegs ten opsigte V3.!l verskillende standards in die Junior Sekonde-

re fase: vandaar dan die 6~gewens van 998 leerlinge in tabelle 8.3 tot 

8.8, terwyl die ondersoekgroep 571 proefpersone betrek. Hierdie inde-

ling is g~volg vanwee die ontleding van die leerplanne en eksamenvrae

stelle ten opsigte van die onderskeie standerdgroepe in hierdie fase. 3) 

Met betrekking tot tabel 8.3 word bemerk dat a·ie .Afrikaanssprekende leer-

linge in die ondersoekgroep deurgaans oor 'n hoer gemiddelde VIK beskik 

as hul I~ngelssprekende eweknie; verskille ten opsigte van die onder-

1) Vergelyk indeling volgens standerdsgroepe, paragraaf 6.2, p. 185. 
2) Verwys na tabel 6.1, p. 185. 
3) Verwys na hoofstuk IX, pp. 236-255. 

I 
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skeie standerdgroepe wat wissel van 4,33 tot 5,60. 

Verder blyk dit dat eersgenoemde groep ook feitlik deurgaans beter pres-

teer in Wiskunde - behalwe in die standard 6-jaar - as laasgenoemde 

gro~p; verskille wat wissel van 0,34% tot 9,10%. 

Die wiskundeprestasies van die Mngelssprekende leerlinge korreleer egter 

deurgaans hoer met hul VIK-syfers as in die geval van die Afrikaansspre-

kende leerlingB. Die hoogste r-waarde van die Engelssprekend~ leerlinge 

is o,67, terwyl 0,53 die hoogste r-waarde by die Afrikaanssprekende leer-

linge verteenwoordig. Al die bos!aande korrelasiekoeffisiente is hoogs 

betekenisvol op die 1%. peil. 

TABEL 8.4 

KOP..RELASIEKOeFFISieNTS TUSSEN VERBAL& I.K.-SYF~R ~N PRESTASIE IN 

HOOFTAAL 

/ 

Gem. Hoof- Peil van 
Groepe N Gem. VIK s . 

taalpunt s r betekenis-
volheid 

5A 308 111,54 12,07 68,49 10,63 0,56 1% 

5E 146 106,39 13 ,23 63,20 13,26 0,81 1% 

6A 200 112 ,40 11,93 59,20 11, 2·7 0,55 1% 

6E 92 106,80 12,40 57 ,11 12,06 o,67 1% 

7A 169 114 ,11 ll, 79 60,95 10,68 0,40 1% 

7E 83 109,78 13,06 56,07 11,35 o,63 
' 

1% 
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In tabel 8.4 c-eld dieselfde bevindinge ten opsigte van gemiddelde VIK

syfer soos bespreek by tabel 8.3. 1) 

Afrikaanssprekende leerlinge le,rer ook hier weer hoer presta.sies in die 

hooftaal as die Bngelssprekende leerlince, alhoewel die verskille hier 

kleiner is, indien dit vergelyk word met hul wiskundeprestasies; ver-

skille wat wissel van 2 ,09% tot 5, 29%· 

Ook in hierdie geval korreleer die hooftaalprestasies van die Engels-

sprekende leerlinge heelwat hoer met hul VIK-syfers, as die van die 

Afrikaanssprekende leerline;e. Die hoogs te r-waarde van die Enge ls-

sprekende leerlinge is 0,81, terwyl die 0,56 die hoogste r-waarde by 

die Afrikaanssprekende leerlir.ge is. In hierdie gevalle, soos in tabel 

8.4 toegerlig, is al die korrelasiekoeffisiente hoogs betekenisvol op die 

1% peil. 

8.4 ONDERSOEK NA DIE VERB;J..'1) TUSSEN PRESTASH~S IN ,!ISKUNDE E~N 

DIE HOOFTAAL EN nn: OORF.!ENKOHSTIGE NIE-VERBALE I .K.-SYPERS 

TABEL 8.5 

T{ORRBLASIEKOeFFISieNTE TUSSEN NI5i-V,SRBALE I .K.-SYF'ER EN PRESTASIE 

IN WISKUNDE 

Peil van 
Groepe N Gem. NVIK s Gem. Wisk. pt. s r betekenis-

volheid 

5A 308 111,80 11,41 68,46 16,98 0,48 1% 
5E 146 113,72 13 ,55 59,36 19,87 0,59 1% 

6A 200 112,25 10,70 51,90 19,42 0,53 1% 
6E 92 114,96 12,54 52,24 20,17 o,64 1% 

7A 169 112,75 12,10 55,39 19,46 0,45 1% 
7E 83 117,49 11,27 51,73 19,78 0,53 1% 

1) Verwys na PP• 217, 218. 
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In tabel 8.5 tree die interessante verskynsel na vore naamlik dat - in 

teenstelling met die bevindinge in tabelle 8.3 en 8.4 ten opsigte van 

VIK-- die Engelssprekende leerlinge deurgaans 'n hoer gemiddelde :NVIK 

handhaaf in die onderskeie standerdgroepe; verskille wat wissel van 

1,92 tot 4,74. 

Ten opsigte van die gemiddelde wiskundeprestasie word verwys na die be-
. 1) 

vindinge soos ui teengesi t met die bespreking van tabel 8.3. 

Ook in hierdie geval korreleer die wiskundeprestasies van die Engels-

sprekende leerlinge deurgaans hoer met hul NVIK-syfers, as die van die 

Afrikaanssprekende leerlinge. Die hoogste r-waarde van die Eng~lsspre-

kende groep is o,64 teenoor 0,53 van die Afrikaanssprekende groep. Ook 

is al die bogenoemde korrelasiekoeffisiente hoogs betekenisvol op die 

· 1% peil. 

TA13EL 8.6 

KORRELAflIEKOeFFISieNTE TUSSEN NIE-VERBALE I.K.-SYFER EN PRESTASIE 

IN HOOFTAAL 

Peil van 
Groepe N Gem. NVIK s Gem. Hoof-

taalpunt s r betekenis-
volheid 

5A 308 111,80 11,41 68,49 10,63 0,35 1% 
5E 146 113,72 13,55 63,20 13 ,26 0,59 1% 

6A 200 112,25 10,70 59,20 11,27 0,37 1% 
6E 92 114,96 12,54 57,11 12,06 ' 0,45 1% 

7A 169 112,75 12,10 60,95 10,68 0,25 1% 
7E 83 117,49 11,27 56,07 11,35 0,40 1% . 

1) Verwys na pp. 217, 218. 
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Dieselfde bevindinge geld ten opsigte van die gemiddelde NVIK-syfer vir 

tabel 8.6, soos bespreek by tabel 8.5. 1 ) 

Verder geld ook dieselfde bevindinge ten opsigte van die gemiddelde 

hooftaalprestasie vir tabel 8.6, soos bespreek ten opsigte van tabel 

8.4. 2) 

Wat die onderskeie korrelasiekoeffisiente betref, korreleer die pres-

tasies in die hooftaal deurgaans hoer met die NVIK-syfers in die geval 

van die Engelssprekende leerlinge, as wat die geval· is met die Afrikaans-

sprekende leerlinge. Die hoogste r-waarde ten opsigte van eersgenoemde 

groep is 0,59 teenoor 0,37 vir die Afrikaanssprekende groep. Alle bo-

genoemde korrelasiekoeffisiente is baie betekenisvol op die 1% peil • 

. 8.5 ONDERSO:bJK NA DIE VERBAND TUSSEN PRESTASIE IN UISKUNDE EN 

DIE HOOFTAAL EN DIE OOREE:NKOMSTIGE TOT.ALE I.K.-SYF8RS 

TA.BEL 8.7 

KORRELASIEKOeFFISieNTE TUSSEN TOTALE I.K.-SYFER EN PRESTASIE IN 
WISKUNDE 

Peil van 
Groepe N Gem. Tot. I .K, . s t}em. Wisk. pt. s r betekenis-

volheid 

5A 308 112 ,25 11,55 68,46 16,98 0,52 1% 
5E 146 110 ,43 12,79 59,36 19,87 o,67 1% 

6A 200 113,00 11,12 51,90 19,42 0,53 1% 
6E 92 111,04 11,64 52,24 20,17 0,71 1% 

7A 169 114,05 11,63 55,39 19,46 0,51 1% 
7E 83 113,75 11,42 51,73 19,78 0,57 1% 

1) Verwys na P• 220. 
2) Ver~·iys na P• 219. 
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Ten opsigte van die resultate van tabel 8.7 word die volgende opgemerk: 

Die gemiddelde totaal I.K.-syfer vertoon by die Afrikaanssprekende leer-

linge deurgaans hoer as by die Engelssprekende leerlinge in hierdie on-

dersoekgroep, met verskille - ten opsigte van die onderskeie standard-

groepe - wat wissel van 0,30 tot 1,96. 

Die bevindinge ten opsigte van die gemiddelde wiskundeprestasie alhier 

stem ooreen met die van tabel 8.3. 1) 

Wat die onderskeie korrelasiekoeffisiente betref korreleer die wiskunde-

prestasies van die Engelssprekende leerlinge weer eens hoer met hul to-

tale I .K.-syfers, as by die Afrikaanssprekende. leerlinge. In hierdi.e 

geval is .die hoogste korrelasiekoef'fisient O, 71 in die geval van die 

Engelssprekende leerling~, teenoor 0,53 in die geval van die Afrikaans-

sprekende leerlinge. Die resul tate van korrelasiekoeffisiente in hier-

die ta)>,el is hoogs betekenisvol op die 1% peil. 

TABEL 8.8 

KORRET.ASIG'.t(OeFFISJeNTE TUSSEN TOTALE I.K.-SYFSR I!i'N PRESTASIE IN 

HOOFT.AAL 

Gem. Hoof- Peil van 
Groepe N Gem. Tot. I.K. .s taalpunt s r betekenis 

volheid 

-
5A 308 112,25 11,55 68,49 10,63 0,47 1% 
58 146 110,43 12,79 ' 63, 20 13 ,26 o,67 1% 

6A 200 113 ,oo ll,12 59,20 11,27 0,50 1% 
68 92 111,04 11,64 57 ,11 12,06 0,60 1o! ,., 

-· 
7A 169 114,05 11,63 60,95 10,68 0,36 11'· 
7E 83 113, 75 11,42 56,07 11,35 0,51 11', 

-·-"-' 

1) Verwys nap. 217. 
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In tabel 8.8 geld dieselfde bevindinge ten opsigte van die gemiddelde 

totale I.K.-syfer soos in die g~val van tabel 8.7. 1
) 

Die bevindinge ten opsigte van die gemiddelde hooftaalpunt in tabel.8-.8 

stem ooreen met die bevindinge in tabel 8.4. 2) 

Ook is dit in hierdie geval interessant om daarop te let dat die hoof-

taalprestasies in die geval van die Engelssprekende gToepe deurgaans 

heelwat hoer korreleer met hul totale I.K.-syfers, as wat die·geval is 

by die Afrikaanssprekende leerlinge. Die hoogste r-waarde by die En-

gelssprekende groep is 0,67 teenoor die 0,50 by die Afrikaanssprekende 

groep. Deurgaans lewer laasgenoemde resultate korrelasiekoeffisiente 

wat hoogs betekenisvol is op die 1% peil. 

8.6 ONDERSO.EK NA DIE VERBAND TUSSEN PRESTASIE IN WISKUNDE :&,'1J 

TABEL 8.9 

KORR8TASIBKOeFFISieNTE TUSSEN PRI~STASIE IN WISKUNDE EN PRESTASIE 

IN DIE ONDERSKF:IE HOOFTALE (N = 571) 

AFRIKAANS (N = 389) ENGELS (N = 182) 

r Peil van beteke- Peil van betekenis-
nisvolheid r volheid 

WISKUNDE o,63 1% o,68 1% 

Soos reeds in paragraaf 8.13) vermeld, wil dit voorkom asof moedertaal 

· ( di t is die verbale faktor) we 1 'n baie groot rol speel by prestasie, 

1) Verwys na P• 222. 
2) Verwys nap. 219. 
3) Verwys na P• 209. 
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onderrneer in 'n vak soos Wiskunde. Die kern van hierdie probleem is 

ook bespr0ek in paragraaf 5.1,1~ waarin daar verwys is na die leesge-

brek, of oenskynlike leestraagheid aanwesig by sommige leerlinge, wat 

verantwoordelik is vir swak prestasies in Wiskunde deur intellektueel 

gemiddelde of selfs -superieure leerlinge. 

Tabel 8.9 toon dan betreklik hoe korrelasies tussen die onderskeie 

moedertaalgroepe (te wete Afrikaans en Engels) en prestasies in Wiskun

de, wat dan ook hoogs betekenisvol is op die 1% peil. 

8. 7 KENMERKBNDE :S8VI1"'"DDTGE SOOS VI!:RKRY UIT DIE STATISTIESE ONT-

LEDING VAN RESULTATE VAN HIERDIE HOOFSTUK 

Ten einde die resultate soos verkry in die voorafgaande paragrawe sin-

volte kan bespreek, het die volgende statistiese ~gewens betrekking 

op die hele kontrolegroep - eers afsonderlik ten opsigte van onderskeie 

t~algroepe en dan gesamentlik - soos verstrek in tabelle 8.10 en 8.11. 

In hierdie tabelle word die inligting met betrekking tot elke persoon 

in die ondersoekgroep slegs een keer gebruik. Die prestasie in Wiskun

de en die hooftaal (tabel 8.10) - vir groepe Ben c2) - is gebaseer op 

die gemiddelde punt behaal tydens hierdie skoolfase. 

Met betrekking tot tabel 8.ld)kdn die volgende afleidings gemaak word: 

(a) In die eerste plek word daar bemerk dat die Engelssprekende groep 

deurgaans hoer korrelasiekoeffisiente oplewer as wat die geval is 

by die Afrikaanssprekende leerlinge. Al hierdie korrelasiekoeffi-

siente is statisties hoogs betekenisvol op die 1% peil. 

(b) By die Afrikaanssprekende leerlinge word dieselfde resultaat ver-

1) Verwys na p.148. 
2) Verwys na p.185. 
3) Verwys na p.229. 
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kry ten opsigte van korrelasiekoeffisiente tussen die VIK-syfers 

en wiskundeprestasies, asook tus<3en die NVIK-syfers en wiskunde-

prestasie, naamlik r = 0,51. Soos verwag is, korreleer die VIK

syfers heelwat hoer met hul hooftaalprestasies (r = 0,51), ·as die 

NVIK-syfers (r = 0,33). Die totale I.K.-syfers korreleer hoer met 

die wiskundeprestasies (r = 0,55) as met die prestasies in Afrikaans 

as hooftaal (r = 0,45). 

(c) By die Engelssprekende leerlinge vind ons egter dat die VIK-syfers 

hoer korreleer met prestasies in Engels as hooftaal (r = o,65), as 

met prestasies in Wiskunde (r = 0,62). By hierdie gxoep, daaren-

teen, vind ons dat die VIK-syfers 'n ~oter bydrae lewer tot pres

tasies in Wiskunde (r = o,62) as die 1'NIK-syfers (r = 0,57). 

Indien laasgenoemde resultaat vergelyk word met die ten opsigte 

van die Afrikaanssprekende leerling, soos in (b) hierbo bespreek, 

blyk dit dat die VIK-syfers in beide gevalle by benadering dieself-

de "gewig" dra, of- "bydrae lewer", tot prestasies in die hooftale 

(Afrikaans en Engels) en in die Wiskunde. Beide bogenoemde bevin

ding~ vorm belangrike elemente ter stawing van die hipotese1 ) waar-

op hierdie studie berus. 

Die NVIK-syfers korreleer - socs in die geval van die Afrikaans-

sprekende leerlinge - hoer met prestasies in Wiskunde (r = 0,57) 

as in presta~des in Engels as hooftaal (r = 0,48). 

(d) In sy geheel beskou lewer die twee taalgroepe, hierbo bespreek, 

basies dieselfde bevindinge. By die Engelssprekende leerlinge wil · 

dit egter voorkom asof die VIK-syfers 'n groter bydrae te lewer 

het ten opsigte van prestasies in lfiskunde en die hooftaal, wat 

1) Vergelyk paragraaf 1.2, p. 3. 
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die geval is by die Afrikaanssprekende groep.l) Die aandag moet 

egter daarop gevestig word dat die Engelssprekende groep, hier 

ter sprake, relatief klein is (N = 182) an wel 'n invloed kan he 

op genoemde s tatis·tiek. 2 ) 

(e) Indien die ondersoekgroep as geheel (N = 5711 beskou word, word 

ook in hierdie geval bevind dat die VIK-syfers en NVIK-syfers 

dieselfde bydrae lewer tot prestasies in Wiskunde (r = 0,51). 

Soos verwag, lewer die VIK-syfers ten opsigte van hierdie groep 

'n baie groter bydrae tot prestasies in die hooftale Afrikaans 

en Enge ls (r = 0 ,58), as die NVIK-syfers (r = 0 ,36). 

(f) Alhoewel dit in hierdie ondersoek nie onomwonde met die nodige 

statistiek - veral ten opsigte van die .Afrikaanssprekende groep 

en die gesamentlike groep - bewys kon word dat die huidige Ju-

nior Sekondere wiskundeleerplan,hoer eise stel aan die verbale 

I.K. van die leerling as sy nie-verbale I.K. nie, blyk dit tog 

dat die verbale intelligensie van leerlinge besonder hoe priori-

teit geniet by prestasies in Wiskunde. Hiervoor lewer die bevin-

dinge hierbo genoem afdoende bewys. 

Met betrekking tot tabel 8.1dlverdys ons na die navorsin6 wat deur 

Robbertse (1968, pp. 50-54) gedoen is en ondersteun word deur verskeie 

ondersoeke soos in oorsese lande uitgevoer ten opsigte van "die ver-

band tussen totale I.K.-toetstellings en skoolprestasie" asook "die 

voorspelling:3geldigheid van die nie-verbale en verbale I .K.-toetstel-

lings vir skoolprestasie". Hy konkludeer dan soos volg: "Samevattend 

kan gese word dat di t tog blyk of die nie-verbale en verbale tellings 

1) 

jj 
Verge lyk pa.ragraaf 8. 7, 1, .. p. 228. 
Vergelyk Garrett, 1962, p~ragraaf IV, p. 202. 
Verwys nap. 229. 
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van intelligensietoetse moontlikhede tot differensiele voorspelling in-

hou en as sodanig tog 'n nuttige doel dien as deel van 'n intelligensie-

toets" (Robbertse, 1968, p. 54). Madge vereenselwig haar ook met boge-

noemde standpunt en voeg dan aanvullend by dat wanneer 'n kind se in-

telligensie gesien word in terme Yan 'n verbale telling en 'n nie-ver-

bale telling, dit 'n duideliker beeld verstrek van die stof waaruit 

di t bestaan. "Di t mag egter nog nie as 'n finale gevolgtrekking beskou 

word nie. Dit is slegs 'n insident in 'n proses wat ten doel-het om 

die gehele, unieke individu beter te verstaan, en as sodanig alleen 'n 

peginpunt vir 'n meer intensiewe ondersoek", aldus Madge (1965, p. 1). 

Die korrelasiekoeffisieu:te in tabel 8.111 ) tussen die respektiewe I.K.-
1 

syfers, naamlik VIK, NVIK en totale I.K., lewer feitlik deurgaans hoer 

resultate ten opsigte van die Engelssprekende groep as by die Afrikaans-

sprekende groep. Die korrelasiekoeffisiente alhier bepaal is deurgaans 

hoogs betekenisvol op die 1% peil. Die laagste korrelasiekoeffisient 

is die tussen die VIK-syfers en NVIK-syfers by die Afrikaanssprekende 

groep, naamlik r = 0,58. Dit dui daarop dat daar 'n hale aantal perso-

ne in hierdie groep - 'n groep van bo-gemiddelde intelligensie - is 

waarvan die VIK-syfer en die NVIK-syfer aa.~sienlik verskil, dit wil se 

'n hoe VIK-syfer gaan, ten opsigte van hierdie groep, dikwels gepaard 

met relatief lae NVIK-syfer en andersom. Die hoogste korrelasiekoeffi-

sient is die tussen die VIK-syfers en totale I.K.-syfers by die Engels-

sprekende groep, naamlik r = 0,90. In sy geheel beskou vergelyk hier-

die resultate baie gunstig met die van langenhoven (1960, p. 107), wat 

sy ondersoek ui tgevoer het op 1 000 leerlinge in die Intermediere groep 

(10 tot 14 jaar). Die aandag word egter ook gevestig op Seashore se be-

vindinge ten opsigte van "Verbal IQ" and 11Performance IQ" en di t geld 

1) Verwys nap. 229. 
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eweseer ten opsigte van VIK en NVIK. Hy stateer soos volg: "It should 

be apparent by now that in our everyday clinical practice we must be ex

tremely cautious in attaching any unusual meaning to differences in Ver

bal and Performance IQ's, even when they are of considarable size. A 

difference may be clinically important, but not just because it is a 

difference. Other data must be adduced to permit attaching any import 

to a discrepancy even as big as 5, 10, or 15 points" ( Seashore 1951, p. 

65). Laasgenoemde feit word ook deurgaans in hierdie studie beklemtoon. 

8.7.1 Die betekenisvolheid van die verskille tussen sekere korrelasie-

koeffisiente met betrekking tot die ondersoekgroep 

Uit die besprekings van paragraaf 8. 71 ) het di t noodsaa.klik geblyk dat 

die bydraende waarde van die respektiewe korrelasiekoeffisiente van die 

twee taalgroepe, tot die bevindinge van hierdie studie, van naderby ont

leed s al word. 

Ten einde 'n· betekenisvolle afleiding in hierdie verband te kan maak, 

moet daar vasgestel word of die verskille in korrelasiekoeffisiente 

tussen die Afrikaanssprekende en Engelssprekende leerlinge in die on

dersoekgroep betekenisvol is, in die besonder ten opsigte van: 

(a) hul r-waardes tussen VIK-syfers en wiskundeprestasies. 

(b) hul r-waardes tussen lJVIK-syfers en wiskundeprestasies. 

Die bevindinge ten opsigte van bogenoemde twee probleme word soos volg 

Op(:,"eSOm: 

(a) Afrikaanssprekende leerlinge: N1 = 389, rVIK)Wisk. = 0,51 

1) Vergelyk subparagraaf (a), p. 225. 



TABEL _8.10 

KORRELASU;KOeFFISieN~'E TtWSEN DIE Rft~SPEKTI:E.'W'E I.K.-SYPEiRS EN PRESTASHm IN WISKUNDE EN DIE HOOFTAAL 

AFRIKAAUS SPR f~KE.-'}JI)E GROEP (N = 389) ENGELSSPREKENDE GROEP (N = 182) GJESAMENTLIKE GROEP (N = 571) 
VAKKE 

VIK NYIK TOT. I.K. VIK NVIK TOT. I.K. VIK NVIK TOT. I.K. 

r rr r r r r r r r 

ifiskunde 0,51 0,51 0,55 0,62 0,57 o,64 0,51 0,51 0,58 

Hooftaal 0,51 0,33 0,45 0,65 0,48 0,60 0,58 0,36 0,47 

* Al bogenoemde korrelasiekoeffisiente is betekenisvol op die 1% peil. 

TABEL 8.11 

KORRELASH!KOeFFISieNTE TUSSEN Dn: RE]SPEKTH:WS I.K.-SYFERS; VIK, NVIK EN TOTALE I.I{. 

AFRIKAANSSPREKENDE GROEP (N = 389) EN GELSSPREKENDE GROEP (N = 182) GESA.MENTI ,IKE GROEP (N = 571) 

VIK NVIK TOT. I.K. VIK :NVIK TOT. I.K. VIK NVIK TOT. I.K. 

VIK - 0,58 o,84 - 0,71 0,90 - 0,60 o,86 

1"'VIK 0,58 - o,86 0,71 - o,86 0,60 - o,85 

TOT. I.K. 0,84 o,86 - 0,90 o,86 - o,86 0,85 -
-x 112 ,20 111,97 112 ,53 107,31 114,29 111,21 110 ,64 112,71 112, 11 

s 12,20 11,96 11,68 13 ,54 13,24 12,80 12,84 12,43 12,09 

* Al bogenoemde korrelasieskoeffisiente is betekenisvol op die 1% peil. 

I'\ 
I'\ 
\! 
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Engelssprekende leerlinge: N2 = 182, rVIK/Wisk. = 0,62 

Vanaf tabel cl) kom :Pearson se r-waardes van O ,51 en 0,62 respek-

tiewelik, ooreen met Fisher se z-koeffisiente van 0,56 en 0,73. 

Met behulp van die onderstaande formule word die betekenisvolheid 

van die verskil tussen bogenoemde twee z-koeffisiente 2) soos volg 

bepaal: 

1 
+ 

= 0,09 (2 des.) 

Deur die verskil in die z-koeffisiente hierbo, naamlik 0,73 - 0,56 

0,17 deur 0,09 te deel, word 'n CR-waarde (E. critical ratio) van 

1,89 verkry. Hierdie CR-waarde is effens minder as J.,9p3 )en dus nie 

betekenisvol op die 5% peil nie. 

Na aanleiding van hierdie :: inligting kan dus die afleiding gemaak 

word dat die korrelasiekoeffisiente tussen die VIK-syfers en Wis-

kundeprestasies, ten opsigte van die twee taalgroepe, nie statis~ 

ties betekenisvol verskil nie. 

(b) Deur dieselfde prosedure as in (a) hierbo te volg, word 'n CR-waar-

de van 1,00 verkry. W'eer eens kan die afleiding gemaak word dat 

die korrelasiekoeffisiente tussen die NVIK-syfers en wiskundepres-

tasies, ten opsigte van die twee taalgroepe, nie statisties bete-

kenisvol verskil nie. 

In hoofstuk IX word die nuwe kurrikulum vir Wiskunde in die Junior Sekon-

1) Verwys na Garrett, 1962, P• 448. 
2) Verwys na Garrett, 1962, p. 241. 
3) Verwys na tabel D, Garrett, 1962, P• 449. 
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dere skoolfase ontleed aan die hand van die inhoud van die leerplan , 

en die eise wat die eksamenvraestelle in hierdie fase aan die verbale 

en nie-verbale vermoens van die leerling stel. 
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HOOFSTUK IX 

ONTL~Dnrn VAN DIE KURRIKULUM VIR WISKUNDE IN DIE JUNIOR SE-

KOlTDeRE SKOOLFASE IN DIE ORANJE-VRYSTAAT 

9.1 INLEIDilTG 

In hierdie afdeling van die studie gaan daar gepoog word om eerstens 

die sillabus vir Wiskunde in die Junior Sekondere skoolfase te ontleed, 

ten einde vas te stel hoedanige eise die inhoud daarvan aan die verba-

le en nie-verbale intellektuele vermoens van die leerling stel. Met 

ander woorde daar gaan gepoog word om die :inhoud by benadering te ka

tegoriseer as leerstof wat a anspraak maak op die verba.le en/ of die nie-

verbale intellektuele vermoens van die leerling. In die tweede plek 

gaan eksamenvraestelle (Septembermaand) ten opsigte van die drie stan-

derdgroepe in hierdie fase, afsonderlik ontleed word met dieselfde doel 

voor oe as by die ontleding van die sillabus. Hierdie ontledings ge-

skied teen die agtergrond van die relatiewe betekenis van verbale en 

nie-verbale intelligensie soos voorheen uiteengesit. 1 ) 

9.2 EEGRIPSVERKLARING 

Die keuse van die woord "kurrikulum vir Wiskunde" is gemaak vanwee die 

meer omvattende konnotasie van die begrip kurrikulum. Met die woord 

kurrikulum word in die Ora?J.je-Vrystaat leergang bedoel, terwyl dit in 

die Transvaal as leerplan vertolk word. In die Oranje-Vrystaat word 

leerplan en sillabus weer as sinonieme begrippe beskou. 

Kritzinger (1961, pp. 227, 228) verklaar bogenoemde begrippe soos volg: 

"leerplan - die plan waarvolgens die leerstof metodies verdeel word. 

leergg.ng - kursus van die onderwys." 

1) Verwys na paragraaf 2.4, p. 67. 
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In aansluiting hierby stateer Brent en Kronenberg (1966, p. 204) dat: 

"In a limited sense the school curriculum is a systematic arrangement 

of courses designed to meet the needs of a pupil or a group of pupils. 

In its broadest sense it includes the complete school environment ••• 11 

Hierdie treffende omskrywing van die begrip kurrikulum onderstreep dan 

ook die bogenoemde uitgangspunt en vir die doel van hierdie studie sal 

daar dus deurgaans met die begrip kurrikulum leergang bedoel word. 

9. 3 DOELSTELLINGS VAN . DIE 1TUW'E SILLABUS VIR WISKUNDE IN DIE 

JUNIOR SEKONDeRE SKOOLFASE 

Hier word opsetlik na die doelstellings van hierdie nuwe sillabus ver-

wys, ten einde aan te toon dat 'n wye spektrum van vakgebiede hierdeur 

bedien kan word en dat sodanige doelstellings aan die lee~ling b~ee~ 

perspektiewe ten opsigte van die samelewing besorg, in teenstelling 

met die stereotipe enge benadering tot die aanbieding van Wiskunde wat 

hoofsaaklik leerplan gebonde is. Vandaar dan ook die nodige begrips

verklaring van die woord kurrikulum,1 ) om hiermee 'n aanduiding te gee 

van die wye toepassingsmoontlikhede van ondermeer 'n va.k soos Wiskunde. 

Dit beklemtoon ook indirek die essensie van die taal - in die wydste be-

tekenis van die woord - as kommunikasiemiddel, wat d·ie brug span tussen 

die mens en sy medemens, die mens en sy omgewing, asook die mens en sy 

vakgebied. Hoe ruimer en suiwerder die taalontwikkeling in al sy faset-

te - dit wil se verbale vermoens van die leerling - hoe minder gestremd 

is die interaksie tussen die doelstellings en uiteindelike doelwitte wat 

die mens voortdurend in die vooruitsig stel en nastreef. 

Die doelstellings van die nuwe sillabus vir Wiskunde 2) is die volgende: 

1) Verwys na paragraaf 9.2, p. 232. 
2) Verwys na die Nuwe Sillabus vir Wiskunde in die Junior Sekondere skool

fase van die Oranje-Vrystaatse Onderwysdepartement, p. 1. 
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(a) Om by die leerling 'n grondige kennis, insig en begrip van daar

die basiese wiskundige beginsels tuis te bring, wat horn sal voor

berei en toerus vir verdere studie in Wiskunde en ander vakke. 

(b) Om die leerling se vermoens sodanig te ontwikkel en te stimuleer 

dat basiese wiskundige kennis en metodes toepassing sal vind by 

die oplossing van vraagstukke waarmee hy ook in ander skoolvakke, 

asook in die samelewir.g, gekonfronteer mag word. 

( c) Om by te d ra tot die algemene vorming van die leer ling met beson

dere verwysing na die ontwikkeling van logiese denkstrukture, as

ook sistematiese, noukeurige en netjiese werkmetodes, en voortdu

rend krities ingestel te wees teenoor eie werk. 

(d) Om by die leerling 'n liefde vir, en belangstelling in, die ver

dere studie van Wiskunde en verwante vakke te kweek. 

9'.4 ALGEMENE OPMERKINGS TEN OPSIGTE VAN DIE WISKU1TDELE:8RPLA.Nl) 

(a) Die hoofdoel van die onderrig is begripsvorming, terwyl akkuraat

heid, netheid en spoed ook die nodige aandag.moet geniet. 

(b) Die gewoonte moet by leerlinge ingeprent word om antwoorde te 

skat en, waar van toepassing, ook te toets. 

(c) Vermy onnodig ingewikkelde bewerkinge en konsentreer grootliks op 

sinvolle toepassings~ 

(d) Skriftelike werk meet deur voldoende mondelinge werk voorafgegaan 

word. 

1) Verwys na genoemde sillabus, pp. l, 2. 
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(e) Probleme moet toegelig word met die nodig~ illustrasies en grafie-

se voorstellings. 

(f) Syfervaardigheid moet beklemtoon word. 

(g) Integreer, waar.moontlik, die verskillende onderafdelings van die 
) 

sillabus met mekaar. 

{h) By die aanleer van nuwe beginsels behoort, waar moontlik, g~bruik 

gemaak te word van situasies binne die ervaringsfeer van leerlinge. 

(i) Leerlinge moet voortdurend gemotiveer word tot selfwerksaamheid. 

9.5 ESSENSieLE DOELSTELLINGS VIR DIE oirvERRIG V.AiT 

Aangesieri hierdie doelstellings tot 'n mindere of meerdere mate 'n in-

vloed sal uitoefen op eksamenprestasies van leerlinb~ in Wiskunde, en 

dus ook 'n invloed sal he op die resultate van die vraestelle wat ont-

le.ed moet word, word hierdie baie belangrike aspek kortliks bespreek. 

Ondervinding in die buiteland het aangetoon dat effektiewe vernuwende 

projekte slegs suksesvol geloods kan word, indien dit gerug~teun word 

deur pedagogies-gefundeerde doelstellings. Die formulering van soda-

nige doelstellings hang ten nouste saam met die aard en betekenis van 

Wiskunde, wat op sy beurt weer grootliks afhanklik is van die soort 

wiskundige aktiwiteit van die betrokke persone. Die betekenis daar-

van wissel van die kwantitatiewe en fundamentele aspekte in die alle-

daagse lewe tot die waarde van Wiskunde in gespesialiseerde beroeps-

en vakrigtings. Met bogenoemde standpunt as ui tgangspunt is die vol-

gentle doelstellings deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing 

geformuleer, ten opsigte van die vernuwing van die onderrig van Wiskun-

1) Verwys na Spectrum, Desember 1976, p. 40. 
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de in Suid-Afrika: 

(a) Om leerlinge te help om bedrewe te word in die hantering van die 

kwanti ta ti ewe en fundamente le aspekte van alledaagse si tuasies. 

(b) Om die vermoens van leerlinge om effektief te kommunikeer te ont-

wikkel. 

(c) Om leerlinge te help om insig te verkry in die kontemporere kul-

tuur in die wydste betekenis van die uitdrukking. 

(d) Om beroepsvoorligting hierdenr te bewerkstellig. 

(e) Om leerlinge bewus te maak van hul wiskundige potensiaal by ver-

skillende vlakke van ontwikkeling. 

(f) Om die potensiaal van leerlinge om logies en abstrak te dink, te 

ontwikkel. 

' 

(g) Om die nodige self'vertroue by leerlinge in te boesem met betrek-

king tot verdere studie in, of Wiskunde, of ander vakke. 

9.6 DIE INHOUD VAN DIE SILLAJ3US VIR WISKUNDE IN DIE JUNIOR 

SEKOllDeRE SKOOLFASJ:i) 

Die samestelling van die inhoud van die sillabus in die Junior Sekonde-

re skoolfase vir die onderskeie standerds, word vervolgens opsommender

wys2) uiteengesit: 

9.6.l Sillabus vir standerd V 

Konsolidering van basiese begrippe waarmee reeds kennis gemaak is 

1) Verwys na genoemde sillabus, pp. 3 tot 18. 
2) Vir 'n meer omvattende ui teensettinc en nodige toeligting, raad

pleeg genoemde si1labus, pp. 3 tot 18. 
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Versamelings 

Grafiese voorstellings 

Natuurlike getalle en telgetalle 

Gewone breuke 

Desimale breuke 

Persentasies 

Verhouding en Eweredigheid 

Gemiddeldes 

Benoemde getalle en fisiese groothede 

Meetkundige begrippe - basiese begrippe wat meestal prakties benader 

moet word 

Getallebegrip 

9.6.2 Sillabus vir standerd VI 

Grafiese voorstellings behoort, waar toepaslik, deurgaans geimplemen

teer te word. 

Algebra en Rekenkunde: 

Versamelings 

Algebra as veralgemeende rekenkunde 

Hoofbewerkings met algebraiese uitdrukkings 

Lineere vergelykings en ongelykhede in een onbekende 

Die telgetalle 

Die hee lge talle 

Die rasionale g~talle 

Verhouding, koers en eweredigheid 

Metrieke stelsel 

I 



- 238 -

Meetkunde: 

Konsolidering en ui tbreiding van die werk wat in die vorige standards 

gedoen is ten opsigte van basiese meetkundige begrippe 

Konstruksies 

Snydende en Ewewydige lyne 

Driehoeke 

Volumes van reghoekige prismas 

9.6.3 Sillabus vir standerd VII 

Algebra en Rekenkunde: 

Versamelings 

Die reele getalle 

Eksponente 

Algebraiese uitdrukkings 

Eewerkings met veelterme 

Algebraiese faktore 

Algebraiese breuke 

Lineere vergelykings en ongelykhede in een onbekende 

Die ge tallevlak 

Vierkantswortels 

' Verhouding en Eweredigheid 

Rente 

Meetkunde: 

Driehoeke 

Vierhoeke 

Oppervlakte en omtrek 

Veelhoeke 



Polieders (veelvlakke) 

Liggame met geboe vlakke 

Rekenaarstudie 
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9.7 'N RELATIRWE ONTLEDDrn VAN DDJ INHOUD Viu{ DD] SILLA.BUS 

9.7.1 Probleemstelling 

Hierdie ontleding van die inhoud van die sillabus vir Wiskunde in die 

Junior Sekondere skoolfase is nie 'n gedetailleerde ondersoek nie, maar 

poog om 'n globale beeld te weergee van die aard van die sillabus in 

hierdie skoolfase. Vir die doel van hierdie ondersoek word die aard 

van die inhoud van die sillabus bepaal deur die eise wat dit stel aan 

die verbale en nie-verbale intellektuele vermoens van die leerling. 

Uit die aard van die saak is sodanige ondersoek bloot relatief van 

aard, aangesien die voorgeskrewe sillabus inderwaarheid slegs 'n rig

lyn bied van die leerstofinhoud waarin leerlinge in hierdie skoolfase 

onderrig moet ontvang. Die relatiewe aard - verbale/nie-verbaal - van 

die sillabus word ook gestimuleer 1ieur verskillende vertolkings daar

van soos vervat in die verskillende handboeke en studiegidse, hoewel 

net tot 'n beperkte mate. Die verskillende interpretasies van die sil

labus deur die verskillende leerkragte, het ook tot gevolg d at die 

sillabus in baie gevalle verskraal word ten cpsigte van die inhoud daar

van, dat klem op verskillende aspekte en dele van die sillabus val, en 

dat die leerstof op verskillende maniere by ieerlinge tuisgebring word. 

Al hierdie faktore, asook velerlei antler faktore, het tot gevolg dat die 

sillabus in 'n minders of meerdere mate nie dieselfde uitwerking sal he 
op die verbale en nie-verbale vermoens v~n die leerling nie. 
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9.7.2 Die inhoud V:1!1 die sillabus: 

Die ontleding van die inhoud van die sillabus vir Wiskunde in die Ju

nior Sekondere skoolf~se is uitgevoer bloat deur die onderskeie afde

lings (hoofstukke) van die sillabus te ontleed. Uit die aard van die 

saak is die volume werk wat di t ·behels, die onderrigtyd wat daaraan be

s tee word en dies meer, bui te rekening gelaat vanwe_e die relatiewe aard 

daarvan. Rierdie ontleding is uitgevoer aan die hand van die onderskeie 

voorgeskrewe handboeke vir hierdie fase. 

9.7·.2.1 Die wiskundeleerplan vir standerd V 

Wat die algemene benadering tot die sillabus vir Wiskunde vir standerd 

V-leerlinge betref, soos dit tot 'n groot mate weerspieel word deur die 

algemene werkwyse wat gevolg word en die tipes vrae in eksamenvraestel

le wat geimplementeer word, blyk die volgende baie duidelik: 

(a) Dat die leerplanne hoofsaciklik gerig is op die ontleding, beklemto

ning en ves~iging van elementere wiskundi~~ begrippe, bewerkings 

en bewerkingsmetodes wat absoluut essensieel is vir verdere stu

die in Wiskunde. 

(b) Dat bogenoemde fundamentele en absoluut essensiele werk by die 

leerling se begripsvermoe tuisgebring moet word, deur dit toe te 

pas en te verifieer deur middel van eenvoudige en praktiese voor

beelde. 

(c) Gesien in die lig van bostaande gegewens is dit vir navorser baie 

duidelik dat die sillabus vir Wiskunde in die aanvangsjaar van die 

Junj_or Sekondere skoolfase, hoofsaaklik nie-verbaal van aard is. 

Hierdie gevolgtrekking is gegrond op die feit dat daar weinig spra

ke is van abstraksie en van veralgemenjng, en is konstruktiewe den-
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ke ,. deur middel van taal as medium, tot 'n minimum beperk by repro

duksie van die gedane leerstof. Dit vind egter uiteraard groter 

toepassing by die aanbieding van die leerstof, as gevolg van die 

leerkrag-leerling gespreksverhouding. 

9.7.2.2 Die wiskundeleerplan vir standerd VI 

Basiese begrippe wat in die standard V-jaar aangeleer is word weer eens 

beklemtoon, maar vind nou wyer en meer veralgemeende toepassings. Dit 

gee aanleiding tot die ontwikkeling van meer abstra.kte begTippe met 

groter toepassingsmoontlikhede, byvoorbeeld begrippe soos veranderlike, 

algebraiese uitdrukking, lineere vergelykings en ongelykhede, rasiona

le getalle en dies meer. Opsommenderwys kan die kern van die ontle

ding soos volg saamgevat word: 

(a) Hierd_ie leerplan, soos ondermeer hierbo genoem, bevat ook baie ba

siese begrippe wat deur elementere praktiese, maar ook meer inge

wikkelde toepassings, toegelig moet word. 

(b) Uiteraard bied hierdie leerplan meer ruimte vir abstrahering van 

begrippe en bewerkings. 

{o) Dit verg in 'n toenemender mate oorspronklike vindingrykheid van 

die leerling, asook 'n groot mate van selfaktiwiteit, ten einde 

genoemde leerstof suksesvol te kan berueester. 

(d) Gesien in die lig van die voorafgaande, blyk dit vir navorser dat 

hierdie leerplan in 'n toenemende mate hoer eise begin stel aan 

die verbale intellektuele vermoens van die leerling. Navorser is 

die mening toegedaan dat daar dus 'n groter verantwoordelikheid 

rus op die skouers van die standerd VI-onderwy-ser - as by enige an

der standerd - om met groter omsigtigheid en entoesiasme hierdie 



- 242 -

ietwat vreemde denkwyse en benadering tot die Wiskunde, wat van 

k:ardinale belang gaan wees in die wiskundeloopbaan van die leer

ling, as denk:wyse en werkwyse by die leerling in te skerp. 

9.7.2.3 Die wiskundeleerplan vir standerd VII 

Begrippe en bewerkings wa.armee in die vooraf'gaande standerds kennis 

gemaak is, vind steeds omvattender en meer abstrakte toepassingsmoont

likhede. Die leerling wat op hierdie stadium oor 'n gebrekkfga grond

slag van die werk ten opsigte van albei die voorafgaande leerplanne be

skik, voer 'n opdraende stryd en bemeester meestal nooit werklik die 

leerstof van hierdie wiskundeleerplan nie. Die volgende is dus duide

lik: 

(a) Dat die leerstof, soos vervat in die voorafgaande leerplanne, es

sensiele en onmisbare fondamentstene vorm van die leerstof soos 

vervat in hierdie leerplan. 

(b) In die Junior Sekondere skoolfase bereik die veralgemening van be

grippe en basiese bewerkings, asook die abstrahering van die leer

stof nou sy hoogtepunt. Wat di t betref', is hierdie jaar 'n belang-. 

rike rypwordingsjaar, wat in meeste gevalle die sukses bepaal van 

leerlinge wat van voornemens is om Wiskunde op Senior Sekondere 

skoolvlak aan te durf. 

(c) Afhangende van die benadering tot die leerplan, is navorser ven 

mening dat minstens een-derde van die inhoud van die leerplan, 

aanspraak behoort te maak op die verbale intellektuele vermoens 

van die leerling in hierdie skoolfase. Indian daar in gebreke 

gebly word om hierdie riglyn by benadering in die aanbieding en 

eksaminering van die leerstof toe te ;pas, is dit navorser se oor-
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woe mening dat die leerling onreg aangedoen word, wat 'n negatiewe in-

vloed op sy la.tere prestasies in Wiskunde kan ui toe fen. 

9.8 'N KRITIESE ONTLEDING VAN SKOOLEKS.AMENVRAESTELLE IN HIERDIE 

SKOOLF.ASE, TEN OPSIGTE VAN DIJ~ EISE WAT Q_SS'I1EL WORD AAN 

DIE VERB.A.LE EN NIE-VER.BALE INT.2:LLEKTUELE VER..TV!OeNS VAN DIE 

LEERLING 

9.8.l Inleidende gedagte ter orientasie 

Volgens 'n verslag van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsingl) is 

daar deur middel van faktorontleding vasgestel watter faktore 'n rol 

speel by die eksamenprestasies van dogters2 ) met bogemiddelde intelli-

gensie. Die resultate van hierdie ondersoek dui op die belangrike rol 

wat nie-kognitiewe faktore ten opsigte van eksamenprestasie speel. Dit 

word egter beklemtoon dat intellektuele f3.ktore nooit oor die hoof ge-

sien mag word wanneer dit gaan om eventuele eksamenprestasie nie, maar 

dat dit egter duidelik geblyk het dat gedrdgsfaktore van 'n nie-intellek

tuele aard wat sentreer om die persoonlikheid, van besondere belang is. 3) 

Een van die vyftiental faktore wat tydens die ondersoek ter sprake ge

kom het, was die saamgestelde faktor nl. verbale woordvlotheid.4) Daar 

is bevind dat hierdie faktor skynbaar 'n 1etwat gering~r bydrae lewer 
' 

in die geyal van die minder suksesvolle st~derd tien-groep (dit wil se 

slaag standard tien sonder vrystelling of druip) en die groep wat nie 

verder gaan studeer nie, as in die geval van die suk:sesvolle groepe 

1) 
2) 

3) 
4) 

R.G.N.-verslag nr. MT-16. 
Vergelyk met 'n soortgelyke ondersoek vir seuns, R.G.N.~verslag nr. 
MT-26, PP• 65-67. 
Vergelyk R.G.N.-verslag nr. MT-16, p. 78. 
Verwys na die praktiese implikasies van hierdie faktor in paragraaf 
5.1, pp. 148-150. 
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(dit wil se die groep wat standard tien met vrystelling slaag en die 

suksesvolle, eerstejaargroep graadstudente). Hierdie inligting dui in-

derwaarheid daarop dat verbale vermoens wel 'n bydraende faktor tot 

akademiese sukses is. 1 ) 

Met betrekking tot die eksa.menvraestelle wat in die volgende pa.ragra.we 

ontleed gaan word, is hoofsa.aklik gebruik gBmaak van eksa.menvraestelle 

wat gedurende Septemberma.and 1977 afgeneem is, ten einde die grootste 

moontlike dekking van die sillabus vir die onderskeie sta.nderdgroepe 

te verkry. Dit was ook vir navorser moontlik om die meeste van hier-

die antwoordstelle vir ana.lisering te bekom, alhoewel daar by enkele 

klasse antwoordstelle ontbreek het wat nog deur die betrokke onderwyser 

nagesien moes word. Ten opsigte van die standard V-groep moes van die 

vraestelle vir Junie 1977 gebruik gemaak word, aangesien daar net twee 

formele eksa.mens jaarliks afgeneem word en gevolglik sou die ontleding 

en voorbereiding van resultate van die eindeksa.menvraestel praktiese 

probleme vir navorser ingehou het. 

Verder moet deurgaans in gedagte gehou word dat die ontleding van die 

eksa.menvraestelle - ten opsigte van die verbale en/of nie-verbale kate-

gorisering daarvan - uitgevoer is teen die agtergrond van die betekenis 

van verbale en nie-verbale intellektuele vermoens, soos reeds voorheen 

bespreek. 2) 

Die msiese praktiese probleme wat ondervind is by die ontlading van die 

inhoud van die wiskundeleerplan, 3) geld ook by die ontleding van die wis-

kundevraestelle. 'n Enkele eksa.menvra.estel vir elke standerdgroep sou 

1) Vergelyk R.G.N .-verslag nr. MT-16, p. 53 asook R.G.N .-verslag nr. 
MT-26, P• 61. 

2) Verwys na paragraaf 2.4, P• 67. 
3) Verwys na paragraaf 9.7.1, P• 239. 
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moontlik resultate kon oplewer wat met reg bevraagteken sou kon word. 

Vir hierdie doel is die vraestelle vir Junie as kontrole by die standerd 

VI en VII ontledings ingeslui t. Verder verwys die '\Brbale punt in die 

statistiese ontledings, na die eksarnenpunt wat behaal is ten opsigte van 

die gedeelte van die vraestel wat hoofsaaklik gerig is op die verbale 

intellektuele vermoens van die Je:erling. By die ontleding van die tipes 

vrae, soos vervat in die onderskeie vraestelle, is hoofsaaklik uitge

gaan van die standpunt, nl. tot watter mate maak die betrokke·vraag 

aanspraak op verbale redenering van die kant van die eksamenkandidaat. 

So byvoorbeeld is die oorspronklike meetkundige bewering - by die op-

los van 'n meetkundige probleem - in die vorm van 'n algebraiese ver

gelyking, tesam3 met die toepaslike rede, as 'n vorm van verbale rede.

nering beskou. Hierdie ui tgang-spunt is gevolg aangesien di t in die mees

te gevalle dui op die veralgemening, en in sommige gevalle 'n mate van 

abstrahering, van die basiese leerstof wat reeds behandel is. Bostaan

de gee dan net 'n kort uiteensetting van enkele van die riglyne wat ge

volg is in die ontleding van die onderskeie wiskundevraestelle. 

9.8.2 Ontleding van die standerd V-wiskundevraestel 

Soos reeds vermeld, is vir die doel van hierdie studie gebruik gemaak 

van die eksamenvraestelle wat in Junie 1977 afgeneem is. Die betrokke 

senior assistent het navorser verseker dat hierdie vraestelle verteen

woordigend is van die soort vrae in 'n eirideksamen. Aangesien daar 

twee formele eksa.r:iens jaarliks afgeneem word plus 'n toetsreeks gedu

rende die derde kwartaal, word daar gepoog om soveel moontlik van die 

kern van die sillabus reeds teen Juniemaand af te handel. Sodoende is 

dit moontlik dat die halfjaarlikse vraestel bykans dieselfde gewig kan 

dra as die eindeksamenvraestel. 
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Op grond van hierdie inligting is die standard V-vraestell) ontleed ten 

einde vas te stel watter pr?bleme, of gedeelte van 'n probleem, spreek 

tot die verbale intellektuele vermoens van die leerling en watter kan 

deur middel van die nie-verbale intellektuele vermoens van die leerling 

tot 'n oplossing gevoer word. Die verwerkte statistiese gegewens word 

vervolgens in tabel 9.121~saamgevat. 

Uit tabel 9.1 blyk die volgende: 

(a) Die gemiddelde VIK-syfer is ietwat laer as die gemiddelde NVIK-

syfer vir hierdie groep standard V-leerlinge, 'n verskil van 4, 78 

wat statisties betekenisvol is op die 1% peil. 

(b) Sommige van hierdie vraestelle3) bevat vrae wat suiwer nie-verbale 

manipulasie vereis en w a.t gggrond is op sekere basiese bewerkings-

metodes. In sy geheel beskou blyk dit dat hierdie vraestelle hoof-

saaklik nie-verbaal belaaid is, en is die verhouding van nje-verba-

le inhoud tot verbale inhoud ongeveer 80% tot 20% (vir die doel van 

ontleding is 'n syfer van 78% : 22% gebruik). 

(o) Verder is dit interessant om daarop te let dat daar 'n hoer korre-

lasie bestaan tussen die NVIK-syfer en die ooreenkomstige nie-ver-

bale eksamenpunt behaal, as wat die geval was tussen VIK-syfer en 

verbale eksarnenpunt behaal. Die verskil is 0,11 wat nie statisties 

betekenisvol is nie. 

(d) In sy geheel beskou besta.an hierdie groep uit leerlinge van boge-, 

middelde intelligensie (gemiddelde totale I.K.-syfer = 105,89) wat 

1) Verwys na Bylae D, pp. 293-297. 
2) Verwys nap. 247. 
3) Verwys na Bylae D1 en D2 , pp. 293, 294. 



VIX 

NVIK 

TOT. I.K. 

Verbale punt 

N.V. punt 

Tot. punt 

T.ABEL 9.1 

KORRELASIEKOeFFISieNTE TUSSEN STATISTIESE GEGEWENS VAN S'l'A:N1)ERD V-LEERLINGE 

GESAMENTLIKE GROEP (N • 128) 

VER.BALE PUNT NIE-VER.BALE PUNT. TO TALE -x s 

EKS. PUNT 

r peil van betekenis- r peil van betekenis-
r 

peil van betekenis-
volheid volheid volheid 

-

103,ot5 12,66 0,54 1% 

107,84 14,82 0,65 1% 

105,89 13 ,69 o,66 1% 

16,5 
(63,5%) 

4,92 

48,47 20,15 
(51,6%) , 

56,59 24,25 
(55,5%) 
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•n goeie gemiddelde eksamensyfer (55,5%) behaal het. Opvallend is 

dat die hoogste korrelasiekoeffisient voorkom tussen die totale 

HK.-syfer en die tota.le eksamenpunt behaal deur hierdie groep 

standerd V-leerlinge. 

(e) Verder is dit ook opvallend dat hierdie groep heelwat betor presteer 

ten opsigte van die verbale gBdeelte van die vraestel (gemiddelde 

van 63,5%), as ten opsigte van die nie-verbale gedeelte (gemiddel-

de punt van 51,6%), 'n verskil van 12,1% wat statisties hoogs be

tekenisvol is op die 1% peil. 

9.8.3 Ontleding van die standerd VI-wiskundevraestel 

Ten opsigte van hierdie groep leerlinge is die eksamenvraestelle vir 

Junie en September 1977 geanaliseer, hoofsaaklik vanwee die geredelike 

beskikbaarheid daarvan en om sodoende ook as 'n dubbele kontrole te 

dien. Vir navorser bet dit deur die jare duidelik geword dat die aan-

vangsjare in die hoerskool (die standard V-leerling is om praktiese 

oorwegings in hierdie geval nog verbonde aan die primere skool) by 'n 

betreklike groot groep van hierdie leerlinge aanvanklik besondere aan-

passingsprobleme tot gevolg het. Deurentyd is bemerk dat leerlinge se 

prestasies in Wiskunde aansienlik daal in vergelyking met hul presta-

sies in die primere ~kool, 'n tendens wat hoofsaaklik by die gemiddel

de en ondergemiddelde presteerders voorkom. 1 ) Gewoonlik wek dit aller-

lei frustasies en neerslagtighede by hierdie leerlinge en gebeur di t 

dikwels dat heelparty leerling~ in hierdie groep 'n negatiewe gesind--

heid teenoor Wiskunde as vak ontwikkel. Di t gee soms in sekere klasse 

aanleiding tot 'n onhoudbare situasie, aangBsien die meeste van hierdie 

leerlinge potensieel - ten opsigte van hul respektiewe I.K .-syfere, as-

ook die uitslae V<ll1 die Junior Aanlegtoetse en die Junior Bekwaamheids-

1) Vergelyk in hierdie verband paragraaf 1.1, 1 p. • 
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battery - wel by magte is om ten minste ;askunde op hierdie vJ.ak te 

slaag. Hierdie situasie word as onhoudbaar beskou, aangesien hierdie 

negatiewe gesindheid ten opsigte van Wiskunde in baie gevalle dikwels 

ontwikkel in 'n bose kringloop, wat later soms ook aanleiding gee tot 

'n afsydige houding teenoor hul skoolwerk in die algemeen. Hiervoor 

bestaan daar allerlei verklarings en is heelwat psigologiese navorsing 

gedoen, waarvan die werke van Du Plessis (1964), Kotze -(1966), Odendaal 

(1966) en Jordaan (1969) uitmuntende voorbeelde is. 

Di t is baie du:idelik dat Suid-Afrika nie so 'n verspilling vah manne

kragpotensiaal 1) kan bekostig nie. Die kern van die saak is dat die 

geskikte materiaal wel by skole - veral akademiese-gerigte skole - aan-

wesig is, maar dat di t op 'n konstruktiewe wyse ontgin en d eur die reg-

te leiding, hetsy deur skoolvoorligting of klinies-sielkundige voorlig

ting, tot volle produktiwiteit gestimuleer moet word. 2) 

Na.vorser is egter die mening toegedaan dat die meeste leerlinge wat 

oor die nodige intellektuele potensiaal beskik, maar tog nie die gewens-

de vordering toon in Wiskunde in die sekondere skoolfase nie, gewoonlik 

'E'ekniehalter word deur 'n ernstige verbale agterstand. 3) Dit is dan in-

derwaarheid juis hierdie probleem wat die spil vorm waarom die navorsing 

Van hierdie studie draai. 

Die statistiese ontleding van die standerd VI-wiskundevraestel vir Sep

tember 19774) word in tabel 9.25) saamgevat. Aangesien hierdie vrae

stel 80%+ van die standerd VI-sillabus dek, dien dit as uitgangspunt 

1) 
2) 
3) 

4) 
5) 

Vergelyk met raragr~af 5.5, p. 180. 
Vergelyk in hierdie verband, met paragraaf 5.3.7, p. 168. 
Vergelyk in hisrdie verband met die meer omvattende besprekine in 
paragraaf 5.1, pp. 148-150. 
Verwys na ]ylae E, pp. 298-302. 
Verwys na P• 250. 



VIK 

NVIK 

TOT. I.K. 

Verbale punt 

N.V. punt 

Tot8 punt 

TABEL 9.2 

KORRELASIEKOeFFISieNTE TUSSEN ST.ATISTIESE GEGEWENS VAN STANDERD VI-LEERLINGE 

GESAMENTLIKE GROEP (N .. 113) 

VERB ALE PUNT NIE-VERB.ALE PUNT TOTALE EKS. PUNT 

x s 

r 
peil van betekenis- :r peil van betekenis- r peil van betekenis-

volheid volheid volheid 

109,44 12,07 0,32 1% 

109,00 11,99 0,52 1% 

109,88 11,92 0,50 1% 

13,31 
(45,9%) 

6,69 

54,79 
(60,2%) 

17,59 

67,58 
(56,3%) 

24,08 

I\) 
\J1 
0 
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. in die bespreking wat sal volg. Daar sal egter ook verwys word na be

vindinge met betrekking tot die wiskundevraestel vir Junie 1977 om s.o

doende eersgenoemde bevindinge te ondersteun. 

Uit tabel 9.2 blyk die volgende: 

(a) Die gemiddelde VIK-syfer by hierdie groep standerd VI-leerlinge is 

weinig hoer as die gemiddelde NVIK-syfer, 'n verskil van 0,44 wat 

nie statisties betekenisvol is nie. 

(b) Die wiskundevraestel vir September 1977 bevat weer eens vrae wat 

hoofsaaklik nie-verbaal van aard is, alhoewel navorser die mening 

toegedaan is dat die verbaal-belaaide vrae se verbale inhoud meer 

ingewikkeld van aard is as in die standerd V-jaar. Vir die doel 

van hierdie ontleding is 'n verhouding van nie-verbale inhoud tot 

verbale inhoud van 76~: 24% gebruik. Die Junie-vraestel daaren

teen is volgens navorser meer eweredig verdeel (N. V. : V. = 47%·: 

( c) 

53%). 

By die groep standard VI-leerlinge is dit van belang om daarop te 

let dat die NVIK-syfer aansienlik hoer korreleer met die ooreen

komstige nie-verbale eksamenpunt in vergBlyking met die resultaat 

wat behaal is by die VIK-syfer en die verbale eksamenpunt. Daar 

is 'n aanmerklike verskil van 0,20 wat nie statisties betekenis

vol is nie. 

By die Junie-vraestel het 'n soortgelyke verskynsel voorgekom. Die 

korrelasiekocffisient tussen die VIK-syfer en die verbale eksamen

punt was 0,39; teenoor 'n korrelasiekoeffisient van o,84 tussen 

die NVIK-syfer en die nie-verbale eksamenpunt, 'n verskil van 0,45 

wat statisties hoogs betekenisvol is op die 1% peil. 
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(d) Hierdie groep leerlinge, te oordeel aan hulle intellektuele po

tensiele vermoens, is v2.n besonder bog-emiddelde intellicensie 

( gemiddelde to tale I.K.-syfer ~ 109 ,88), en lewer 'n ui tsonder

like hoe gemiddelde eksamensyfer van 56 ,3~~ op. Die hoogste kor

relasiekoeffisient kom voor tussen die NVIK-syfer en die nie-ver

bale eksamenpunt. 

(e) Hierdie groep standard VI-leerlinge, in teenstelling met die groep 

standard V-leerlinge, presteer weer verreweg beter ten opsigte van 

die nie-ve'rbale gedeelte (60,2% gemiddeld) van 'die vraestel, teen

oor die gemidde lde syfer van 45 ,9% wat behaal word ten opsigte van 

die verbale gedeolte daarvan. Dit lewer 'n verskil op van 14,3% 

wat statisties hoogs betekenisvol is op die 1% peil. 

Die gemiddelde eksamensyfer vir die Junie-vraestel was uitsonder

lik swak, en behaal hierdie groep leerlinge 'n gemiddelde punt 

van slegs 42 ,36%. Standard VI-leerlinge vci.ar gewoonlik swakker 

in die Junie-vraestel -.alhoewel nie heeltemal s6 swak nie - as 

in die September-vraeste 1, moontlik as gevolg van verskeie aanpas

singsprobleme. Gevolglik beskou navorser nie hierdie eksamengemid

deldes ten opsigte van die verbale en nie-verbale gedeel tes van 

die vraestel as baie betroubaar nie. Navorser is die. mening toe

gedaan dat die standaard van die vrae in hierdie vraestel te hoog 

was vir hierdie groep J.eerling-e op hierdie stadium. Interessant

heidshalwe word die voJ.gende gemiddelde prestasie tog verstre·k, 

naamlik die ten opsigte van die verbale eksamenpunt (x = 45,4%) 

en die ten opsigte van die nie-verbale eksamenpunt Cx'"= 39 ,5%) • 
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9.8.4 Ontleding van die standerd VII-wis.kundevraestel 

Ten opsigte van hierdie groep leerlinge is dieselfde prosedure gevolg 

as by die groep standerd VI-leerlinge, en is beide eksamenvraestelle 

vir Junie en September 1977 ontleed. 

Die resultate van die statistiese ontleding van die standerd VII-wiskun

devraestel vir September 19771
) word in tabel 9.3 uiteengesit. Ook ten 

opsigte van hierdie sillabus is die grootste gedeeltc (80%+) reeds af-

gehandel, en dien die resultate van hierdie vraestel as uitgangspunt in 

die bespreking wat sal volg. Weer eens sal daar, waar toepaslik, ver-

wys word na die bevindinge met betrekking tot die wiskundevraestel vir 

Junie 1977 ter motivering van die eersgenoemde bevindinge en gevolgtrek-

kings. 

Uit tabel 9.32) blyk die volgende: 

(~) Ten opsigte van hierdie groep is die gemiddelde VIK-syfer laer as 

die gemiddelde NVIK-syfer, 'n verskil van 1,54 wat nie statisties 

betekenisvol is nie. 

(b) 'n Interessante tendens wat by albei vraestelle vir hierdie groep 

standerd VII-leerlinge voorgekom het, is dat die inhoud. van genoem-

de vraestelle heelwat meer verbaal van aard is as die vraestelle 

vir standards V en VI. Die September-vraestel se verdeling van : 

inhoud ten opsigte van die verhouding nie-verbaal tot verbaal is 

ongeveer 69%: 31%. Dit vergelyk ook gunstig met 'n verhouding 

van 71% : 29% vir die Junie-vraestel. 

1) Verwys na :Bylae F', pp. 303-307. 
2) Vcrwys nap. 254. 



VIK 

NVIK 

TOT. I.K. 

T.A13EL 9.3 

KORRELASIEKOeFFISieNTE TUSSEN STATISTIESE GEGEWENS VAN STANDERD VII-LEERLINGE 

GES.A:MENTLIKE GROEP (N = 168) 

VERB ALE PUNT NIE-VERBALE PUNT TO TALE 
-x s 

EKS. PUNT 

r 
peil VllJl betekenis- r peil van betekenis- r peil van betekenis-

volheid volheid volheid 

108,54 13,20 0,5 1% 

110,08 11,82 0,5 1% 

109,79 21,82 0,65 1% 

Verbale punt 22,7 14,87 
(40,5%) 

--
N.V. punt 53,6 

(43,2~) 
27,1 

Tot. punt 75,62 
(42,0%) 

40,24 
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{c) Die korrelasiekoeffisiente tussen die VIK-syfer en verbale eksa-

menpunt, asook tussen die NVIK-syfer en die nie-verbale eksamen-

punt is benaderd dieselfde, nl. 0,5. Laasgenoemde oortref eers-

genoemde met 0,0061, 'n verskil wat statisties nie betekenisvol 

is nie. 

Dieselfde verskynsel kom voor by die Junie-vraestel, waar die kor-

relasiekogffisiente tussen die VIK-syfer en verbale eksamenpunt 0,46 

is, teenoor 0,53 tussen die NVIK-syfer en die nie-verbale eksamen-

punt. 

( d) Hierdie groep, in sy geheel beskou, bestaan ook ui t leerlinge met 

1n bogemiddelde intellektuele potensiaal {g~middelde totale I.K.-

syfer = 109,79). Die gemiddelde prestasies van hierdie groep is 

egter verontrustend laag, naamlik 42,0% vir die September-vraestel 

en 43,18% vir die Junie-vraestel. 

(e)· Daar is weinig verskil in prestasies ten opsiete van die verbale .. 
en nie-verbale gedeel tes v1.n die vraestel. Ten opsigte van die 

September-vraestel is die gemiddelde verbale prestasie 40,5% en 

gemiddelde nie-verbale prestasie 43,2%, teenoor 'n gerniddelde ver

bale prestasie van 40,2% en gemiddelde nie-verbale prestasie van 

44,8% vir die Junie-vraestel. Die verskil ten opsigte van eers-

genoemde prestasies is 2,7% wat nie statisties betekenisvol is 

nie. Hierdie swak prestasies toon nogal 'n treffende ooreenkoms 

met die van die standerd VI-leerlinge in die Junie-vraestel.l) 

1) Verwys na paragraaf 9.8.3, p. 252. 
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9.9 S.AMEVATTING 

Dit i's opvallend dat die verbale inhoud van die wiskundevraestelle van 

jaar tot jaar toegeneem het. Die moeilikheidsgraad van die verbaal-be-

laaide vrae neem ook toe, en navorser is die mening toegedaan dat die 

skielike daling in prestasies in Wiskunde - veral in die aanvangsjaar 

in die sekondere skool, in hierdie geval in die standerd VI-jaar - on-

dermeer hieraan toe te skrywe is. Dit is moontlik ook die rede waarom 

leerlinge op hierdie stadium oenskynlik terugdeins vir die eise w at so-

danige wiskundevraestelle stel. Voorafgaande statistiese bevindinge 

bevestig hierdie stelling. 1
) 

'n Ander interessar..te verskynsel 'by die groe:p standerd VI-leerlinge, 

wat tot 'n groot ~ate die voorafgaande stelling onderskryf, is dat hul-

le baie swakker in die verbaal-belaaide vrae vaar as in die vrae waar-

van die inhoud hoofsaaklik nie-verbaal van aard is. 'n Moontlike ver-

klaring hiervoor is dat leerlinge op hierdie stadium nog nie opgewasse 

is om die verbale inhoud van die vrae korrek te vertolk, te verwerk en 

toe te pas nie. Skynbaar beskik hulle op hierdie stadium ook nog nie 

oor die vermoe om die vereiste verbale redenering, wat probleemoplos-

sing voorafgaan, effektief te implementeer in 'n probleemsituasie nie. 

'n Eienaardige tendens wat feitlik jaarliks voorkom is dat die gemiddel-

de prestasie van die groep standerd VII-leerlinge verontrustend laag is. 

· Vir hierdie skielike agterui tgang is seker 'n verskeidenheid fakto:re ver-

antwoordelik, maar vir ,·1navorser le een van die hoofoorsake gesetel in 

die lywige volume werk soos vervat in die voorgeskrewe sillabus - wat 

deurgeworstel moet word. Dit gee aanleiding tot 'n volgehoue versnelde 

1) Vergelyk met die bevindinge soos saamgevat in paragrawe 9.8.2 tot 
9.8.4, pp. 245-255· 
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werkstempo en gebeur dit gcwoonlik dat die nodige hersiening en vas-

legging van die gedane leerstof skipbreuk moet lei. Ilaie min leerlinge 

in hierdie skoolfase beskik oor die vermoe om die nodige selfdissipline 

tot selfwerksaamheid, en veral selfstudie, aan die dag te lo. Die leer

stof in die s tanderd VII-sillabus is ook meer abstrak van aard - verge-

lyk byvoorbeeld met die hoofstuk oor eksponente - en sukkel 'n gvoot 

deel van hierdie leerlinge om die leerstof te bemeester. 

Die Junie- en Septembervraestelle vir standerd VI en VII het tydens 

hierdie ondersoek oor die algemeen resul tate opgelewer wat baie goad 

met mekaar gekorreleer het. Daar kan dus op gxond hiervan met 'n rede-

like groot mate van sekerheid aanvaar word dat die eindeksamenvraestel 

vir standerd V-leerlinge, ook 'n groot ooreenkoms in resultate sou ge

toon het. 1 ) 

In die slothoofstuk word enkele gevolgtrekkings wat ui t hierdie navor-

sing gemaak is, bespreek. 

1) Verwys na die oorspronklike rede vir weglating van die standerd V
eindeksamenvraestel soos uiteengesit in paragraaf 9.8.1, p. 244. 
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HOOFSTUK X 

GEVOLGTREKKHTGS VOORT'SPRUITENDE UIT HIERDIE NAVORsnm' ASOOK EN"KELE 

AANBEV.8LINGS 

10.l GEVOLGTR"SKKINGS 

Die aandag word daarop gevestig dat gevolgtrekkings· gebaseer op die 

voorafgaande navorsingsresultate kategories soos volg bespreek gaan 

word. Eerstens word gevolgtrekkings rakende die I .K.-syferoritledings, 

asook ontledings aangaande wiskundeprestasies ten opsigte van die twee 

taalgroepe gemaak, daarna volg 'n ondersoek na die verband tussen die 

respektiewe I.K.-syfers en wiskundeprestasies,. gevolg deur 'n soo:;:,tge

lyke ondersoek ten opsigte van hooftaalprestasies, en in die laaste plek 

.word gevolgtrekkings gemaak ten opsigte van die verband tussen die res

pektiewe I.K.-syfers en prestasies in die Wiskunde en hooftaal, wat g~

baseer is op bevindinge ten opsigte van die onderskeie korrelasiekoeffi

siente en die peil van betekenisvolheid daarvan. 

10.1.1 I.K.-syfers 

Die respektiewe I.K.-syfers (naamlik verbaal, nie-verbaal en totaal) 

wat vir die doel van hierdie navorsing ingewin en verwerk is, is be

paal met behulp van die N.S.A.G., wat ook deurgaans as kriteriwn dien. 

Die volgende bevindinge en gevolgtrekkings is in hoofstuk VII met be

trekking tot die ondersoekgroep (standerds 5, 6 en 7-leerlinge gesament

lik) gemaak: 

(a) Daar bestuan 'n baie geringe verskil tussen totale I.K.-syferver

spreiding van Af'rikaanssprekende en Engelssprekende leerlinge. 

Die gemiddelde totale I.K.-syfer by die eersgenoemde groep is 

112,53, teenoor 111,21 by la~sgBnoemde groep; 'n verskil van 1,32 
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wat nie statisties betekenisvol is nie. 1 ) 

(b) Ten opsigte van die standaardafwykings toon die Afrikaanssprekende 

leerlinge 'n geringer maat van variabiliteit as hul Engelsspreken-

de eweknie (11,68 en 12,80 respektiewelik). Hierdie verskil is on

benullig klein. 2 ) 

(c) Ten opsigte van die gesamentlike groep (Afrikaans- en EngBlsspre-

kende seuns) word bemerk dat die verspreiding van totale I.K.-sy-

fers posi tief skeef is, di t wil se verreweg die meerderheid leer

linge (70%+) in hierdie groep beskik oor bogemiddelde potensiele 

intellektue le verrnoens. 3 ) 

(d) Die gemiddelde totale I.K.-syfer vir die gesamentlike groep is 

112,11, wat 12,11 hoer is as die van die normgroep van die N.S.A.G.4) 

Di t moet egter in gedagte gehou word dat hierdie steekproefgroep 

nie deel uitmaak van 'n spesiaal geselekteerde groep leerlinge nie, 

maar dat hulle leerlinge verbonde aan 'n akademiese skool is.5) 

(e) Die standaardafwyking by die genoemde steekproefgroep toon 'n ge-

ringermaat van variabiliteit teenoor die van die normgroep (N.S.A.G.) 

(12,11 by eersgenoemde teenoor 15 by laasgenoemde6)). 

Daar is in hierdie navorsing besondere klem gele op die moontlike in-

vloed van die verbale I.K.-syfer op prestasies in Wiskunde. Die ontle-

ding van hierdie data van die steekproefgroep het die volgende resul ta-

te opgelewer: 

1) Vergelyk tabelle 7.10 en 7.11, pp. 197, 198. 
2) Vergelyk tabell~.7~10 e~.7~11~ pp. 197, 198. 
3) Vergelyk tabel 7.12, P• 198. 
4) Vergelyk tabel 7.12, P• 198. 
5) Verwys in hierdie verband na tabel 8.2, P• 213. 
6) Vergelyk paragraaf 4.7, p. 135. 
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( a) Detar word bemerk dat daar 'n aansienlike verskil bestaan tussen 

die gemiddelde verbale I .K.-syfers van die twee taalgroepe. Die 

gemiddelde verbale I.K.-syfer vir die Afrikaanssprekende leerlinge 

is 112,2, teenoor 'n syfer van 107,31 vir die antler groep; 'n ver

skil van 4,89 wat hoogs betekenisvol is op 1f'peil. l) 

(b) Wat die standaardafwykings alhier ten opsigte van die verbale I.K.-

syfers betref, word bemerk dat die Afrikaanssprekende leerlinge 'n 

geringer maat van variabiliteit toon as die Engelssprekende leer

linge (12,2 teenoor 13,54). 2) 

(c) Ten opsigte van die gesamentlike groep word bemerk dat daar 'n 

betreklik e:rnredige vcrspreiding rondom die klasintervctl 106-115 

voorkom, wat weer eens daarop dui·dat die groep oor bogemiddelde 

potensiele verbale intellektuele vermoens beskik. 3 ) 

(d) Die gemiddelde verbale I.K.-syfer vir die gesamentlike groep is 

110,64, wat 10,64 hoer is as die van die normgroep van die N.S.A.G. 

(e) By die steekproefgroep is ook 'n g~ringer maat van variabiliteit 

te bespeur ten opsigte van die standaardafwykings van die verbale 

I.K.-syfer, as by die normgroep van die N.S.A.G. (12~84 teenoor 15); 

Aangesien die nie-verbale I.K.-syfer uiteraard van besondere betekenis 

behoort te wees by vakke wat syferkundig van aard is, word die verkree 

statistiese data soos volg saamgevat: 

(a) In hierdie geval is dit baie interessant om daarop te let dat die 

3ngelssprokende leerlinge egter oor 'n hoer gemiddelde nie-verbale 

1) Vergelyk tabelle 7.4 en 7.5, pp. 193, 194. 
2) Vergelyk tabelle 7.4 en 7.5, pp. 193, 194. 
3) Vergelyk tabel 7.6, p. 194. 
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I.K.-syfer beskik as die Afrikaanssprekende leerlinge. By die 

eersgenoemde groep is die gemiddelde nie-verbale I.K.-syfer 114,29, 

teenoor 111,97 by die Afrikaanssprekende leerlinge; 'n verskil van 

2,32 w~t statisties betekenisvol is op die 5% peil. 1 ) 

(b) In bogenoemde geva.lle toon die Eng.3lssprekende leerlinge egter 'n 

groter mate van varia.bili tei t as die Afrikaanssprekende leerlinge 

ten opsigte van die standaardafwykings (13,24 teenoor 11,96~2) 

( c) Di t is oo~ opvallend dat 72% van die leerlinge_ 'n gemidd~lde nie-

verbale I.K.-syfer van 106 en hoer het, wat weer eens dui op die 

bogemiddelde intellektuele vermoens van hierdie leerlinge. 3 ) 

(d) Ten.opsigte van die gesamentlike groep leerlinge is die gemiddelde 

nie-verbale I .K.-syfer 112, 71, W:J.t 12, 71 hoer is as die van die 

normgrOE1P· 

{e) 'n Geringer rnaat van variabiliteit kom voor by die steekproefgroep 

as by die normgroep van die N.S.A.G. (12,43 by eersgenoemde teenoor 

15 by laasgenoemde). 

10.1.2 Wiskundeprestasies 

Die ondersoek na die verband tussen die respektiewe I.K.-syfers en pres

tasies in Wiskunde4) het hoogs interessante en betekenisvolle tendense 

na vore gebring: 

(a) Die Afrikaanssprekende leerlinge presteer heelwat beter in fliskun-

1) Vergelyk tabelle 7.7 en 7.8, PP• 195, 196. 
2) Vergelyk tabelle 7.7 en 7.8, pp. 195, 196. 
3) Vergelyk tabel 7.9, p. 196. 
4) In hierdie geval word verwys na die prestasies van die onderskeie 

taalgroepe soos uiteengesit in paragraaf 7.2.3, pp. 200-203. 
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de as die Engelssprckende leerlinge ( 'n gemiddelde persentu.sie 

van 60,44 teenoor 54,02). Hierdie verskil van 6,42 is hoogs be

tekenisvol op die 1% peil. 1) 

(b) Die is verder opvallend dat hierdie verskil in wiskundeprestasies 

1·n treffende ooreenkoms toon met die hoer gemiddelde verbale I .K.-

syfer en totaal I.K.-syfer by die Afrikaanssprekende leerlinge, 

teenoor die van die Engelssprekende leerlinge. Die gemiddelde 

verbale I.K.-syfer van die Afrikaanssprekende leerlinge is 112 ,2 

teenoor 107 ,31 van die Engelssprekende leerlinge; 'n ve.rskil van 

4,89 wat hoogs betekenisvol op die 1% peil is. Die gemiddelde to-

tale I.K.-syfer van eersgenoemde groep is 112,53 teenoor 111 1 21 

van laasgenoemde groep; 'n verskil van 1,32 wat nie statisties 

betekenisvol is nie. Dit wil dus vcorkom a.sof die nie-verba.le 

I.K.-syfor nie so 'n groot invloed op prestasie in Wiskunde het 

nie, aangesien die Engelssprekende leerlinge - wat swakker in Wis-

kunde presteer het - 'n hoer gemiddelde nie-verbale I.K.-syfer van 

114,29 het, teenoor 111;97 ten opsigte van die Afrikaanssprekende 

leerlinge. Dit lewer 'n verskil van 2,32 wat statisties beteke

nisvol is op die 5% peil. 2) 

(c) Dat hierdie ondersoekgroep ui t leerlinge Va.n bogemiddelde intel-

ligensie bestaan (gemiddelde totale I.K.-syfer = 112,11) word weer

spieel deur die fei t dat 30%+ van die leerlinge van die gesament

like groep 'n punt van 70°// in Wiskunde behaal, terwyl 201'~ van die 

leerlinge 40% en minder in Wiskunde behaal. Die gemiddelde wiskun

depunt vir die gesamentlike groep is 58,39%~) 

1) Vergelyk tabelle 7.13 en 7.14, pp. 201, 202. 
2) Verg~lyk tabelle 7.4 tot 7.12, pp. 193-198. 
3) Vergelyk in hierdie verb~nd paragraaf' 7.2.3, pp. 200-203 asook ta

bel 7.15, p. 202. 
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10.1.3 Hooftaalprestasies 

Aangesien dit in hierdie studie hoofsaaklik gaan om die invloed van ver-

bale intellektuele vermoens op prestasies in Wiskunde, is prestasies in 

die hooftaal ook ontleed. Ook in hierdie geval is da.ar interessante be-

vindinge gemaak, naamlik: 

{a) Die Afrikaanssprekende leerlinge presteer weer eens beter in hul 

hooftaal as die Engelssprekende leerlinge (naamlik 63 ,44% gerniddeld 

by eersgenoemde groep, teenoor 58,41% by laasgenoemde groep). 1) 

(b) Dit wil dus voorkom asof hierdie hoer hooftaalprestasie by die Af-

rikaanssprokende leerlinc:;e ooreenkom met die ooreenkomstige hoer 

gemiddelde verbale I.K.-syfer (112,2) vir hierdie groep, teenoo; 

die ooreenstemmende loer prestasies by die EngeJssprekende le~r

linge (gemiddelde verbale I.K.-syfervan 107,31). 2) 

(c) Dit is· ook duidelik dat ten opsigte van die verspreiding van die 

onderskeie hooftaalprestasies, die Afrikaanssprekende leerlinge 

beter presteerders is. Dit is opvallend dat $7% van die Afrikaans-

sprekende leerlinge se prestasies in die hooftaal in die interval 

51-80 persent gegroepeer is, terwyl 70% van die·Engelssprekende 

leerlinge in hierdie interval gegroepeer is. Ten opsigte van die 

eersgenoemde groep behaal 2% van die leerlinge 40% en minder, ter

wyl 7% van laasgenoemde 40JS en minder in hul hooftaal behaal. 3) 

10.1.4 Bevindinge met behulp van gekorreleerde data 

Nadat die respektiewe I.K.-syfers, wiskundeprestasies en hooftaalpresta-

1) Yergelyk ta.belle 7.16 en 7.17, pp. 204, 205. 
2) Vergelyk tabelle 7.10, 7.11, 7.16 en 7.17, pp. 197-205. 
3) Vergelyk tabelle 7.16 en 7.17, pp. 204, 205. 
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sies noukeurig in hoofstuk VII ontleed is, word daar in hoofstuk VIII 

ondersoek ingestel na die verband tussen bogenoemde statistiese gegewens 

deur middel van die bepaling van die onderskeie korrelasiekoeffisiente, 

asook die betekenisvolheidspeil van sodanige gegewens. Dit het die vol

gende bevindinge opgelewer: 1 ) 

(a) Die korrelasiekoeffisiente tussen die verbale I.K.-syfer en presta-

sies in Wiskunde het dieselfde resul tate opgelewer as wat verkry 

is tussen die nie-verbale I .K.-syfer en prestasies in Wiskunde. 

Hierdie te'ndens het voorgekom by die Afrikaanssprekende groep, so-

wel as die gesamentlike groep (in albei gevalle r = 0,51). 

Di t kan moontlik hoofsaaklik toegeskryf' word aan ciie fei t dat d"ie 

groep AfrikaE;.nssprekende leerlinge - wat die mearde1'heid in die on-

dersoekgroep vorm - wat hul potensiele verbale intellektuele ver-

moans betref, s terker vertoon as die Engelssprakende leerlinge. 

Laasgenoemde groep wat dus intellektueel ondergeskik is aan die 

eersgenoemde groep (hoewel nogtans bogemiddeld: gemiddelde totale 

I.K.-syfer = 111,21), is dus ui teraard meer afhanklik van hul po-

tensiele verbale intellektuele vermoens (gemiddelde verbale I.K.-

syfer: Afr;) lle:.· 112 ,2; ·. :{!Jng.: 11~; 107·,31) .ten einde goeie pres ta-

sies in Wiskunde en ander vakke te kan lewer. 

'n Ander verklaring vir hierdie tendens is moontlik toe te skryf 

aan die relatief groot verskil tussen die gemiddelde verbale en 

nie-verbale I.K.-syfers by die En6~lssprekende leerlinge (V: 107,31 

en N.V.: 114,29), teenoor die kleiner verskil by die Afrikaansspre-

kende leerlinge van die ondersoekgroep (V: 112,2 en N.V.: 111,97). 

1) Vergelyk in lderdie verband met die opsommings soos vervat in tabel
le 8.10 en 8.11, p. 229. 
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Verskeie navorsers het bevind dat 'n hoer of laer nie-verbale I.K.-

syfer 'n geringe invloed het op die gemiddelde prestasie van leer~ 

linge en studente. 1
) Gesien in die lig hiervan is dit dus moont-

lik dat die Engelssprekende leerlinge wat beskik oor hoe potensie-

. le nie-verbale vermoens, maar relatief lae verbale vermoens, gro-

ter eise 'J.an hul inheren-te potensiele verbale verrnoens stel as die 

Afrikaanssprekende leerlinge ten einde 'n probleem suksesvol tot 

'n oplossing deur te voer (Eng. lle. rwisk./VIK = 0,62 en ,: 

rwisk./NVIK = o,57). 

In die lig van die respektiewe I.K.-syferverspreidings ten opsigte 

van die twee taalgroepe, is 'n derde moontlike verklaring. gesetel 

in die feit dat hierdie ondersoekgroep oor potensiele iLtellektue-

le vcrmoens beskik wat ver bo die gemiddelde is. Dit is bemerk 

dat die Engelssprekende leerlinge met laer verbale vermoens,resul-

tate opgelewer het wat groter ooreenkoms getoon het met die aan

vanklike veri1agting, soos vervat in die oorspronklike hipotese. 2) 

(b) Die korrelasiekoeffisiente tussen die verbale I.K.-syfers en die 

hooftaalprestasies by die twee taal 5Toepe (Afri lle. 0,51; Eng. 

lle. 0,65) het, soos te wagte, hoer resultate opgelewer as die kor-

relasiekoeffisiente tussen die nie-verbale I.K.-syfers en die hoof-

taalprestasies (Afr. lle. 0,33; Eng. lle. 0,48). 

(c) Wat die korrelasiekoeffisiente tussen die totale I.K.-syfer en Wis

kunde betref, is hoe resultate by beide taalgroepe behaal (Afr. 

lle. 0,55; Engj lle. 0,64). 

1) Verwys in hierdie ver1;>and na parc1.graaf 5.4.1, pp. 169-174. 
2) Vergelyk paragraaf 1.2, p. 3. 
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(d) Die korrelasiekoeffisiente tussen die totale I.K.-syfer _en die on

derskeie hooftale was ook petreklik hoog (Afr.· 11e. 0 ,45; Eng. 

lle. 0,60). 

( e) Indien :die gesamentlike groep van naderby beskou word, word bemerk 

dat die korrelasiekoeffisiente tussen die verbale I.K.-syfer en wis-

kundeprestasies, asook tussen die nie-verbale I.K.-syfer en wiskun-

deprestasies dieselfde resul taat ople·,:er (r = 0 ,51). Inp.ien hier-

die resultate vergelyk word met die korrelasiekoeffisiente tussen 

die verbale punt behaal en die verbale I.K.~syfer, asook die tus-

sen die nie-verbale punt behaal en die nie-verbale I.K.-syfer vir 

die groep standerd 7-leerlinge (in albei gevalle r = 0,5),1 )-toon 

dit 'n treffende ooreenkoms met laasg~noernde bevindinge. Wat hier-

die bevindinge meer betekenisvol maak, is die feit dat dit betrek-

king het op die groep standard 7-leerlir:ge. Ten opsiete van hier-

die g.coep was die inhoud van die wiskundevraestelle onceveer 30% 

verbaal van aard. Die totale I.K.-syfer vir hierdie gToep korre-

leer ook betreklik hoog met hul wiskundeprestasies (r = 0,58). 

(f) Ten opsigte van die gesamentlike groep korreleer die verbale I.K.- · 

syfer heelwat hoer met prestasies in die hooft~al as die nie-verba-

le I.K.-syfer (0,58 teenoor 0,36). Die korrelasiekoeffisient tus-

sen die totale I.K.-syfer en die prestasies in die hooftaal is 

0,47. 

10. 2 AAJ\f'BlWELnms 

Navorser is die mening toegedaan dat die vol.gentle aanbevelings tot 'n 

mindere of meerdere mate wel 'n invloed kan uitoefen op die verbale en 

nie-verbale bekwaamhede van leerlinge soos di t tot u±ting kom by die al-

1) Vergelyk tabel 9.3, p. 254. 
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gemene beantwoording van vrae in vraestelle, die algehele bemeestering 

van die leerstof en dies meer. Alhoewel bogenoemde faktore tydens hier

die navorsing in berekening gebring is by prestasies in die hooftaal, 

word daar egter hier in die besonder klem gele op die invloed daarvan 

op wiskundeprestasies. 

In hoofstuk IX het dit deurgaans baie duidelik geblyk dat daar 'n groter 

mate van kontinuiteit verlang word in die Junior Sekondere skqolfase ten 

opsigte van die moeilikheidsgraad van die leerstof, die verbale en nie

verbale inhoud daarvan en dies meer. Wat dus beplei t word is -tn meer 

gelykmatige toename in die moeilikheidsgraad van laasgenoemde, sodat 'n 

radikale oorgang van bekende na onbeker.de begrippe nie hoofsaaklik tot. 

die standerd VII-jaar beperk word nie. Dit ka.11 tot 'n mate verwesenltk 

word deur die inhoud van die leerplan mcer eweredig oor die hele fase 

te versprei, sodat die standerd VII-sillabus r;ie so lywig sal wees nie. 

Di t behoort die leerkrag ook beter geilee.ntheid te bied om die meer ab-, 

strakte begrippe en werkwyse sinvol by die leerling tuis te bring. 

In aansluiting hierby behoort daar reeds in die primere f'ase.en veral 

in die star.derd V-jaar (die aanvangsjaar van die Junior Sekondere skool

fase) meer aandag geskenk te word aan die verbale aspek van die leer

stof, deur die leerstof sodanig aan te bied en vrae sodanig te beplan 

dat di t groter eise aan die inherente verbale vermoens van die leerlinge 

stel. Langs hierdie weg behoort die leerling se denkvermoe gouer te ont

wikkel ten einde abstrahering van die leerstof suksesvol in sy la.tere 

loopbaan te kan bemeester. 

'.Pen opsigte van die moeilikheidsgraad van, en die verhouding waarin die 

verbale en nie-ve::::-bale vrae in eksamenvraes te lle aangebied word, behoort 

senior-assistente en departementshoofde beter hieroor ingelig te word. 
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Langs hierdie weg kan daar dan noukeuriger kontrole uitgeoefen word, ten 

einde te versekor dat vraestelle nie afgewater word met vrae wat hoof-

saaklik nie-verbaal van aard is nie. Daar moet egter ook gewaak word 

teen 'n oorbelading van vrae wat hoofsaaklik verbaal-belaaid is, aang~-

sien hierdie tipe vrae in die aa.nvangsjare van die,, Junior Sekondere 

skoolfase nog ietwat vreemd vir leerlinge voorkom. 1
) 

Die besondere verband tussen potensiele verbale vermoens en prestasie 

in Wiskunde het ook duidelik in hierdie navorsing na vore gek~m. 2 ) 

Di t blyk ui t die voorafgaande navorsing dat die leerling wat beskik oor 

bogemiddelde intellektuele vermoens nie juis worstel met aanpassings

probleme in die standard VI-jaar nie. 3 ) Leerlinge van onderi::emiddclde 

en gemiddelde intelligensie behoort dus te baat by 'n skoolstruktuur 

waar s tanderd V by die hoerskool ince lyf is. Sodoende word aanpassings-

probleme op 'n vroeere stadium oorbrug, sodat leerlinge nie in die stan-

derd VI-jaar met 'n dubbele probleem van aanpassing, sowel as meer in-

gewikkelde 1:-erkwyse en denkwyse in Wiskunde te kampe het nie. 

In veral hoofstukke VII, VIII en IX4) is telkens verwys na die belang-

rike funksie wat verbale vermoens ten opsigte van prestasie vervul. 

Soos reeds tenoem behoort hierdie aspek op ons skole baie meer aandag 

te verdien,5) deur die gebruik van leeslaboratoriums, die toepassing 

van prognostiese toetse ten einde leesgebreke te identifiseer, die im-

plementeringvan 'n verskeidenheid leestegnieke en dies meer. 

1) 

~~ 
4) 

5) 

VergBlyk in hierdie verband paragraaf 9.7.2.1, subparagraaf (c), p. 240. 
Verge lyk parugraaf 8. 5, p. 222. 
Verge lyk paragraaf 7. 2. 3, pp. 200, 201. 
Verg"8 lyk onderrneer paragraaf 7. 2 .4, p. 203, paragra.af 8. 3, p. 219, 
paragraaf 9. 3, p. 233 en paragraaf 9. 8, ,pp. 243, 244. 
Vergelyk in hierdie verband Swart se sienings, paragTaaf 7.2.3, p. 
201 en paragraaf 7.2.4, pr,. 203, 204. 
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$uksesvolle prestasie in Wiskunde hang egter ook in 'n baie groot mate. 

af van die syferkundige vaardigheid van leerlinge. 'n Baie groot per-

sentasie van die leerlinge in ons skole presteer onderkant hul potensie-

le prestasiepeil, ondermeer as gevolg van die feit dat hulle in gebreke 

bly om basiese bewerkings suksesvol te kan bemeester. Dit is hoofsaak-

lik te wyte aan die fei t dat die geleentheid ontbreek om aan die gemid-

delde en ondergemiddelde leerling die nodige individuele aandag te gee, 

ten einde reg te laat geskied aan die doelstellings van die nu.we silla

bus vir Wiskunde. 1 ) 

Verder is navorser die mening toegedaan dat die leerlinge in Wiskunde 

nie genoegsame tyd gegun word om die beginsel van selfwerksaamheid op 

'n sinvolle en ·konstruktiewe wyse deur te voer nie. Daar behoort ook 

'n addisionele geleentheid gedurende skool tyd geskep te word, sodat leer-

linge ender toesig op 'n skeppende en ondersoekende wyse hul aandag aan 

proje.kv;erk kan wy •. Langs hierdie weg dien die begins el van kreatiwi tei t 

dan as 'n essensiele stimulant vir die kweek van 'n gebalanseerde en per-

manente belangstelling by leerlinge in Wiskunde. Sodanige projekwerk kan 

baie sinvol ge loods word volgens basiese riglyne soos neerge.le deur die 

Onderwysdepartement en aangevul deur die onderskeie wiskundestudiegroepe. 

'n Laaste aspek wat meer aandag behoort te geniet, is dat leerkragte n,ee:r 

berms gemaak behoort te word v:...n die potensiele intellektuele vermoens 

van die leerlinge aan wie onderrig verleen word. Hier kan addisionele 

gestandaardiseerde tootse, soos byvoorbeeld die Junior Aanlegtoets en 

die Junior Bekwaamheidsbattery, vir die leerkrag van onskatbare waarde 

wees in die daarstelling van 'n vollediger beeld van elke leerling se 

potensiele vermoens in alle skoolvakke. 

1) Vergelyk paragraaf 9.3, p. 234. 
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10.3 SLOTCPMERKINGS 

Die primere doel van hierdie studie is gemik op ontleding van die rol 

wat verbi.1le en nie-verbale intelligensie vertolk in die studie van Wis

kunde, met besondere verwysing na die huidige Junior Sekondere wiskun

deleerplan van die Oranje-Vrystaatse skole. 

In die eerste afdeling van hierdie studie is aandag geskenk aan die teo

retiese grondslag wat onderliggend.is aan die begrip intelligensie in 

sy ryke verskeidenheid fasette en konnotasies. Daar is gewys op die Ba

belse verwarring wat daar geheers het ten opsigte van die ui teenlopende 

verskeidenheid sienings en interpretasies van die be grip intelligensie, 

gedurende die tydperk tot en met die wisseling van die neentiende eeu. 

Daarna het daar egter · 1 n kentering plaasgevind en is op 'n :a!eer weten

skaplike wyse navorsing gedoen en het Spearman reeds in 1904 sy eerste 

publikasie laat verskyn wat die voorlope:· was vir die moderns faktor

analitiese navorsingsmetodes. Hierna het 'n verskeidenheid teoriee en 

praktiese meetmiddels van intelligensie gevolg. Die raees bekende meet

middels van intolligensie hier ter plaatse is die Nuwe Suid-Afrikaanse 

Groeptoets (N.S.A.G.). Daar is ondermeer ook in hierdie afdeling van 

die studie besin oor die historiese verlede van hierdie toets, asook 

die wetenskaplike grondslag wat van die N.S.A.G. 'n gestandaardiseerde 

groeptoets van intelligensie maak. Verder is enkele navorsingsprojekte 

wat onderneem is ten opsigte van intelligensie, akademiese en/of skolas

tiese prestasies en Wiskunde, van naderby beskou. Die teoretiese deur

skouine vun die·· begrip intelligensie in afdeling A het dan as grondslag 

gedien vir die em~iriese ondersoek wat in afdeling B volg. 

In die empirtese studie is daar telkens verwys na die legio faktore wat 

wel 'n invloed kon uitoefen op prestasies in ondermeer 'n vak soos Wis-
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de. Afgesien hiervan is dit vir navorser duidelik dat prestasie in Wis-

kunde baie nou saamhang met sinvolle leesgewoontes, wat die beginsel van 

begrypend te lees, stimuleer en ontwikkel, dit wil se prostasie alhier 

is a.fhanklik van die ontwikkelingspeil van die individu se verbale in-

tellektuele vermoens. 'n Ander faktor wat ook 'n primere rol vertolk 

is syferkundige vaardigheid, dit wil se die nie-verbale intellektuele 

vermoens. J3eide hierdie faktore gee tot 'n groot mate 'n duidelike 

aanduiding van die individu se abstraheringsvermoe; 'n eienskap wat 

absoluut essensieel is vir verdere studie in Wiskunde. 

Deur die data met betrekking tot die ondersoekgroep se respektiewe I.K.-

syfers (verbaal, nie-verbaal en totaal I.K.-syfers), wiskundeprestasies 

en hooftaalprestasies onderskeidelik statisties te ontleed, is 'n beeld 

verkry van die inherente intellektuele potensiaal van leerlinge asook 

die peil van prestasies behaal deur hierdie groep leerlinge. Deur die 

bepaling van 'n verskeidenheid korrelasiekoeffisiente tussen laasgenoem-
. 

de statistiese data, is 'dc:1.ar ondermeer tot 'n mate vasgestel hoedanig 

die invloed van verbale intellektuele vermoens op wiskundeprestasies is. 

Indien daar dus gelet word op die eise wat die kurrikulum vir Wiskunde 

in hierdie skoolfase aan die leerling stel, asook die hoer eise wat daar 

aan die leerling gestel gaan word wat rn verdere loopbaan in iliskunde 

gaan volg (soos byvoorbeeld die eise van die Senior Sekondere skoolwis-

kunde, die eise van Wiskunde op naskoolse vlak, die eise wat die moder-

ne teenologie aan Wiskunde stel en dies meer), moet daar onverwyld meer 

aandag op primere skoolvlak aan die verbetering van leerlinge se leesge-

woontes en leesvermoens, asook syferkundige vaardigheid gegee word. In-

dien hierdie saak reggestel kan word, sal leerlinge nader beweeg aan hul 

optimale prestasiepeil in nie slegs Wiskun<le nie, maar sal dit soos 'n 

suurdeeg deurwerk en ook 'n posi tiewe invloed op alle antler skooJ.vakke 

ui toe fen. 
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BYLAE A 

FORMULES VAN TOEPASSING BY HIJ!]RDIE ONDERSOEK 

1. Rekenkundige gemiddelde: 

waar l:X = som van die tellings 

N = aantal tellings 

2. Rekenkundige gemiddelde (geskatte gemiddelde of kort-meto~e): 

X = geskatte gemiddelde + korreksie in terme van tellings 
-! .• ki 

= X' + -N 

= X' + 
fx' Xi 

N 

waar X' = middelpunt van die klasinterval waarin die geskatte 

gemiddelde val 

k = korreksie-faktor 

f = elke frekwensie 

:x:' == afwyking vanaf die geskatte gemiddelde in terme van 

klasintervalgrootte 

i ''= klasintervalgrootte 

N • aantal tellings 

3. Standaarda.fwyking (kort-metode): 

s = i x J I: ix' 2 - k2 

waar i = klasintervalgrootte 

f = frekwensie 

x' = afwyking vanaf geskatte gemiddelde in terme van klas-

intervalerootte 

N ~ aantal gevalle 

k = korreksie-faktor, waar k = Efx' 
N 
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4. Formules vir die bepaling van die statistiese betekenisv6lheid van 

die verskil tussen gemiddeldes van twee g-oepe data:-

a) 

b) 

Standaardafwykin~ 
0"'1 2 

Q"D = N
1 

van die verskil tussen twee gemiddeldes: 
CJ2 2 

+ 

waar ()1 = standaardafwyking van eerste groep 

(j" 2 = standaardafwyking van twee de groep 

N' 
l = aantal proe fpe rs one in eerste groep 

N2 = aantal proefpersone in tweede groep 

CR-waarde (E. critical ratio) D 
= 

C,D 
waar D = verskil tussen die rekenkundi-

ge gemidde ldes 

o) :Metode en vereiste tabel Din Garrett, 1962, pp. 212-217 en 

p. 449 respektiewelik. 

5. Formules vir die bepaling van die betekenisvolheid van die verskil-

le tussen sekere korrelasiekoeffisiente:-

a) Omsetting van Pearson se r-waardes na Fisher se z-koeffisiente 

volgens tabel C in Garrett, 1962, p. 448. 

b) Die betekenisvolheid van die verskil tussen twee van Fisher se 

z-koeffisiente: 

= aantal proefpersone in eerste groep 

= aantal proefpersone in tweede groep 
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c) CR-waa;rde = verskil tussen Fisher se z-koeffisiente 
_a-'~ (T") 

1 z 

d) Metode en vereiste tabel Din Garrett, 1962, pp. 241-243 en 

p. 449 respektiewelik. 

* Formules 1 tot 3 hier aangehaal, verwys na Van der Walt, 1970, pp. 

232, 239 en 260 respektiewelik. 
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BYLAE B 

OUDERDOMSVERSPREIDING VAN ALLE LEERLINGEl) IN DIE JUNIOR SEKONDe-

RE SKOOLFASE IN DIE O.V.S. VERBONDE .A.AN STAATS- EN SEMI~STAATSKO

LE VIR DIE JAAR 19722 ) 

10 jaar maar 
Ouderdomme nog nie 11 jr. nie 11 jr. 12 jr. 13.jr. 14 jr. 

standard aantal ],.le. 

~) 5 3 056 5 464 1 830 594 145 

5 107 1 41 52 12 1 

t6 3 245 4 460 1 812 628 

6 111 44 57 10 

7 3 114 406 l 685 

7 97 45 41 

Gemiddelde ouderdom van hierdie groep = 13,54 jaar. 

l) 

2) 

Hierby is slegs leerlinge wat sou kwalifiseer vir die ouderdomsgrense 
van die N .'S.A. G., Intermediere Reeks (Vorm G), in berekening gebring. 
Meer resente statistiese gegewens het die Onderwysdepartement van die 
O.V.S. nog nie op hierdie stadium bereik nie. Daar kan egter aanvaar 
word dat meer resente gegewens nie 'n statisties betekenisvolle ver
skil teweeg sou gebring het nie. 



BYLAE C 

TABEL I 

VERSPREIDJNG Villi PRESTASIES T.O.V. ST. 5-WISK.UNDE 

GESAMt!iNTLIKE GROEP (N = 293)l) 

Klasintervalle 
Frek- Kumulatiewe Persentasie Afgeronde 

wensies frekwensies verspreiding persentasie 

91 - 100 25 25 

81 - 90 56 81 

71 - 80 58 139 
61 - 70 47 186 

51 - 60 50 236 

41 - 50 33 269 

31 - 40 17 286 

21 - 30 6 292 
11 - 20 1 293 

1 - 10 0 293 

Gemiddelde ffiskundepersentasie = 67,17 

Standaar~afwyking = 18,05 

T.aBEL II 

e,5 9 
19 ,1 19 
19,8 20 
16,0 '16 

17,1 17 
11,3 11 

5,8 6 
2.,0 2 
0,3 0 
o,o 0 

VERSPREIDING VAN PRBSTii.SIES T.o.v. HOeRSKOOL-WISKUNDE (STi,,.UDERDS 
6 EN 7) 

GESAMENTLIKE GROEP (N = 293) 1) 

Klasintcrvalle Frek- Kumulatiewe Persentasie I Afgeronde 
wensies frekwensies verspreiding persentasie 

91 - 100 3 3 1,0 1 
81 - 90 19 22 6,5 7 
71 - 80 29 51 9,9 10 
61 - 70 51 102 17,4 17 
51 - 60 42 144 14,3 14 
41 - 50 51 195 17,4 17 
31 - 40 52 247 17,7 18 
21 - 30 39 286 13,3 13 
11 - 20 1 293 2,4 2 

1 - 10 0 293 o,o 0 

Gemiddelde .iiskunde}-'ersen tasie = 59,66 
'-; tand o.ard afwykinF?; = 19,00 

1) In Jderdie Devalle is sle~s die resul tate van leerlinge in aanmerking 
gtrneem waarvan die hoerskool- sowel as die st. 5-punte in Wiskunde be
kend was. Vergelyk tabel 7.1, p. 
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ST. 5 WISKUNDE - HOOFREKENE 

1. A = { ; ; 160; 

30 2 • 5 = 35 

-fil _D 3 • 1000 - 40 

D 
4. 1 = 7 

1 D 
5. ~ = 10 

o- 3 
6 • 10 = 410 

1. 33 =DJ.. 8 8 

8. 1 0 
42 = 414 

. 
' J 

9. 2 1 
35 + 34 = 6 D _5_ (3 + 15) + ( + 20) 

10. 3 
10 + 1~0 = D 

11. i _ _§_D 
10 100 -

12. i+ 7 = D 
13. D Ii 

100 + 10 = 2 

JUNIF.: 1977 TYD: 20 min. 

14. · 9 x c 6 + 2) x 1 = D 
15. D + ~ = t meer as l antwoord 

16. t+l+l+l+l+Z. 
3 5 3 4 5 =D 

17. ! x 8=.4.-x 8 
8 so 

18. 3 60 
4 =a=12 

19. i + i = 
7 + 6 

D 
20. 2+.1_= D + 1 

5 25 25 

21. 6 21 n D 12 + 54 + 74 = 

22. 6 x ~ =D 
23. ~ 3 -22 D 

l 6 + 34 = 6 x 15 

24. 2 x (i + t) = (2 x0) + (2 x~) 

25. lf =D kwarte 

TOTAAL: 30 
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ST. 5 WISKUNDE - DIREKTE 13EWERKINGS JU1TIE 1977 TYD: 35 min. 

VEREENVOUDIG: 

(4) 

2 72. - 3l. • 8 8 (3) 

(2) 

2 
4. 63' + 4 (4) 

(4) 

6. ~ + 5~ (4) 

(4) 

( 3 ..2. 2) B. 12 48 + 116 - 2j (5) 

TOTAAL: 30 
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ST. 5 WISKUNDE - KORT VRAE 

1. Vereenvoudig: 

ll l.l 18 = 

JUNIE 1977 

.2§. 
1.2 64 = 

2. Rangskik die volgende breuke van klein na groot. 

2.1 11. 
21' 

3. Se of die volg~nde waar of onwaar is: 

3.1 3~ ll 
4 = 4 3.2 ~

6 < 6i 

3.3 -i + ~ = i 34 2 4:x:!1 
• =4:x:4 

3.5 13 = 3 :x: 3 + 3 +l 
3 

4. Hoeveel is: 

11 
14 

TYD: 45 min. 

2 4.1 5 van 3,45 kg 4.2 1-fo van 5 dos. eiers 

5. Watter breuk is: 

5.1 170 van 5lu 

6. Die produk van 2 getalle is 2-.i. Een van die @talle is 1j. 
Wat is die ander getal? 

7. T2_ van A is 140 en t van B is 140. Hoeveel is A meer as B? 

8. 3} == D driekwarte 
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9. Benoem die volgende.L'..e 

9.5 G-

10. Se of die volgende 'n lyn, lynstuk. of halflyn is. 

10.i 
x y 

10.2 
A B 

10.3 < • . ) 
M N 

11. Se of die volgende waar of onwaar is. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

As 'n hoek tussen o0 en 180° is, is dit 'n gestrekte hoek. 

'n Hoek grater as 90° en kleiner as 180° is 'n stomphoek. 

0 0 'n Hoek vanaf O tot 90 is 'n skerp hoek. 

'n Omwenteling is net so groot soos twee gestrekte hoeke. 

Twee skerp hoeke saam vorm altyd 'n stomphoek. 

TOTAAL:. 30 
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ST. 5. WISKUNDE - PROJ3LEME JUNIE 1977 TYD: 50 min. 

1. 18 van Mnr. Nel se salaris is R288. Wat is sy hele salaris? 40 (4) 

2. l van 6 'n getal is 420. Wat is die getal? (4) 

3. Gert het 150 duiwe. Hy verkoop i; van sy duiwe. Hoeveel bly 

oor? (5) 

4. Marius se ouderdom is} van Neels s'n. Hoe oud is Neels as Marius 

14 jaar oud is? (5) 

5. Oom Wynand koop 'n motor vir R3 000. Hy moet "t van die prys in 

kontant betaal. Hoeveel skuld hy nog? (5) 

6. Teken die figu.ur hier langsaan met OQR ~ 22° 

en QOR = 137°. 

6.1 Hoe groot is QRO? 

6.2 Hoe groot is OQR + QOR + QRO saam? 

0 1\ (2) 

7. Trek twee ewewydige lyne AB en CD. Die afatand tussen die twee 

ewewydige lyne meet 30 mm wees. Verbind A enc. Trek 'n lyn 

vanaf B// AC. (5) 

TOT .A.AL: 3 0 
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BYLAE E 
l 

ST. 6 WISKUNDE SEPTEMBER 1977 TYD: 2 uur. 

N.B. (a) Handig asseblief die vraestel saam met jou antwoordboek in. 

(b) Sketse hoef nie in die antwoordboek geteken te word nie. 

1. a) Tel op: 

llp - 6q + 7r 

p + q - 5r 

-3p + Jq - 2r 

b) Rangskik die gelyksoortige terme onder mekaar en bepaal die som: 

2 2 2 2 1 +a+ a; -3a + 4a - 5; -13 + 12a - lla; 6 - lOa + 4a 
(6) 

2. a) Trek af: 

4a - 5b + 6c - 7d 

-lla - 9b + 5c + 4d 

b) Rangskik die gelyksoortige terme ender mekaar en trek die twee-

de veelterm van die eerste een af: 

(i) 5c - 9a + 8b - 4d; -13e - 8b + 14d - lOa + llc 

(ii) -x; 2 
2x - 18 (9) 

3. a) Bepaal die produk van: 

(i) Jx en 2y 

(ii) 2x3 en -4x2 

(iii) 2 3 4 -2a c en Jae en 4a2c 

(iv) -3(a2 + 5a - 6) en -8a2 



3. b) Skryf die vol8'0nde uitdrukkings as 'n produk van 'n term en 

'n veel term waar die term /. 1. 

(i) 2x3.- 4 

(ii) 3b2 
- b (14) 

4. Se of die vol8'0nde bewerings waar of onwaar is: 

5. 

(a) 3x + 1 ( 8 as x € { 2} 
(b) U(y) = 8 as U(y) = 2y2 

+ 5Y + 1 en y € {1J 

(o) As 22 :x: 34 = 748 dan is 748 + 17 = 44 

(d) 'n Natuurlike B"0tal met geen egte faktore nie, staan bekend 

as 'n priem8'0tal. 

(e) 12 - 7 = 7 - 12 

(f) (12 + 4) + 3 = 12 + (4 + 3) 

(g) 10 + (3 x 4) = (10 + 3) x 4 

(h) 3 C: (3; 4} 
(i) [2; 4; 6} :, {2J 

(j) As U = {1; 2; 3; 4) en B = {1; 2} 

Vereenvoudig: 

(a) 12a + 12ab + 12b 

(b) 2 2p + 6xy + 4yx + 5P2 

( c) (-60) - 40 

(d) ab - (-7ab) 

(e) 0 - x 
2 

(f) 2 -By - 2 2 2 10:x: - 4:x: - 6y 

(g) 3x (2x + 4) - 5x (6 + 3x) 

is dan is B' = [3J 
(10) 

(16) 

6. a) Bepaal die GGF en die KGV van 81; 72 en 84. 

b) Bepaal die kwadrate van 17 en 100 

c) Ontbind 625 in priemfaktore en lei af die vierkantswortel van 
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6. d) Bepaal die vierkantswortel van 23 x 50 

e) Ontbind 243 in priemfaktore en bepaal die kleinste natuurlike 

getal waarmee 243 vermenigvuldig moet word om die kwadraat van 

'n natuurlike getal te lewer • (18) 

• • 
7. a) Skryf 0,78 as 'n gewone breuk in sy eenvoudigste vorm (volle-

dige afleiding is nie nodig nie). 

b) 'n Boer het 4 800 skape. Gedurende 'n droogte verloor by 20% 

van sy skape. Hy verkoop ~ van die res. Hoeveel skape hat 

hy oor? 

o) Die merkprys van 'n artikel is R7,20 en dit gee 'n wins van· 

2~. Die artikel word verkoop· vir R6 ,20. ::Sereken die persen-

tasie wins of verlies. 

8. a) Wat is die supplement van 'n hoek met gxootte: 

(i) 23° (ii) 3a0 

b) Gee die komplement van 'n hoek met grootte: 

(i) (ii) 
0 

x 

(10) 

o) Wat is die grootte van die hoek wat (i) sy eie supplement is. 

(ii) sy eie komplement is? 

(6) 

9. Skryf slegs die groottes van die genommerde hoeke neer. (Geen re

des hoef gegee te word nie). 

(a) (b) 

210° 
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(c) (d) 

(e) (f) 

(g) 

(15) 
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10. Bereken die toepaslike waardes van x, yen z in elk van die vol

gende probleme, en derhalwe die grootte van elke hoek. Gee redes. 

(a) 

(b) 

(c) 

(16) 

TOTAAL: 120 
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ST. 1 WISKIDTDB SEPTEMBER 1977 

LET WEL: 

a) Beantwoord al die vrae in jou antw.oordeboek. 

b) Punta sal verbeur word vir slordige werk. 

o) Meetkundige sketse hoef nie oorgeteken te word nie. 

ALGEBRA 

1. Vereenvoudig: 

a) (-2x) 3 2 x -3:x: 

b) 
(-~x2i3}2 

125x3y 

c) die vierkantswortel van 64a4b2 

d) 213 (3 ,/3 - ./12) 
e) }~x2y6 - xy 

3 + 
1 0 
2X 

f) 3a2(3ab + 2b2) 2 2) - ab(a - b 

g) {2.:xy - i)(2:xy + i) 
-

h) 3a(a - 2b} 

6a2 
2 2 

i) Jx: - 3;y_: 
3x - 3y 

j) 2x - 3y y - 2x + 3 2:x: 5Y 

2. Herrangskik en bepaal die som van: 

. 2 2 3 3 
3 - 2x y - 5:x: Y + xy; 

3. Trek -llx3y - xy2 + 3:x:3 af van die produk van 

x2 - 3xy + 2y2 en x - 2y 

TYD: 2t uur 

(26) 

(8) 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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BYLAE F2 

Bewys dat 3 - 2a 'n faktor is 2 van -2a - 3a + 9. Bepaal ook die 

and er faktor. (4) 

Bepaal die waarde 2 ge lyk is aan: van x as x 

a.) 2a4b x 8b3 (b) J 81a8b4 (6) 

As f(y) - 2 3 = - y + 3y2 - 4, bepaal die waarde van f(-2) (4) 

Ontbind volledig in faktore: 

a.) 8x3y3 - 4:xy2 + 16x2y4 (b) 4a3b - 36ab3 

c) a(x + y) -bx - by (8) 

Los op vir x: 

a) 4(x - 5) + 3x = 2(x + 3) -5(x - 3) 

b) 2x x - 3 ~(3x + 2) (8) 3- 15 = 

Ge gee: u = { natuurlike getalle l9] 
x = { ewe getalle < 8 J 
y = f onewe getalle ( 9} 

Stel die bostaande gegewena op 'n Venn-diagram voor. Bepaal ver-

volgens: 

a) U' 

c) n(X (\ Y)' 

(b) x n Y 

(d) X n Y' (6) 

10. Die kleinste van twee opeenvolgende onewe getalle is 2a - 1, waar 

a. E N. Skryf die groter onewe getal neer in terme van a. 

Bepaal vervolgens die waarde van hierdie twee opeenvolgende onewe 

getalle as die helfte van die kleiner onewe getal, een kwart van 

die groter onewe getal met 'n t oortref. (7) 
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11. Iqs (tabuleer) die elemente van die volgende oop sinne: 

a) B(x - 2) - 3 ( -5(-x + 2), as U = N 

) 
1 1 / 2 

b - 2 - ~ ~ 3 + x, as U = Z (9) 

12. Dui aan watter van die volgende g-etalle irrasionale getalle is 

(Gee jou antwoord bv. as a, c end): 

a) - J121 (b) • (c) 0,3 71f 

d) J3 x Jl2 (e) 2J3 ( :f) J2t 
g) J 32 + 22 (h) 5J2 -3/2 -2.12 (i) R 
j) (J7)2 (k) J16 - 9 (1) 3,14 (4) 

13. Bepaal J 784 deur die delingsmetode, d.w.s. sonder om 784 in :rak-

tore te ontbind. 

Toon nou aan hoe jou resul taat gebruik kan word (sonder verdere 

deling) om die volgende te bepaal: 

a) J 7 ,84 (b) Jl96 (6) 

TOTAAL: 100 

MEETKUNDE 

LET WEL: a) Moenie die gegewe sketse oorteken nie. 

b) Beantwoord alle vrae in jou antwoordeboek. A 

14. a) . Bereken, volledig met redes, die 

waarde van x en die maa t van ABC. 

D :B 
b) Gegee: 

Bereken, volledig met re-

des, die waarde van x. 

L M 
(10) 
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15. In die meegaande skets is .AJJ//DE. 

a) Bereken, met redes, die maat 

van 1, 2 en 3. 

b) Watter soort driehoek is 

ACDE afgesien van die fei t 

dat dit skerphoekig is? 

Gee redes vir jou bewering. 

16. Den Eis die middelpunte van AB 

en AC van A .ii.BC respektiewelik. 
-+ 

Fis 'n punt op DE, sodat DE= EF. 

a) Skryf oor en voltooi: 

AE = ••••• 

••••• = CEF 

••••• = EC 

(rede?) 

(rede?) 

(rede?) 

• fl ..... s /:::. ..... (rede?) 

17. 

::>AD= ••••• (rede?) 

(rede?) en DAE= ••••• 

b) Hoekom is BA//CF? (rede?) 

o) Bewys dan dat DBCF 'n //mis. 

a) Bereken vir watter waarde(s) 

van x sal A.BCD. 'n //m wees. 

b) Bepaal da.n, met rede, die 
... 

maat van BCD. 

o) Be re ken die oppervlakte van 

/J.BCD. 
:B 

J) 

R 

24~-

E 

(12) 

(21) 

c 
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17. d) Indien AB= 16mm, bereken die kortste (loodregte) afstand 

tussen die sye AB en CD van //m ABCD. 

18. In die meegaande skets is ACD = 90°. 

a} Bepaal x. Toon volledige bere-

keninge. 
R 

b) Toon vervolgens deur berekening 
~" " 0 :3 

aan dat ABC= 90. 

19. a) Skryf 52 as die som van twee vierkante. 

(14) 

] 

(9) 

b) Gebruik die stalling van Pythagoras en bepaal deur konstruk-

sie en meting die benaderde waarde van ./52. (7) 

20. Gebruik slags passer en liniaal en konstrueer //m ABCD met 

BC= 75mrn, DBC = 60° en BD = 54mm. Meet AC en BCD. Toon alle 

konstruksielyne. (7) 

TOTAAL: 100 
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BYLAE o1 

ST. 6 WISKUNDE JUNIE 1977 TYD: 2i- uur 

Ali,DELING A 

1. Toon aan of die volgende bewerings waar of vals is. 

a) {6} E {2; 4; 6} 

b) fa; b; cJ = [1; 2; 3j 
c) (1; 2; 3} :> {i; 2j 

d) (Egte faktore van 8J = £2; 4} 
e) As A = lsaamgestelde getalle kleiner as llJ , dan is n(A) = 5 

f) 3 x (2 + 6) = 24 

g) 8 x [10 - (3 x 2)] = 74 

h) f1J C: {Priem getalleJ 

i) Die G.G.F. van 2 en 3 is O 

j) 10 - (7 - 4) = (10 - 7) - 4 

k) Die versameling natuurlike getalle is geslote vir deling. 

(11) 

2. Tabuleer die volgende versame lings: 

a) A' u 
4 

b) Af\B' 

c) (A U B)' 

d) ¢• (5) 

3. Beskryf in woorde die komplement van elk van die volgende versa-

melings. Laat die universele versameling gelyk wees aan die ver-

sameling natuurlike getalle: 

a) {30; 31; 32; 33; ..... J 
b) [2; 4; 6; 8; 10} (4) 
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4. Daar is 55 kinders in 'n klas. Bepaal met behulp van 'n Venn-dia-

gram hoeveel kinders slegs Latyn neem as 35 Duits neem, 29 Latyn 

en 8 nie een van die twee vakke nie. (8) 

5. a) Bepaal die G.G.F. van x en y as x = 28 x 312 x 57 en 

y = 211 x 316 x 513. Laat die antwoord in faktore. 

b) Bepaal die G.G.F. en K.G.V. van 252 en 98 •. 

c) As die G.G.F. van twee getalle 3 is en hulle K.G.V. 105 is, 

bepaal die twee getalle indien altwee die getalle uit 2 sy-

fers bestaan, (13) 

6. Bereken die bedrag wat 'n man moet terugbetaal as by R800 geleen 

het 

7. a) 

b) 

vir 5 maande teen 6% per jaar enkelvoudige 

Druk as persentasies uit: 

(i) 0,05 (ii) 1,3 

Skryf as 'n desimale breuk:: 

(i) ( ii) ...2... 
80' (iii) 

rente, (5) 

i (korrek tot 2 

desimale) 

(11) 

B. a) Daar is 36 perskes in 'n kissie. 8-!% van hulle is sleg. 

Hoeveel perskes is nie sleg nie? 

b) Bereken die kosprys van- 'n artikel as die verkoopprys Rl8 is 

en die persentasie verlies lo% is. 

o) Verminder Rl60 met 8-i%. (14) 

9, Jan en Piet moes saarn 340 appals pak:. Jan pak egter 3! maal so 

vinnig as Piet. Hoeveel appals het Piet gepak? (5) 
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•• 
10. a)J Herlei 0,93 tot 'n gewone breuk en gee die herleiding. 

b) As 28,37 x 9,461 3 = 268,417 081 skryf slegs die antwoord 

neer van: 

(i) 2,837 x 946,13 (ii) 2 684,170 81 + 283,7 

1. 

o) Vervang die raampie met die regte antwoord. 

(i) 20,621 - 13,498 =CJ- 9,498 

(ii) 62,841 x 102 = 628 410 +r=J 

AFDELING B 

A B c D 

Voltooi: 

a)- AB fl BC (b) - -AB(\ CD (c) 

2. Noem al die moontlike pare hoeke 

wat aangrensend is. 

__.... -+ 
AB V CB 

(9) 

/85/ 

~c 
~<;-A---E'------D-> ( 6) 

3. a) Bepaal die komplement van 10°. 

b) Watter twee ~e is kongruent sowel as supplementer. 

c) (i) Die komplement van AlIB is ••••• 

(ii) Die supplement van ARC is ••••• 

A H 

(4) 

4. a) Bereken x. Verstrek 'n rede vir 

b) Se nou hoe groot sal llx wees, 

m.a.w. die grootte van AOB. 
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4. c) Watter soort hoek is die hoek in (b) genoem? (5) 

5. a) Is AC en BD reguit lyne? Rede? c 
... 

b) Is BOC en AOD regoorstaandeL'.:e? Rede? 

(5) 

6. Trek AB met 'n lengte van 80mm. Halveer die lynstuk d.m.v. kon-

7. 

struksie en vind s, die middelpunt van AB. Trek nou 'n sirkel so-

dat AB die middallyn van die sirkel is. Trek koord AC= 30mm. 

Verbind C met B. Meet C. 1fatter soort driehoek is 6..AJ:.c? (6) 

+-+ of-+ 
AD en EC any in o. Be re ken: 

a) x (Verstrek 'n rede vir jou 

antwoord.) A ]) 

b) AOB 

c) BOC (Verstrek 'n rede vir jou 

a.ntwoord. 

(6) 

/35/ 

TOTAAL: 120 
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ST. 7 WISKUNDE JUNIE 1977 TYD: 2i uur 

1. a) Ge gee: 

Bepaal: 

u = 

p = 

Q = 

(i) 

{i; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10J 

~; 3; 5; 7; 9} 

{3; 4; 5} 

P' (ii) (P()Q)' (4) 

b) Tabuleer die elemente van AnB en AUB as: 

( i) A = { 0; 1; 2; 3; 4; ••• J en B = { 1; 0; -1; -2; ... J 
(ii) A = f~; ~; "t; .. •} en B = (!; ~; ~J (11) 

c) Lys die elemente van die volgende as x-E N: 

(i) { x/ -9< x < 27 en x - 1 se derdemagswortel 'n natuur

like e,retal is} 

(6) 

2. a) As a = -2 en b = 3, bereken die waarde van elk van die volgen-

de: 

(i) b 
a 

b) Los op vir x: 

(ii) 

(i) x2 = a3b5 x a5b
3 

-a 3 (iii) (9) 

(7) 

c) As f(a) = -2a4 + 3a3 , bereken die waarde van f(-t). (5) 

3. a) Verwyder die hakies en vereenvoudig: 

(i) 3(5x - 2) -2 (4x - 3) 

{ii) m2 - [ m -(m - 1)] - (m2 + 1) + 2m 

(iii) a
2 

- (a - 1) 2 - 3(a2 - 1) 

b) Tel op: 

(i) 2a2 - 3; 6 - a+ 3a2; -a+ 7 

(ii) -6y2x - 3y3; 2yx2 - xy2 + 8y3 

(13) 
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3. c) Trek die tweede veelterm af van die eerste: · 

(i) 2q - 4 - 3p; -5q + 8 

(ii) 2 2 3a b - 7b a; 2b3 - 4a3 + 7ba2 (7) 

d) Hoeveel is 4x - 2 + 6y groter as 6y - 8? (3) 

4. a) Deel die eerste veelterm deur die tweede: 

(i) 22x2 
+ 3x3 - 32; 2 - 8 + 6x x 

(ii) 8q3 + 27p3; 3p + 2q (9) 

b) Vermenigvuldig die volgende pare veal terme met mekaar: 

(i) 7x3 + 2 - :x:2; 2 
2:x: - 5 

(ii) 5 - 3x + 2y; 3y - 5 + 2x (10) 

5. a) Ontbind in faktore: 

(i) 2 
4a - 16 {ii) 2, 2 ( 2 ) x x + 4) - 4 x + 4 

(iii) :x:2y - 4 (12) 

b) Vereenvoudi g: 

(i) {2a2b} 3 
(ii) ~x2 - 16 

(2ab) 2 2.x - 4 

(iii) 2.x - 3 .x + 2 .x - ~ 
3 12 + 4 (17) 

6. a) Bereken x: Gee re des en moenie die sketse oorteken nie. 

A (ii) A 1) 

110° 

c ]) c E 
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A 
(iii) (iv) 

c ]) 

(v) (vi) 

A A 

(31) 
... 

, b) Druk A uit in terme van x en y. 

AC= DC 

] ·C (5) 

7. a) Moet nie die figuur oorteken nie. A 

AB= AC en ABE= ACD. 

Bewys: 
,., 

(i) 2 = 5 

(ii) OD= OE 

J) E 
(14) 

b) In hierdie figuur wat nie oorgeteken 

hoef te word nie, is Q = 0 90, QS = 8mm, 

SR= 12mm en PS= 17mm. 

Bereken PR. Q 8 """" s 12. ......... 
(10) 1\ 

TOT.A.AL: 180 




