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Opgedra aan FRANCOIS en KARIEN 

Ek sien selde 'n fout in iemand anders wat ek nie self 

kon gemaak het nie. 

(Goethe) 
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edelste goeie voorneme. 

(Marthe Barmenthlo) 
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PRO MOTOR 
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Sielkundige Opvoedkunde 

Prof. L.J. Jacobs 

OPSOMMING 

'n leerling se wiskunde-selfkonsep wys heen na die konsep wat hy 

van homself op wiskundige vakgebied het. Die kwaliteit van 

hierdie konsep word bepaal deur die kwaliteit van sy eie 

betrokkenheid by, belewing van en sin- en betekenisgewing aan 

wiskundige vakinhoud. Wanneer die kwaliteit van 'n leerling se 

wiskunde-selfkonsep ontoereikend is, word sy onvermoe om op 

daardie tydstip sukses op wiskundige vakgebied te behaal, 

geopenbaar. Dit plaas die opvoeder voor die opgawe om 

bemoeienis met die leerling te maak en horn ten aansien van sy 

probleem te help. 

In die lig hiervan is 'n hulpverleningsprogram ter bevordering van 

die wiskunde-selfkonsep ontwerp. Aangesien leerlinge in Suid

Afrikaanse skole tans gedurende die st. 7-skooljaar die besluit neem 

om die studie van wiskunde te staak of daarmee voort te gaan, is 

die inhoud van die program derhalwe op die st.7-leerling van 
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toepassing gemaak. Spesifieke doelsteilings wat in die ontwerp 

van die program nagestreef is, is die volgende: 

* 

Om die leerling te begelei tot insig in en die begryp van die 

kwaliteit van sy eie wiskunde-selfkonsep en grondliggende 

oorsake vir die vorming daarvan, ten einde horn in staat te 

stel om sy eie situasie in perspektief te plaas. 

Om die leerling te begelei tot die ontwikkeling van spesifieke 

vaardighede aan die hand waarvan hy homself op 'n meer 

selfstandige wyse kan handhaaf ten aansien van die 

begripmatige bemeestering van wiskunde as vak. 

By wyse van 'n loodsondersoek is die toepasbaarheid van die 

onderhawige program ondersoek. Uit die terugvoergesprekke met 

die leerlinge tydens die groepsessies en die inligtingstukke wat 

hulle voltooi het, blyk dit dat hulle baat gevind het by hulle 

deelname aan die program. 

Met die oog op moontlike toekomstige navorsing is spesifieke 

leemtes ten opsigte van die onderhawige studie uitgelig en 

aanbevelings gedoen wat as verdere riglyne ge"implementeer kan 

word. 
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DESIGNING A PROGRAMME TO PROMOTE A 

MATHEMATICAL SELF-CONCEPT 

DEGREE 

DEPARTMENT 

STUDY LEADER 

by 

J.C.W. SNYDERS 

Doctor Educationis 

Psychology of Education 

Prof. L.J. Jacobs 

ReSUMe 

A pupil's mathematical self-concept is the concept a pupil has of 

himself in the sphere of Mathematics as a subject. The quality of 

this concept is determined by the quality of his own involvement 

in, live-experiencing of, and significance attribution in respect of 

mathematical subject content. When the quality of a pupil's 

mathematical self-concept is inadequate, his inability is manifested 

in his failure to master Mathematics as a subject. This confronts 

the educator with the task of becoming involved with the pupil and 

helping him with his problem. In view of this, an aid programme 

was designed to improve the mathematical self-concept. 

Owing to the fact that, at present, pupils in South African schools 

have to decide during their Std 7 school year whether they are 

going to continue with their study of Mathematics or discontinue 

these studies, the content of the programme was aimed at the Std 

7 age group. The following are the specific aims that were 
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pursued in the designing of the programme: 

* 

* 

To guide the pupil to insight in and understanding of the 

quality of his own mathematical self-concept and its 

underlying causes, in order to enable him to place his own 

situation in perspective. 

To guide the pupil in the development of specific skills to 

help him cope more independently with the successful 

mastery of Mathematics as a subject. 

The possibility of implementing such a programme in practice was 

established by means of a pilot investigation. From feedback 

discussions with the sample group during group sessions and from 

questionnaires they filled in, it appears that they benefited from 

their participation in the programme. 

With a view to possible future research, specific shortcomings with 

respect to the investigation were highlighted and recommendations 

made which can be implemented as further guidelines. 
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HOOFSTUK 1 

ORIENTERENDE INLEIDING: PROBLEEMONTLEDING, 

BEGRIPSVERKLARINGS, DOEL, METODE EN 

PROGRAM VAN ONDERSOEK 

1 . 1 lnleiding 

Die belangrikheid van wiskunde as skoolvak word eeue lank al 

deur navorsers ondersoek. Goeie redes word aangevoer waarom 

wiskunde steeds as skoolvak vir die leerling betekenis het: 

Dit is 'n essensiele element van kommunikasie in die 

moderne samelewing. 

Dit het 'n omvattende gebruikswaarde wat dit vir elke 

landsburger noodsaaklik maak om in so 'n mate syfervaar

dig te wees dat hy die alledaagse wiskunde van getal, 

meting en ruimte kan hanteer. 

Wiskunde word as 'n kragtige instrument beskou om 

uiteenfopende probleme op te los. 

Dit is van universefe waarde in die voorsiening van 'n breer 



insig in die patrone en verwantskappe in die natuurlike 

mensgemaakte omgewing. 

Dit is 'n betekenisvolle instrument in die ontwikkeling van 

logiese denke. 

As vak kan wiskunde ook weens sy eiesoortige trefkrag, 

genot en genoegdoening verskaf deur die nastrewing van 

eksaktheid, elegansie en die tevredenheid wat voortvloei uit 

patrone en verwantskappe. 

Engelbrecht (1990:37) voer enkele ander redes aan, naamlik: 

Verstande/ike skoling en begripsvorming: Die leerling word 

geskool in presiesheid, logika, abstraktheid, probleemstelling 

asook -oplossing. 

Karaktervorming: Onderrig in wiskunde dra in 'n groot mate 

by tot die ontwikkeling van verskillende karaktereienskappe, 

soos byvoorbeeld eerlikheid, verantwoordelikheid, selfstan

digheid en selftevredenheid. 

Kommunikasie: Wiskundige formulering stel 'n persoon in 

staat om homself logies uit te druk. Dit is die universele 

taal van die wetenskap. 

Gesien teen die agtergrond van die wetenskaplike en tegnologiese 

era waarin die mens horn tans bevind, is dit haas onnodig om die 
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betekenisvolheid van wiskunde aan die hand van redes soos 

bogenoemde uit te lig. 

Engelbrecht (1990:34- 38) raak 'n gewigtige saak aan wat betref 

die wyse waarop die w€lreld teen 'n steeds groeiende tempo 

matematiseer. Hy verwys na 'n visie wat Rene Descartes reeds 

in 1 619 gehad het dat die totale w€lreld gematematiseer sal 

wees: "Today, after twelve generations, it is clear that this has 

already happened to a large extent in the physical, biological, 

sociological, physiological, economic, political and militar 

sciences" (op.cit.:34). Engelbrecht verwys na die volgende: 

Die fisiese wetenskappe: Laasgenoemde het in so 'n mate 

uitgebrei dat dit deesdae feitlik 'n voorwaarde vir we

tenskaplike korrektheid geword het dat resultate in wiskun

dige taal gestel moet kan word. 

Die biologiese wetenskappe: Fisiologiese, ekologiese en 

genetiese prosesse, bevolkingsdinamika, en verspreiding 

van epidemies word deesdae in 'n al hoe grater mate 

wiskundig benader. 

Wiskundig statistiese prosesse: Hierdie prosesse speel 'n 

belangrike rol in sosiologie en sielkunde en politici kan 

kwalik daarsonder klaarkom. 

Ekonomiese teoriee: 'n Basiese wiskundige agtergrond blyk 

nodig te wees om met begrip met hierdie teoriee om te 
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gaan. Spelteorie en optimeringstegnieke speel 'n onmisbare 

rol in die bepaling van ekonomiese en militere beleid. 

Versekeringsmaatskappye neem bekwame wiskundiges in 

diens en sou sekerlik bankrot speel sonder die gebruik van 

'n gevorderde waarskynlikheidsleer. 

Die rekenaar: Die rekenaar het vandag feitlik die hele 

wereld oorgeneem. Deur die druk van 'n paar knoppies kan 

met 'n persoon in 'n oorsese land gekommunikeer word. 

Kitsbanke wat deur miljoene mense dwarsoor die land 

gebruik word, is nie iets wat sommer net gebeur het nie, dit 

is gebaseer op wiskundige beginsels. 

Aan die hand van die voorgaande kan met reg gese word dat " ... 

geen mens dit kan bekostig om sander wiskunde te probeer 

klaarkom nie. lnteendee/ dit word by die dag nodiger dat e/keen 

van ons oor 'n basiese kennis van wiskunde moet beskik" 

(Engelbrecht 1990:38). Die vraag wat nou ontstaan, is: Waar 

staan ons met betrekking tot wiskunde in die RSA? Wiskunde as 

skoolvak word op pretersiere vlak in Suid-Afrikaanse skole 

voorgeskryf. Volgens die nuwe kurrikulummodel vir onderwys in 

die Republiek van Suid-Afrika word wiskunde as 'n algemene 

onderwysvak, asook as 'n beroepsgerigte onderwysvak 

voorgeskryf (Kurrikulummodel 1991 :26&40). 

In die praktyk blyk dit egter dat : 

'n groot proporsie leerlinge nie verdere wiskundige onderrig 
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wil ontvang nie en, 

die akademiese prestasies in wiskunde van 'n groot aantal 

leerlinge nie na wense is nie. 

Skole slaag dus in 'n groot mate nie in hul doelstelling om die 

leerling suksesvol te begelei tot die bemeestering van die vak, 

wiskunde, nie. 

Hierdie bevindinge word as vertrekpunt vir die onderhawige studie 

geneem. 

1 .2 Bewuswording van die probleem 

Vyftien jaar se ervaring in die praktyk as wiskundevakvoog, het 

aan die ondersoeker verskeie geleenthede gebied om intensief 

gemoeid te raak met probleme wat deur leerlinge in die wiskun

desituasie ervaar word. Leerlinge wat wel oor die vermoe beskik 

het om suksesvol te presteer, maar steeds nie vordering kon 

maak nie, was veral rede tot kommer. Ten aansien van die wyse 

waarop hulp en steungewing aan 'n leerling verleen behoort te 

word wanneer hy probleme op wiskundige vakgebied ervaar, blyk 

dit weer eens in die praktyk dat 'n wye reeks faktore moontlik 

'n invloed op die wyse waarop 'n leerling sy moontlikhede 

aktualiseer, kan uitoefen. 

In die soeke na moontlike oorsake van die probleem en riglyne in 

verband met effektiewe begeleidingshulp, gebeur dit dikwels in 
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die praktyk dat aspekte soos die leerling se aanleg en verstands

vermoens verabsoluteer word, terwyl ander aspekte rakende die 

leerling as persoon-in-totaliteit in sy betrokkenheid by die 

wiskundesituasie buite rekening gelaat word. 'n Voorvereiste wat 

van groot betekenis is vir effektiewe begeleiding van die leerling 

as persoon-in-totaliteit, en waarmee dikwels nie rekening gehou 

word nie, is die kwaliteit van die beeld (konsep) wat 'n leerling 

van homself op wiskundige vakgebied het. Met ander woorde, 

hoe sien hy homself as potensiele wiskundige? Die beeld wat hy 

van homself gevorm het, is gegrond op die wyse waarop hy met 

wiskunde as vak in kommunikasie tree. lnsig in en die begryp 

van hierdie beeld stel die opvoeder dus daartoe in staat om meer 

te wete te kom van onder meer die kwaliteit van die leerling se 

vertroue in homself, sy wiskunde.-onderwyser en die wiskunde

situasie as geheel. Verder is dit openbarend van hoe die leerling 

sy eie vermoens evalueer en of hy homself as 'n sukses of 'n 

mislukking op wiskundige vakgebied beleef. Ook word die 

kwaliteit van die leerling se betrokkenheid vanuit sy eie oogpunt 

in die konsep weerspieel. Belangrike aspekte waarmee gevolglik 

deeglik rekening gehou behoort te word is ender meer die vol

gende: 

Hoe word die leerling as persoon deur hierdie beeld geraak? 

Is dit 'n realistiese beeld? 

Watter faktore is grondliggend aan die vorming van hierdie 

beeld? 
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Op welke wyse word die leerling se prestasies be'invloed 

deur die betekenis wat hy aan homself gee ten aansien van 

wiskunde as vak? 

Watter aspekte behoort die klem te dra tydens begeleiding 

van die leerling tot die moontlike opheffing van 'n probleem 

wat hy op wiskundige vakgebied ervaar? 

Die konsep wat die leerling van homself het of die betekenis wat 

hy aan homself gee ten aansien van wiskunde as vak, is bepalend 

vir die wyse waarop hy by die vak betrokke raak. Bandura 

(1977:194) wys daarop dat die verwagtings wat 'n persoon van 

homself het, grootliks sy keuse van aktiwiteit, asook sy inset 

en deursettingsvermoe bepaal. 

Wanneer 'n leerling in sy gemoeidheid met wiskunde voortdu

rend terugslae beleef, kan hy nie anders as om homself as 'n 

mislukking te beleef en negatief te beteken wat wiskunde betref 

nie. Dit manifesteer dikwels in verdere ontoereikende betrok

kenheid en swak prestasie. Op grond van 'n onrealisties

negatiewe of lae konsep van homself as potensiele wiskundige 

besluit hy dikwels om nie verdere wiskunde-onderrig te ontvang 

nie. Dlt kan ernstige gevolge vir die leerling se loopbaan inhou. 

Reyes (1984:558-581) beklemtoon die belangrikheid van die 

leerling se affektiewe belewinge en stel dit soos volg: "It is likely 

that a student who feels very positive about mathematics will 

achieve at a higher level than a student who has a negative 

attitude toward mathematics. It is also likely that a high achiever 
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will enjoy mathematics more than a student who does poorly in 

mathematics". Positiewe gesindhede word egter nie deur Reyes 

as die enigste voorwaarde vir die suksesvolle bemeestering van 

wiskunde beskou nie, maar hy beklemtoon verder dat die leerling 

oor 'n deeglike kennis van die vakinhoud moet beskik. 

In die literatuur word die verband tussen die ,Qlobale selfkonsep 

en akademiese prestasie deur verskeie navorsers uitgelig: in 

Botha (1987:14) word verwys na navorsers soos Purkey, Calsyn, 

Kenny, Gose, Marsh, Scheirer en Kraut wat die selfkonsep as 'n 

sleutelfaktor by akademiese prestasie beskou. Raath en Jacobs 

( 1990:88) beklemtoon die verband tussen swak skolastiese 

prestasie en 'n negatiewe selfkonsep en beweer dat die kind ", .. 

met 'n negatiewe selfkonsep is gewoonlik 'n onderpresteerder en 

is nie in staat om sy intel/ektuele potensiaal ten volle te benut 

nie ". Lategan ( 1991 :90) beskou die verband tussen die selfkon

sep en die ontplooiing van potensiaal en beweer dat die uitbouing 

van die selfkonsep die benutting van potensiaal aanhelp. Gose, 

Wooden en Muller (1980:279) stel ondersoek in na die wyse 

waarop intelligensie en selfkonsepveranderlikes gesamentlik 

prestasie voorspel en hulle konstateer: "Achievement in the 

content areas of reading, language and mathematics was most 

directly related to self-concept measures that were specifically 

reflective of academic success in these content areas. In each of 

these areas, the combination of intelligence and the related aca

demic success self-concept measure accounted for more achieve

ment variance than did intelligence alone". 
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Navorsing op wiskundige vakgebied waardeur 'n betekenisvolle 

bydrae gelewer word ten opsigte van die vraag na die verband 

tussen wiskunde-selfkonsepveranderlikes en wiskundeprestasie, 

is onder meer die volgende: 

* 

* 

Die verband tussen die se/fbeeld en wiskundeprestasie van 

Afrikaanssprekende st. 7-leerlinge, deur Botha (1990). In 

hierdie ondersoek is tot die volgende belangrike gevolgtrek

kings gekom (Botha 1990:145): 

Nie-akademiese veranderlikes lewer feitlik geen bydrae 

tot die voorspelling van st.7-leerlinge se wiskunde

prestasie nie. 

Akademiese selfkonsepveranderlikes lewer wel 'n 

opvoedkundig betekenisvolle bydrae tot die voor

spelling van st. 7-leerlinge se wiskundeprestasie. 

Wiskunde-selfkonsepveranderlikes lewer 'n meer 

beduidende opvoedkundig betekenisvolle bydrae tot 

die voorspelling van st. 7-leerlinge se wiskundepresta

sie as wat akademiese selfkonsepveranderlikes lewer. 

Vroue en Wiskunde: Fokus op geslagsverskille deur Visser 

(1985a). Visser (1985a:273-274) bevestig die volgende 

hipoteses in hierdie ondersoek: 

Die selfkonsep van akademiese vermoe betreffende 
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* 

wiskunde sal hoer korreleer met prestasie in wiskunde 

as met prestasie op 'n ander vakgebied. 

Die selfkonsep van akademiese vermoe betreffende 

wiskunde is 'n voorspeller van wiskundeprestasiege

drag. 

Daar is 'n sterker verwantskap tussen die selfbeeld 

van akademiese vermoe betreffende wiskunde en 

prestasie in wiskunde as tussen die algemene selfkon

sep of akademiese selfkonsep en prestasie in wiskun

de. 

Daar is 'n sterk verwantskap tussen die selfkonsep 

van wiskundevermoe en selfvertroue betreffende 

wiskunde. 

Selfvertroue en genieting van wiskunde is 'n voorspel

ling van wiskundeprestasiegedrag. 

ldentiteitsvorming en die meting daarvan by wiskunde

leerlinge deur Bester (1985). Belangrike navorsingsbevin

dinge van hierdie ondersoek word deur Bester ( 1988: 165) 

soos volg aangedui: 

In hierdie ondersoek is 'n selfkonseptoets ontwikkel 

wat die selfkonsep van die wiskundeleerling meet en 

die verband tussen die besondere selfkonsep en 
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wiskundeprestasie aandui. 

'n Leerling se wiskundeprestasie hou veral verband 

met die mate waartoe hy sekerheid oor homself in die 

wiskundesituasie ervaar en laasgenoemde as 'n veilige 

ruimte beleef. 

Die wedersydse wisselwerking tussen selfkonsep en 

wiskundeprestasie is vir alle leerlinge, ongeag hulle 

intelligensie, dieselfde. Met ander woorde, die intelli

gente leerling se prestasie be"invloed sy selfkonsep tot 

dieselfde mate as wat die minder intelligente leerling 

se prestasie sy selfkonsep be"invloed. 

Uit die voorgaande blyk dit dat wanneer 'n leerling swak presta

sies op wiskundige vakgebied behaal sy onmag nie noodwendig 

in die kognitiewe funksie gesetel is nie. lmplisiet blyk dit verder 

dat effektiewe hulpverlening binne die wiskundesituasie, begelei

dingshulp is wat met inagneming van die invloed van spesifieke 

wiskunde-selfkonsepveranderlikes, moet geskied. 

In die lig hiervan is die klem in die onderhawige studie geplaas op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep met die oog op die 

moontlike opheffing van die probleem. 

1.3 Probleemontleding 

Die begrip selfkonsep wys heen na 'n konsep (begrip, beeld, idee) 
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van die self. In die literatuur word verskillende betekenisonder

skeidings aan die woord self gegee: 

Die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal ( 1988: 951) 

omskryf die begrip self as: die eie wese; eie persoon; 'n 

persoon se eie individualiteit of essensie. 

Allport ( 1955:40) omskryf die begrip self met 'n nuwe 

term: die propium. Die propium is dit wat volgens horn 

uniek is aan die persoon, wat horn anders maak as alle 

ander mense; met ander woorde, die propium is die 

sentraalste, intiemste aspek van die mens se persoonlikheid. 

Die uniekheid, eie wese of individualiteit van die mens is 

onder meer gelee in spesifieke liggaamlike (fisieke) 

moontlikhede, verstands- en persoonsmoontlikhede. In die 

lig hiervan beskik elke mens oor unieke eienskappe wat 

betref aanleg, belangstelling, ambisie, talente, denkvermoe, 

waarnemingsvermoe, taalvaardighede, deursettingsvermoe, 

redeneringsvermoe, sosialiseringsvermoe en so meer. 

Die self-in-totaliteit is dus 'n komplekse samestelling van al die 

verskillende fasette van menswees. Die begrip selfkonsep wys 

heen na 'n deeglike kennis van of die begryp van die verskillende 

fasette van die self as 'n ge'integreerde geheel. "Die gehee/beeld 

van die selfkonsep bestaan dus uit 'n groot aantal konsepte wat 

in belangrikheid van mekaar verskil" (Raath en Jacobs 1990: 16). 

Burns ( 1982:29) definieer die selfkonsep soos volg: "The self

concept is the sum total of the views that a person has of himself 
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and consists of beliefs, evaluations and behavioural tendencies. 

This implies that the self-concept can be considered to be a 

plethora of attitudes towards the self which are unique to each 

individual". 

Vir die doel van hierdie studie word tussen akademiese en nie

akademiese selfkonsepte onderskei. Daar word na die geheel

beeld van die selfkonsep verwys as die globale selfkonsep waarin 

die akademiese en nie-akademiese selfkonsepte omvat is. In 

Figuur 1 word 'n skematiese voorstelling hiervan gegee (vergelyk 

Botha 1990:35): 

Figuur 1 Die globale selfkonsep 

I GLOBALE SELFKONSEP I 
I I 

AKADEMIESE NIE-AKADEMIESE 
SELFKONSEP SELFKONSEP 

w 
0 z 
::::> 
~ 
w 
~ 

"' w 
z w ~ 

w w "' "' 
:::; 

0 z ::::> z 
z rt ~ "' 

w w w 0 

S2 ::::> ...J a: ...J 0 a: 
<( ~ a ::::> w w w "' w 

"' ~ a: Cl 0 in in :::; a: 0 
§ u.. z z 0 w w z z <( w <( "' u:: a: 0.. <( 

13 



Deur die verskillende fasette van die self die objek van die 

menslike denke te maak, word die mens in staat gestel om 'n 

beeld van homself ten aansien van elk van hierdie fasette te 

verkry. So, byvoorbeeld, word die mens se sosiale selfkonsep 

gevorm, wanneer hy aspekte rakende sy sosiale self die objek van 

sy denke maak. 'n Kritiese waarneming en evaluering van 

belangrike aspekte rakende sy eie betrokkenheid by en bele

winge van sosiale interaksie, asook die sin en betekenis wat hy 

daaraan heg (sy eie sosiale identiteit), stel horn in staat om 'n 

beeld van homself op sosiale vlak te vorm, met ander ·woorde om 

'n sosiale selfkonsep te vorm. 

'n Leerling se wiskunde-selfkonsep verwys na die beeld wat hy 

van homself het ten aansien v::in die vak wiskunde. Deur die 

voltrekking van spesifieke betrokkenheids-, belewings- en 

betekenisgewingshandelinge, word die mens in staat gestel om 

met wiskundevakinhoude as spesifieke leefwereldlike inhoude in 

kommunikasie te tree. Hierdie interaksie tussen die kind en die 

wiskundesituasie, lei tot die vorming van 'n eie wiskunde

identiteit. Aan die hand van 'n kritiese waarneming en evaluering 

van sy eie wiskunde-identiteit, word inligting verskaf wat as 

grondslag dien vir die definiering van 'n eie wiskunde-selfkon

sep. Die kwaliteit van die wiskunde-selfkonsep is dus gelee in 

.die mens se betrokkenheid by, belewing van en sin- en betekenis

gewing aan wiskunde as vak - dit manifesteer dikwels verder in 

sy wiskundeprestasie. 

Die kwaliteit van 'n leerling se wiskunde-selfkonsep behoort 

14 



dus beskou te word as beduidend van die wyse waarop hy as 

persoon-in-totaliteit op daardie spesifieke tydstip van sy lewe, 

met wiskunde as vak in kommunikasie tree. 

Vir die doel van hierdie studie word begeleiding van die leerling as 

persoon-in-totaliteit as kwalitatief beskou wanneer daar sprake is 

van begeleiding met inagneming van die kwaliteit van die leerling 

se wiskunde-selfkonsep. Faktore grondliggend aan die vorming 

van die wiskunde-selfkonsep behoort verder as riglyne ge'imple

menteer te word met die oog op die moontlike opheffing van die 

probleem. 

1 .4 Probleemstelling 

Die belangrikheid van wiskunde as vak op tegnologiese en 

wetenskaplike gebied, noodsaak opvoeders om soveel moontlik 

leerlinge wat oor die vermoens beskik, te begelei tot die 

suksesvolle bemeestering van die vak wiskunde. 

In die Republiek van Suid-Afrika neem veertien- of vyftienjarige 

adolessente in st. 7 die besluit om die studie van wiskunde op 

skool te staak of met die opleiding daarvan voort te gaan (Visser 

1987:2). In die lig hiervan kan die betrokke jaar as 'n kritieke 

stadium in 'n leerling se skoolloopbaan beskou word. 

By nadere ondersoek van die wordingsvlak van die st.7-leerling 

blyk dit dat hy tydens hierdie tydperk baie be"invloedbaar is. 

Begeleiding tot die vorming van 'n positiewe wiskunde-identiteit 
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tydens hierdie fase is dus onteenseglik belangrik, aangesien s6 'n 

identiteit bevorderlik is vir die vorming van die wiskunde-selfkon

sep. In die lig hiervan en vir die doel van hierdie studie, word 

leerlinge van die st. 7-ouderdomsgroep betrek. 

Aangesien die inhoud van die onderhawige studie oor die ontwerp 

van 'n program ter bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

handel, lui die sentrale probleemstelling wat onderliggend aan 

hierdie navorsing is, soos volg: 

Wanneer die kwaliteit van 'n leerling se wiskunde-selfkonsep 

ontoereikend is, word sy onvermoe daardeur aangedui om op 

daardie tydstip toereikend sin en betekenis aan wiskundige 

vakinhoud te gee, stabiliteit te be/ewe en effektief betrokke te 

raak. Hierdeur word hoe eise aan die opvoeder se begeleidings

hulp gestel met die oog op begeleiding van die /eerling tot die 

opheffing van die probleem. 

Spesifieke doelstellings wat nagestreef behoort te word in die 

ontwerp van 'n program ter bevordering van 'n leerling se 

wiskunde-selfkonsep is onder meer die volgende: 

Om die leerling te begelei tot insig in en die begryp van die 

kwaliteit van sy eie wiskunde-selfkonsep en faktore 

grondliggend aan die vorming daarvan, ten einde horn in 

staat te stel om sy eie gesitueerdheid in perspektief te 

pl a as. 
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Om die leerling te begelei tot die ontwikkeling van spesi

fieke vaardighede aan die hand waarvan hy homself op 'n 

meer selfstandige wyse in die wiskundesituasie, kan 

handhaaf, met die oog op toereikende belewing van, 

betrokkenheid by en sin- en betekenisgewing aan wiskun

dige vakinhoude. 

Sommige van die probleme wat ondersoek sat word, is onder 

meer: 

Waarna verwys die begrip selfkonsep? 

Waarna verwys die beg rip wiskunde-selfkonsep? 

Hoe word 'n selfkonsep gevorm? 

Hoe word 'n wiskunde-selfkonsep gevorm? 

Wat is die aard van wiskunde as vak? 

Watter vermoens word as wiskundevermoens beskou? 

Hoe kan 'n leerling se wiskundevermoens ontwikkel word? 

Enkele belangrike doelstellings wat, met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep, deur die onder

wyser in die wiskunde-onderrigsituasie nagestreef behoort 

te word. 
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1.5 

1.5.1 

Watter eise word aan die leerling gestel ten aansien van die 

vorming van sy eie wiskunde-selfkonsep? 

Doelstelling met die studie 

Spesifieke doelstelling 

Die spesifieke doel van hierdie studie is om 'n program te 

ontwerp wat moontlik as hulpverleningsprogram ge"implementeer 

kan word met die oog op die begeleiding van 'n st.7-leerling tot 

die bevordering van sy wiskunde-selfkonsep. Hierdie program sal 

dan op 'n beperkte wyse (met ± 6 leerlinge) prakties toegepas 

word. Hierdie toepassing kan gesien word as 'n loodsondersoek 

in die praktiese evaluering van die program. 

1.5.2 Algemene doelstelling 

Die algemene doelstelling is om die wiskunde-onderwyser as 

verantwoordelike opvoeder, vanuit 'n sielkundig-opvoedkundige 

perspektief, bewus te maak van betekenisvolle aspekte rakende 

die kwaliteit van 'n leerling se wiskunde-selfkonsep en faktore 

grondliggend aan die vorming daarvan. 

1.6 Begripsverklaring 

In die voorgaande is die begrippe selfkonsep en wiskunde-selfkon

sep reeds verduidelik. Vervolgens word gekyk na aspekte 
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rakende die ontwerp van 'n program. 

Die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1988:861) 

omskryf die begrip program as: " ... 'n geskrif waarin werk

saamhede wat volgens 'n bepaalde plan verrig sat word, opgesom 

word". By die ontwerp van 'n program is dit noodsaaklik dat 

duidelike doelstellings geformuleer word aan die hand waarvan 

die inhoud beplan word. 'n Duidelike uiteensetting van die inhoud 

is deurgaans belangrik. 

lndien die program in die praktyk ge'implementeer word, is dit 

noodsaaklik dat die resultate uiteengesit word, asook die wyse 

waarop die navorsingbevindings geinterpreteer word. 'n Volle

dige uiteensetting van die program van die onderhawige onder

soek word in Hoofstuk 4 gegee. 

1 . 7 Program van ondersoek 

In HOOFSTUK 1 is 'n algemene inleiding gegee en is die agter

grond van die probleem geskets. 

Hierna volg 'n literatuurstudie oor die vorming van die selfkonsep 

in HOOFSTUK 2. 

In HOOFSTUK 3 word aandag geskenk aan die wyse waarop die 

wiskunde-selfkonsep gevorm word, die aard van wiskunde as 

skoolvak en ander verwante aspekte. 
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Die inhoud van 'n hulpverleningsprogram ter bevordering van die 

wiskunde-selfkonsep vir 'n leerling van die st. 7-ouderdomsgroep, 

wat vir die doel van hierdie studie ontwerp is, word volledig in 

HOOFSTUK 4 uiteengesit. 

By wyse van 'n loodsondersoek word die voorgestelde hulpverle

ningsprogram in die praktyk ge"implementeer. Die verloop van die 

loodsondersoek word in HOOFSTUK 5 uiteengesit. 

Die navorsingsresultate en -bevindinge, soos blyk uit die loodson

dersoek, word in HOOFSTUK 6 bespreek. 

HOOFSTUK 7 bied 'n omskrywing van die gevolgtrekkings, 

bevindings, leemtes en aanbevelings wat betrekking op hierdie 

studie het. 
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HOOFSTUK 2 

DIE VORMING VAN DIE SELFKONSEP 

2.1 lnleiding 

In die literatuur word die begrippe selfkonsep, selfidentiteit en 

selfaktualisering op s6 'n wyse omskryf dat dit moontlik verwar

rend kan wees. Vir die doel van hierdie studie word bostaande 

begrippe soos volg verduidelik: 

Selfidentiteit: Volgens Le Roux (in Du Toit en Jacobs 

1989:22) verwys eie identiteit na die betekenis wat deur 'n 

persoon aan homself gegee word. Selfidentiteit " ... is dan 

nie gegee nie, maar moet deur betekenisgewing (tydens sy 

betrokkenheid en onder inv/oed van sy belewinge) self 

gevorm word". Tydens die mens se betrokkenheid by 

homself gee hy betekenis aan homself en vind identiteits

vorming plaas. Le Roux (1980:35) beskou die selfidentiteit 

as: " .... die betekenis wat ek aan my self as persoon gee en 

daarom is dit die antwoord op die vraag.· 'Wie is ek?'". 

Lindhart en Oosthuizen (in Du Toit en Jacobs 1989:22) 

onderskei tussen die volgende drie fases in identiteits-

vorming: " ... bewuswording (awareness), verkenning 

(exploration) en verpersoonliking (adoption)". 
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Jacobs en Vrey (1982:35) wys daarop dat: "Soos die self 

'n verskeidenheid fasette het, moet e/ke faset as identiteit 

geken word". 

Die begrip selfidentiteit wys dus heen na die betekenis wat 

deur 'n persoon aan die verskillende fasette van die self 

(van sy eie menswees) gegee word. 

Selfkonsep: Dit is die kennis of begrip of omvattende beeld 

wat elke persoon van homself (die verskillende fasette van 

die self of die verskillende identiteite) het. Venter 

( 1990: 14) beweer: "Die individu se persepsie van homself 

is gekonsentreer in sy selfkonsep. Dit is die totale som van 

wat hy syne kan noem, naamlik sy waardes, houdings, 

idees, idea/e ". 

Selfaktualisering: Die mens se doelbewuste pogings om al 

die latente moontlikhede van sy selfheid te realiseer dui op 

selfaktualisering (Vrey 1979: 14). Die potensiele moontlik

hede sluit alle aspekte van sy selfheid in, waaronder sy 

fisieke self, gesinself, sosiale self, waardesetf, psigiese self 

en akademiese self. 

Selfaktualisering kan n6g sonder opvoedingshulp en6g 

sonder aktiewe betrokkenheid van die mens toereikend 

geaktualiseer word. Vrey ( 1979: 14) verwys na selfaktuali

sering as " ... 'n gei"ntegreerde wisse/werking" tussen 

opvoedingshulp en aktiewe deelname van die mens self wat 
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binne die raamwerk van sy verhoudings met sy wareld 

geskied. 

Vervolgens word aandag geskenk aan die wyse waarop die 

mens kennis van homself as eie identiteit verkry (selfkon

sepvorming). 

2.2 Die mens as subjek en die mens as objek 

Die mens se kognitiewe vermoens stel horn in staat om te kan 

dink, redeneer, kommunikeer, formuleer en so meer. In die lig 

hiervan word verskeie wetenskappe en teoriee daagliks deur die 

mens bestudeer en oordink. Verskeie aspekte vorm dus voortdu

rend objekte van die mens se denke. So is dit vir ·die mens 

moontlik om aspekte rakende homself die objek van sy denke te 

maak, soos sy betrokkenheid op sportgebied, prestasies op 

akademiese gebied en so meer. 

William James was die eerste sielkundige om 'n onderskeid 

tussen die self as subjek en die self as objek te tref (in Burns 

1979:6). Hy verwys hierna as die ek en die my: Die ek is die self 

as kenner of subjek en die my is die self as gekende of objek. 

Die ek en die my kan in die globale self onderskei word, maar nie 

van mekaar geskei word nie: "Each cannot exist without the 

other; the Self is simultaneously Me and I" (Burns 1979:6). 

Wanneer die mens homself in verskillende situasies waarneem en 

evalueer, verkry hy inligting oor homself waaruit hy 'n konsep 
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van homself vorm. Deur byvoorbeeld sy aktiwiteite op die sport

veld waar te neem en te evalueer, kan hy homself as 'n goeie of 

swak rugbyspeler of 'n swak of goeie atleet omskryf. Evaluering 

van sy prestasies op verskillende vakgebiede, waaronder 

wiskunde, wetenskap, Afrikaans of Engels, verskaf inligting aan 

die hand waarvan hy 'n beeld van homself as potensiele 

wiskundige, wetenskaplike of taalkundige kan vorm. Bester 

(1988: 165) beskou die vermoe van die mens om tegelykertyd 

subjek en objek van sy denke te wees as die fundamentele aspek 

wat in aanmerking geneem behoort te word by die bestudering 

van die selfkonsep. Verder beskou hy die wiskundesituasie as 

een van die situasies waarin 'n leerling homself kan evalueer en 

waarneem en daarom kan met reg van die wiskunde-selfkonsep 

gepraat word. Hierdie aspek word later breedvoerig verduidelik. 

Die evaluering en waarneming van die mens van homself is 'n 

kontinue handeling, aangesien die interaksie tussen die mens en 

sy leefwereld 'n kontinue handeling is. Hieraan word vervolgens 

aandag geskenk. 

2.3 Die interaksie tussen die mens en sy leefwereld 

Die interaksie tussen die mens en sy leefwereld neem by geboor

te 'n aanvang. Voordat die mens betekenisse aan homself kan 

toeken, moet hy eers tussen homself en sy wereld kan onderskei, 

moet hy tussen ek en nie ek en myne en nie myne nie en so 

meer, kan differensieer (Vrey in Du Tait en Jacobs 1989:22). 
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Burns (1979:8) konstateer dat: " ... each human is unique; each 

birth presents a fresh organism devoid of self awareness but 

ready to learn about itself". 

Ofskoon die baba onbewus is van sy bestaan as unieke individu 

leer hy binne sy eerste lewensjaar onderskei tussen ek en nie ek 

en myne en nie myne (Botha 1987:8). Burns (1979: 149) meld 

voorts: "At first he seems almost to proceed by accident, but 

later he does so by design". Hy verwys as voorbeeld na die 

eerste keer wat 'n speelding in 'n baba se hand geplaas word: hy 

kan dit miskien vashou, maar nie doelbewus beweeg, laat las of 

gooi nie. In die mate wat sy motoriese vermoens ontwikkel, 

ontwikkel sy vermoe om bewegings meer en meer selfstandig uit 

te voer. 

Die ontdekking van die self aan die hand van motoriese aktiwi

teite gaan by die klein kindjie baie nou saam met sintuiglike 

waarnemings. Burns (1979: 149) beklemtoon dit: "These 

sensations and motor activities, however simple, play an 

important role in defining the boundaries of the body, a vital 

stage in differentiating self from the rest of the environment". 

Die liggaam kan dus as die eerste vertrekpunt beskou word by die 

ontwikkeling van die eie identiteit. Botha (1987:9) wys daarop 

dat navorsers soos Purkey, Vrey en Burns meld dat die kind se 

eie waarde begin ontwikkel wanneer hy sy liggaam as "syne" 

beleef. Hy raak bewus van dit wat deel van sy eie liggaam 

uitmaak: die verskeie dele, posisies, grense en bewegings van sy 
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liggaam. Taal is nodig ten einde hierdie belewinge te verbaliseer. 

Deur taal word die eie gevoelens en menings aan ander oorgedra. 

Dis 'n belangrike aspek in die vorming van die selfidentiteit. 

Kommunikasie is egter 'n tweerigtingshandeling waardeur 

inligting ontvang en oorgedra word. Die terugvoering wat van 

betekenisvolle persone in die mens se lewe verkry word, is 

spesifiek met betrekking tot die vorming van die selfkonsep, as 

die begryping van die self, belangrik. Dit wat aan die mens 

oorgedra word, kan sy selfkonsep opbou of afbreek. 

In hierdie verband is dit nodig om aandag te skenk aan toerei

kende kommunikasie as 'n moontlikheidsvoorwaarde vir selfkon

sepvorming by die kind. 

2.4 Kommunikasie as moontlikheidsvoorwaarde vir self

konsepvorming 

Purkey, Hargreaves en Gordon (in Le Roux 1990:24) omskryf" 

kommunikatiewe interaksie soos volg: 

"The very genesis of the self is to be found in the process 

of communicative interaction" (Gordon). 

"We express our self-concept with our behaviour" (Purkey). 

"The self arises from the social experience of interacting 

with others" (Hargreaves). 
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Le Roux (1990:24) beskou kommunikasie as opvoedingswyse en 

opvoedingsvoorwaarde wat terselfdertyd moontlikheidsvoor

waarde is vir die selfkonsepvorming by die kind. Gevolglik bepaal 

die kwaliteit van die ouer (opvoeder) se kommunikasie die 

kwaliteit van die kind se opvoeding en by implikasie, sy self

konsepvorming. Deur kommunikasie word verhoudings gestig en 

om hierdie rede is die aard van die kommunikasie tussen twee of 

meer persone ook bepalend vir die aard van die verhouding wat 

gestig word. Met die oog op die vorming van 'n positiewe 

selfkonsep is 'n stabiele verhouding tussen die kind en die 

volwassene van wesenlike belang. In hierdie verhouding moet die 

kind begelei word om kwalitatief in kommunikasie te tree met 

leefwereldlike inhoude. Belangrike aspekte wat sentraal staan in 

hierdie verhouding en deur kommunikatiewe interaksie aan die 

kind oorgedra behoort te word, is onder meer die volgende: 

vertroue, geborgenheid en veiligheid; 

. menswaardigheid; 

spesifieke waardesisteme en norme; 

persoonlike gevoelens en menings; 

liefde; 

teregwysing; 

meelewendheid; 

insig in sy probleme; 

begrip van horn as persoon en 

erkenning. 

Persoonsbevorderende kommunikasie binne die onderrigsituasie 
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stel hoe eise aan dit wat deur die onderwyser aan die leerling 

oorgedra word. "A teacher's communication has a direct influ

ence on a child's self-concept through communicative expecta

tions of the child's behaviour, ability and eventually scholastic 

achievement" (Le Roux 1990:29). In aansluiting hierby, word 

vervolgens verwys na Purkey (in Swart 1988:35) se visualisering 

van die wyse waarop die selfkonsep gevorm word: elke mens 

ontvang by geboorte 'n besondere, maar lee liasseerkabinet wat 

uiteindelik sy selfkonsep sal word. In hierdie kabinet word elke 

boodskap wat ontvang word, geliasseer. Baie boodskappe is 

aangenaam, bemoedigend en ondersteunend. Die optredes van 

opvoeders is dikwels openlik uitnodigend en navolgenswaardig. 

Dit is die moeite werd om dit deel van 'n gedragsontwikkelingsi

steem te maak. Hierdie soort boodskappe vorm die "blou leers of 

kaarte". Die ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep word 

hierdeur aangemoedig. Ander boodskappe is weer krities, 

afbrekend, ontmoedigend en negatief. Hierdie soort boodskappe 

word "oranje kaarte" genoem - die internasionale kleur vir nood 

of ellende. Kinders reageer op dramatiese wyse op "oranje 

kaarte". Hulle word in so 'n mate ontstel dat 'n swak selfkonsep 

en onaanvaarbare gedrag gevorm word. Dit is ook ongelukkig 

waar dat baie "blou kaarte" nodig is om die invloed van een 

"oranje kaart" uit te wis. "Die kleure van die leers is nie 

permanent nie maar gee af". Elke opvoeder behoort homself te 

verantwoord ten opsigte van die kleur wat aan sy eie hande is: 

blou of oranje. 

Aangesien kommunikasie so allesbepalend is i11 die opvoeding van 
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die kind, behoort die onderwyser homself voortdurend te 

verantwoord ten aansien van dit wat hy vir die kind s{l, hoe hy dit 

doen en waar en wanneer dit gedoen word. 

Die interaksie tussen die kind en sy leefw{lreld word vervolgens 

verder omskryf aan die hand van die sielkundig-opvoedkundige 

kategoriee: belewing, betrokkenheid en betekenisgewing. 

2.5 Die kategoriee belewing, betrokkenheid en betekenis

gewing 

2.5.1 Die verband tussen belewing, betrokkenheid en 

betekenisgewing 

Vrey (1979:67) wys daarop dat " ... geen betekenisgewing 

moontlik is sonder betrokkenheid nie" en (op.cit.:227) dat 

" .. . geen onderwyser betekenisse aan /eerlinge kan oorhandig nie. 

Die leerder kan slegs deur persoonlike betrokkenheid daarin slaag 

om te verstaan en betekenisse te ontdek". (Eie beklemtoning.) 

Pretorius (1972:44) beskou die aard van die kind se belewinge 

bepalend vir die mate van sy betrokkenheid, asook vir die 

kwaliteit van sy betekenisgewing. Vrey (in Le Roux 1980:28) 

beweer dat die mens altyd intensioneel gerig is op dit waaraan hy 

betekenis wil gee of wat hy reeds verstaan. Dit vereis 

betrokkenheid en word gekwalifiseer deur die kwaliteit van 

belewing waardeur die selfkonsep vorm aanneem. 

29 



2.5.2 Belewing 

Ten einde die belewingshandeling duidelik te omskryf word na die 

volgende definisies verwys: 

Die belewingsmoment (handeling): " Die moment van die 

subjek (die mens) se intensionele uitgaan tot. gemoeid raak 

met. deelname aan. stellingname ieens (houding teenoorl en 

singewing aan 'n bepaalde werklikheid" (Pretorius 1972:5). 

(Eie onderstreping en verduideliking tussen hakies.) 

Belewing moet nie alleen as toestand of na sy inhoud 

beskryf kan word nie, maar voor alles as 'n aktiwiteit en as 

'n voortvloeiende stroom, naamlik die bewussynstroom 

(Linschoten in Pretorius 1972:5). (Eie onderstreping.) 

Lersch (in Pretorius 1972:5) beskou belewing as die 

versamelbegrip vir alles wat ons aan psigiese lewe kan 

ervaar. Belewing is geen gevolg van kousaal (oorsaaklik) 

meganistiese inwerking van die buitewereld nie, maar 'n 

lewende gedrag, 'n gesprek, 'n dialoog tussen die besielde 

lewensdraer (die mens) en sy umwelt (leefwereld). 

Samevattend blyk dit uit die voorgaande dat belewing 'n hande

ling is waardeur die mens as persoon-in-totaliteit op unieke wyse 

met sy leefwereld in kommunikasie tree. Verder is daar sprake 

van 'n affektiewe (gevoelsmatige), kognitiewe (verstandelike) en 

normatiewe gerigtheid in die mens se belewinge. Dit kan soos 
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volg verduidelik word: 

Dit wat die mens affektief beleef, bepaal die betekenis wat hy 

daaraan gee (kognitiewe) (vergelyk Vrey 1979:42). Met ander 

woorde, belewing is affektief en kognitief gerig. Oink byvoor

beeld aan die klein baba se belewinge van gemak, ongemak, 

honger of dors wat in slaap, huil, lag of kreungeluidjies manifes

teer. Die feit dat sy gedraginge (optredes) op 'n spesifieke wyse 

deur ander hanteer word, stel horn in staat om betekenis aan sy 

eie belewinge te heg. Vir horn is dit die begin van kognisie 

(begryp), ofskoon hy dit nie in woorde kan omskryf nie. 

Met betrekking tot die normatiewe gerigtheid wys Landman (in 

Pretorius 1972:44) daarop dat sin- en betekenisgewing altyd aan 

die hand van bepaalde waardes en norme geskied. Voorts is die 

mens vir die toereikende aktualisering van sy kognitiewe moont

likhede op die eksistensieel-normatiewe (bestaande norme) 

aangewese. 

In die lig van bogenoemde word belewing wat lei tot 'n sin- en 

betekenisgewingshandeling op die vlak van die normatiewe 

voltrek. 

In aansluiting by die verskillende wordingsvlakke van die kind kan 

beweer word dat die jong kind (voorskools en junior prim~r) se 

norme- en waardebelewinge meer op sy affektiewe belewinge 

berus. Met ander woorde, dit wat vir horn "lekker" is, is dikwels 

vir horn die belangrikste. 
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Die ouer kind (senior primer en ouer) se norme- en waardebe

lewinge berus meer op sy kognitiewe belewinge. Hy kan al 

begryp hoekom dit van horn verwag word om skool toe te gaan, 

sekere vakke te neem en so meer. 

Die wil of bereidheid tot deelname aan en betekening van 

leefwereldlike inhoude gaan van die mens self uit, maar word 

deur die begeleiding van die opvoeder gerig en ondersteun. Die 

mens se eie wilsbelewinge word as konatiewe belewinge beskryf. 

2.5.3 Betrokkenheid 

Toereikende betrokkenheid verwys na die handeling waardeur-die 

mens gemoeid raak met die leefwereldlike inhoude, ten einde 

toereikende volwassenheid te bereik (vergelyk Vrey 1979: 

41 &42). Jacobs en Vrey ( 1982: 12) wys daarop dat dit nie 

moontlik is om kennis aangaande 'n saak te verkry, sonder om 

deur daadwerklike handeling, fisies of psigies, daarby betrokke te 

wees nie. Verder impliseer toereikende betrokkenheid dat die 

persoon moet wn handel en dit vereis doelgerigtheid, volharding, 

ywer en toewyding. 

Wil inisieer die voltrekking van die betrokkenheidshandeling en 

opvoedingshulp is 'n vereiste om die wil-tot-betrokkenheid te 

versterk en ook die rigting van voltrekking aan te dui. Dit vereis 

onder meer dat die kind begelei word tot die ken en begryp van: 

die feit dat toereikende betrokkenheid essensieel is vir 

toereikende selfaktualisering. Hy moet dus begelei word tot 
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die ken en begryp van die doel van betrokkenheid; 

dit waarby hy betrokke behoort te raak (die inhoud of die 

wat) en 

die wyse waarop hy die betrokkenheidshandeling moet 

aktualiseer (die wyse of die hoe). 

Verder manifesteer die kwaliteit van die mens se belewinge in sy 

gedraginge. Openbaringe van lusteloosheid, traagheid en frustra

sie behoort dus op ontoereikende betrokkenheid te dui, terwyl 

negatiewe gesindhede of betrokkenheid by die verkeerde en die 

onaanvaarbare, nie-aanvaarbare betrokkenheid te weerspieel. Die 

mens se gedraginge is ook openbarend van die kwaliteit van sy 

belewing en betekenisgewing. Betekenisgewing word vervolgens 

toegelig. 

2.5.4 Betekenisgewing 

Toereikende betekenisgewing wys heen na betekenisgewing op 

affektiewe, kognitiewe en normatiewe vlak. Dit kan soos volg 

verduidelik word: 

Betekenisgewing is 'n kognitiewe handeling. Die mens se 

verstandsvermoe stel horn in staat om leefwereldlike 

inhoude te interpreteer en sodoende op unieke wyse 

betekenis daaraan te heg. Betekenisse kan dan ook beskou 

word as die kwaliteite of essensies van elke mens se begrip 
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van sake (vergelyk Du Toit en Jacobs 1989: 17). Kognitie

we betekenisgewing is 'n kontinue handeling wat Langeveld 

(soos aangehaal deur Park 1984:35) soos volg omskryf: 

" De mens geeft zijn wereld betekenis, Hij /eeft in een open 

wereld: achter e/ke ontdekking ligt een andere; wat heden 

onbekend is en de grens der kennis, blijkt morgen doorbro

ken; wat heden geldt, heeft morgen zijn betekenis verloren. 

Het is geen wonder, dat bij de mens de vraag naar de 

grondslag van het /even, van de zekerheid van de betekenis 

der wereld ontstaat". 

Betekenisgewing op affektiewe vlak wys heen na die 

besondere gevoelsmatige ingesteldheid van die mens en die 

unieke wyse waarop hy in sy betekenisgewing gerig word. 

In die lig hiervan is betekenisgewing onder meer die uitkoms 

van die mens se belewinge van sukses, mislukking, aan

vaarding, verwerping, angs, geborgenheid en vrede. 

Stabiliteit in die affektiewe belewinge van die mens is 

noodsaaklik, en dit is 'n belangrike voorvereiste vir toerei

kende kognitiewe betekenisgewing. 

Wat die normatiewe vlak van betekenisgewing betref, word 

weer eens daarop gewys dat sin- en betekenisgewing altyd 

aan die hand van spesifieke norme en waardes geskied. 'n 

Deeglike kennis van waardes en norme word as belangrike 

voorvereiste gestel ten einde in die beoordeling en evalue

ring daarvan, aan die regte waardes en norme voorkeur te 

verleen. Vrey (1979:36) voer aan: "Vera/ die /ogiese 
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betekenismomente vereis kongruensie met objektiewe 

norme". 

Toereikende betekenisgewing wys verder heen na handelinge 

van: differensiasie, assosiasie, assimilasie en akkommodasie 

(vergelyk Du Toit en Jacobs 1989:13-17 en Vrey 1979:19, 118 

& 302). 

Differensiasie dui op die vermoe om tussen verskillende aspekte 

te onderskei. Namate die mens se kennis en kognitiewe vaardig

hede toeneem en ontwikkel, kan hy tussen ander mense, objekte, 
' 

idees, ervaringe, teoriee en so meer onderskei, op grond van 

betekenisse wat hy alreeds toegeken het. 

Assosiasie van betekenisse met ander betekenisse is nodig ten 

einde meer komplekse of abstrakte betekenisse te vorm. 

In 'n vak soos wiskunde is toereikende assosiasie 'n belangrike 

voorwaarde vir die begryp van nuwe inhoud, aangesien daar 'n 

deurlopende verband tussen die vakinhoudelike bestaan. lndien 

een konstruk nie verstaan word nie, sal wiskunde-inhoud wat 

daarop volg betekenisloos wees. Assosiasie van betekenisse is 

dus essensieel. 

Vrey (1979: 118) omskryf assimilasie as: " ... die proses waardeur 

nuwe ervaringe by bestaande skemas ingeskakel word". "Tydens 

assimilasie word nuwe ervarings aan die hand van bestaande 

kennis beteken, geselekteer en gekategoriseer sodat dit by die 
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nuwe kennisstruktuur inpas" (Du Toit en Jacobs 1989:15). 

Hierdie handeling word verder verduidelik aan die hand van die 

volgende voorbeeld: wanneer 'n kind byvoorbeeld deur 'n hond 

aangeval is, mag hy 'n ander hond as gevaarlik en vreesaanjaend 

beskou, bloot op grond van sy eerste· onaangename ervaring. 

Gedagtig aan die wiskundesituasie is dit belangrik dat die leerling 

se belewinge, met die oog op toereikende assimilasie, positief 

moet wees. Voortdurende belewinge van mislukking kan daartoe 

lei dat toekomstige betrokkenheid by wiskunde vermy word. 

Akkommodasie word omskryf as " ... the ability to change one's 

schema in order to introduce new ideas, or experiences" (Engler 

in Du Toit en Jacobs 1989:16). Vrey (1979:302) beskou 

akkommodasie as die verandering " ... wat die persoon (in sy 

kognitiewe struktuur) ondergaan om nuwe konkrete of formele 

denkoperasies te kan uitvoer en assimileer". 

Toereikende akkommodasie maak dit dus vir die mens moontlik 

om voortdurend bestaande betekenisse en ervaringe te vervang 

(herbeteken) met nuwe ervaringe en betekenisse. Gedagtig aan 

die eise wat die steeds veranderende moderne samelewing aan 

die mens stel, is toereikende akkommodasie essensieel. 

Laastens word daarop gewys dat toereikende betekenisgewing 

altyd heenwys na die evaluering van die self (Vrey 1979: 14). 

"Evaluering beteken om aan die hand van norme, standaarde of 

vereistes, die waarde van iets, iemand of gebeure te beoordeel" 
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(Du Tait en Jacobs 1989:23). Lategan (1987:8), beweer dat die 

selfkonsep gekonstrueer word uit 'n persoon se oortuigings 

omtrent homself. Dit word meestal onbewustelik gevorm uit 

vorige suksesse en mislukkings, asook uit aanstote en aanpry

sings van mense wat vir die persoon belangrik is. Die resultaat 

van hierdie evaluering is dat die mens bepaalde konsepte van die 

self vorm van goed of sleg, mooi of lelik, slim of dam en so meer 

(Jacobs en Vrey 1982:31 ). Verder sal die wyse hoe 'n persoon 

homself sien en hoe hy dink ander horn sien, bydra tot 'n 

bepaalde manier van handel (Van Staden 1985:8 - 10). In 

aansluiting hierby, beweer Le Roux (1980:28): "My beteke

nisgewing aan my self, my betrokkenheid by my self en my 

belewing van my self, gee daartoe aanleiding dat ek 'n idee van 

my self vorm. Ek vorm dus 'n konsep of 'n konstruk van my self 

en aan hierdie konsep of konstruk gee ek die naam selfkonsep ". 

Lauw (1990:513) wys daarop dat 'n swak omlynde selfkonsep 

belemmerend is vir selfevaluering en doeltreffende funksionering. 

Gerdes (in Lauw 1990:513) sien 'n persoon met 'n vae selfkon

sep " ... soos 'n verkleurmannetjie wat hom na omstandighede 

skik". Dit gaan met onsekerheid en doelloosheid gepaard. 'n 

Duidelik omlynde selfkonsep daarenteen, verskaf rigting en 

konsekwentheid, mits dit nie te rigied is nie. Verder beweer 

Lauw dat 'n positiewe konsep van die self aanpassing en 

ontwikkeling bevorder. Enige noemenswaardige verandering in 

die individu, of van sy lewenstake of rolle, bring 'n herbetragting 

van die self mee en afhangende van die oordeel wat 'n persoon 

oar homself vel, sal dit ontwikkeling bevorder of belemmer. 
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Die pedagogiese begronding van die wyse waarop die selfkonsep 

gevorm word, word skematies deur Le Roux ( 1980:28) voorge

stel. (Kyk Figuur 2, p.39.) 

Om tot die begryp van die self (selfkonsep) te kom, word die 

interaksie tussen die mens en sy leefw~reld, vir die doel van 

hierdie studie, skematies soos in Figuur 3, p.40 voorgestel. 
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Figuur 2 'n Pedagogiese begronding van die selfkonsep 
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In die lig van die voorgaande word daarop gewys dat die selfkon

sep wat gevorm word aan verandering onderhewig is. Die dina

miek van die selfkonsep is dan ook onder meer gelee in die feit 

dat dit verander. Ten einde die kwaliteit van die selfkonsep soos 

wat dit op 'n spesifieke tydstip gemeet word, aan te dui, word 

van die begrippe negatiewe (lae), positiewe (hoe), realistiese en 

onrealistiese gebruik gemaak. Die begrippe word vervolgens 

verduidelik. 

2.6 Begripsverheldering 

Raath en Jacobs (1990:25-29) wys daarop dat die selfkonsep 

tussen twee pole, naamlik negatief en positief beweeg. Dit 

beteken dat die selfkonsep nie altyd dieselfde is nie. Wanneer 'n 

hoe telling in 'n selfkonseptoets behaal word, beteken dit dat die 

selfkonsep op daardie tydstip naby aan die positiewe pool is. Dit 

kan egter in 'n ander stadium laag toets wat beteken dat dit na 

die negatiewe pool neig. Die voorgaande word skematies soos 

volg aangedui (Raath en Jacobs 1990:26): 

Figuur 4 
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2.6.1 'n Realistiese se/fkonsep 

Die selfkonsep word as realisties beskou, wanneer 'n mens sowel 

sy positiewe as negatiewe eienskappe aanvaar. Wanneer 'n 

persoon oor 'n realistiese selfkonsep beskik, hoef hy ook nie in 

alles wat hy doen sukses te behaal nie. Hy sal byvoorbeeld kan 

erken en aanvaar dat hy hopeloos is op sportgebied, maar uitblink 

of goed vaar op akademiese gebied. lndien so 'n persoon 'n 

selfkonseptoets sou afle, sal 'n negatiewe beeld van sy fisieke 

self dus realisties wees. Die ander fasette of dimensies van die 

self kan egter hoog toets. "In die vorming van 'n realistiese 

se/fkonsep gaan dit dus nie daarom of die verskil/ende dimensies 

hoog of laag toets nie, maar wet of die persoon in staat is om sy 

positiewe sowel as negatiewe konsepte te aanvaar en verwerk" 

(Raath en Jacobs 1990:26). 

2.6.1.1 'n Realisties-positiewe selfkonsep 

Dit gebeur dikwels dat die negatiewe eienskappe van 'n persoon 

'n nadelige invloed op die vorming van die selfkonsep, asook op 

sy selfaktualisering uitoefen. 'n Realisties-positiewe selfkonsep 

betaken dat 'n persoon sy negatiewe en positiewe eienskappe 

aanvaar en verwerk en dat die krag van die positiewe eienskappe 

sterk genoeg is om as balans te dien, sodat die negatiewe 

eienskappe nie 'n nadelige uitwerking het nie. Dit kan soos volg 

verduidelik word: lndien 'n leerling glad nie oor 'n wiskunde

aanleg beskik nie, is dit realisties dat sy wiskunde-selfkonsep laag 

sal toets en dus 'n negatiewe karakter sal vertoon. lndien die 
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leerling egter sy swak wiskundeprestasie aanvaar en verwerk, sal 

dit nie sy prestasie op ander vakgebiede, soos byvoorbeeld Engels 

of Afrikaans, be"invloed nie. Laasgenoemde dimensies se toetstel

ling sal dan hoog wees en 'n positiewe karakter openbaar. 

2.6.1.2 'n Realisties-negatiewe selfkonsep 

'n Ernstige persoonlike terugslag kan tot gevolg he dat die 

selfkonsep realisties-negatief is. Dit kan byvoorbeeld gebeur dat 

'n leerling in 'n toets of eksamen druip. Op daardie tydstip beleef 

hy homself in totaliteit as 'n mislukking en voel hy dat hy as 

mens niks beteken nie. Die enkele negatiewe akademiese 

selfkonsepte kan nou so sterk negatief wees dat sy globale 

selfkonsep na die negatiewe pool neig. Onder hierdie 

omstandighede is 'n selfkonsep met 'n negatiewe karakter 

realisties. So 'n negatiewe selfbelewing behoort net tydelik van 

aard te wees. lndien dit egter negatief bly, is dit onrealisties en 

kan die leerling in sy selfaktualisering gerem word. 'n Deel van 

die selfkonsep kan egter ook permanent realisties laag wees, 

byvoorbeeld as 'n persoon nie kan tennis speel nie, sal daardie 

deel van sy selfkonsep realisties laag wees. 

2.6.2 'n Onrea/istiese selfkonsep 

2.6.2.1 'n Onrealisties-negatiewe selfkonsep 

lndien die leerling met verloop van tyd homself nog steeds as 'n 

mislukking beleef, is sy begrip van homself onrealisties. Die 
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negatiewe aard van sy selfkonsep word nou so dominant dat dit 

al die positiewe eienskappe konstant oorheers. So 'n globale 

negatiewe selfkonsep is onrealisties, want " .. .for every 'bad' 

portion of the self-concept, there are other 'good' portions which 

are emphasized and enhanced: I may not be pretty but at least I 

am honest" (Anderson in Raath en Jacobs 1990:28). 

2.6.2.2 'n Onrealisties-positiewe selfkonsep 

'n Onrealisties-positiewe selfkonsep word verkry wanneer 'n 

persoon in die selfkonseptoets 'n hoe telling behaal, alhoewel hy 

in sy optrede alle tekens van 'n negatiewe selfkonsep toon. 

Hierdie persoon kan moontlik van sy werklike self wegskram deur 

vir homself 'n ideale self te skep. In die beantwoording van die 

toetsvrae laat hy die ideale self gestalte kry en gee hy dus ant

woorde wat nie waar is nie. 'n Voorbeeld hiervan is wanneer 'n 

leerling oor geen wiskunde-aanleg beskik nie, maar ten aansien 

van die wiskunde-selfkonsep hoog positief toets. Hy beantwoord 

die vrae soos wat hy dink dit behoort te wees of soos hy glo 

belangrike persona in sy lewe wil he dit moet wees. In die lig 

hiervan kan 'n leerling onrealistiese eise aan homself stel en in sy 

selfaktualisering gerem word, aangesien hy die werklikheid vermy 

en nie sy swak eienskappe aanvaar nie. 

Die voorgaande laat 'n volgende belangrike aspek, naamlik die 

beeld van die ideale self, onder die loep kom. 
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2.6.3 Die bee/d van die ideate self 

Raath en Jacobs (1990:28) wys daarop dat elke mens oor 'n 

ideale self en 'n werklike self beskik. Die ideale self is 'n beeld 

wat die mens vir homself skep van hoe hy graag wil wees. 

Hierdie beeld kan geheel en al onrealisties en verwyderd van sy 

vermoens wees. So 'n onrealistiese beeld van die self kan 

selfaktualisering negatief be"invloed, indien dit as 'n ontvlugtings

meganisme gebruik word ten einde die werklikheid te ontvlug. 

Verder word dit vir 'n persoon al moeiliker om homself te 

aanvaar, indien die verskil tussen die ideale self en die werklike 

self groot en onrealisties is. 

'n Realistiese ideale self kan die mens egter motiveer om te word 

soos die beeld wat hy vir horn daarstel. Laasgenoemde is 'n 

belangrike aspek ten einde die leerling te begelei tot die bemees

tering van die vak wiskunde. lndien hy oor die vermoe beskik om 

goed te presteer, maar nie daarin slaag nie, kan begeleiding tot 

die nastrewing van 'n realistiese ideale self vir horn genoeg 

motive ring inhou om sy prestasies te verbeter. 

In die voorgaande is enkele betekenisvolle aspekte wat betref 

begeleiding tot die vorming van 'n positiewe selfkonsep uitgelig. 

In hierdie verband word vervolgens aandag geskenk aan enkele 

belangrike aspekte rakende die onderwyser-leerlingverhouding 

binne die skoolsituasie. 
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2. 7 Die onderwyser-leerlingverhouding en die uitwerking 

daarvan op die vorming van die selfkonsep 

Louw en andere (in Botha 1990:58) omskryf die gewigtige 

invloed wat die skoal op die vorming van die selfkonsep het socs 

volg: "Die ervarings wat kinders dus vroeg in hut skoolloopbaan 

deurmaak, kan 'n direkte invtoed op hut siening van hut eie 

vermoiins uitoefen en hut selfkonsep positief of negatief beTn

vtoed. Dit is dikwets moeitik om sulke negatiewe sienings weer 

te wysig". 

Binne die skoolsituasie word die hoofklem op die kwaliteit van die 

onderwyser se begeleidingstaak as verantwoordelike opvoeder 

geplaas. Dit wys verder heen na die verhouding wat hy met elke 

leerling het vir wie hy verantwoordelikheid aanvaar. lndien 'n 

leerling wantrouig staan teenoor die onderwyser-leerlingverhou

ding is daar weinig hoop vir positiewe selfkonsepvorming. In 

eerste instansie word die sukses van hierdie verhouding bepaal 

deur die verwagtinge wat die onderwyser van sy leerlinge 

koester. Botha (1987:30) beskou onvoldoende positiewe 

verwagtinge ten opsigte van prestasie as 'n moontlike rede vir 'n 

beperking op prestasie. Dit is belangrik dat onderwysers 

individue!e en realistiese verwagtings koester, aangesien alle 

leerlinge nie oor dieselfde moontlikhede beskik nie. 'n Toerei

kende onderwyser-leerlingverhouding wys heen na belewinge van 

wedersydse begrip, vertroue, respek, liefde, warmte en 

aanvaarding. Ten einde sodanige verhouding te realiseer word 'n 

deeglike kennis van die leerling as persoon-in-totaliteit as 
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belangrike voorvereiste gestel. Hierdie kennis stel die onderwyser 

in staat om nie alleen realistiese eise aan 'n leerling te stel nie, 

maar ook om horn sinvol te begelei tot die definiering en evalue

ring van sy selfkonsep. 

Kennis van die leerling as persoon-in-totaliteit omvat onder meer 

kennis van essensiele aspekte rakende sy kognitiewe ontwikke

ling, affektiewe stabiliteit, sosiale ontwikkeling, liggaamlike 

moontlikhede, huislike omstandighede en so meer. 

In Hoofstuk 1 is daarop gewys dat leerlinge van die st. 7-

ouderdomsgroep by die onderhawige ondersoek betrek word. In 

die lig hiervan word vervolgens aandag geskenk aan die wor

dingsvlak waarin 'n leerling van die st.7-ouderdomsgroep horn 

bevind met spesifieke verwysing na belangrike faktore wat 

moontlik 'n invloed op die vorming van sy selfkonsep kan he. 

2.8 Die wordingsfase van die st.7-leerling en spesifieke 

faktore wat moontlik die vorming van die selfkonsep 

beinvloed 

Ten einde spesifieke aspekte rakende die wordingsvlak van die 

st. 7-leerling uit te lig word die klem vervolgens op sy fisieke, 

kognitiewe, affektiewe en sosiale ontwikkeling geplaas. 

2.8.1 Fisieke ontwikkeling 

Volgens Vrey se fase-indeling van adolessensie bevind die st.7-
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leerling ( ± 15 jr.) horn aan die einde van vroee adolessensie en 

begin middel adolessensie. Vrey onderskei die volgende adoles

sensiefases: 

vroee adolessensie ( ± 12-1 5 jr .) 

middel adolessensie ( ± 1 5-18 jr .) 

laat adolessensie ( ± 18-22 jr.) 

Liggaamlike ontwikkeling en liggaamlike voorkoms word as 'n 

sentrale gebeure in die adolessensietydperk beskou (Boshoff in 

Botha 1990:64). Verder vorm geslagsryping en geslagsontwikke

ling (puberteit) ook deel van die adolessensietydperk. 

Puberteit word omskryf as 'n lewensperiode waarin die geslags

rypheid begin en ontwikkel; dit neem 'n aanvang by seuns op 

± 14 jaar en by dogters op ± 12 jaar. 

Meyer (in Botha 1990:65) konstateer: "Afgesien van die primere 

en sekondere geslagskenmerke wat tydens puberteit en adoles

sensie ontwikkel, vind daar ook neuromuskulere, kardiovaskulere, 

skeletale, metabo/iese en hormonale ontwikkeling plaas. As 

gevolg van hierdie fisiologiese veranderinge in die liggaam, word 

beide geslagte dikwels geteister deur puisies en aknee. Die 

sekshormone androgeen en estrogeen word ook tydens hierdie 

fase vrygestel. Dit is nie slegs verantwoorde/ik vir die ontwikke

ling van primere en sekondere geslagskenmerke nie maar lei ook 

tot 'n erotiese belangstelling in die teenoorgestelde geslag ". 
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Wat die uitwerking van bogenoemde op die vorming van die 

selfkonsep betref, is dit belangrik om te let op die wyse waarop 

die adolessent hierdie waarneembare veranderinge beleef en 

interpreteer. Die vraag word dus gevra na die adolessent se 

betekening van sy liggaamlike en geslagsontwikkeling en na die 

uitwerking wat dit op die vorming van die selfkonsep het. Indian 

die adolessent in hierdie tydperk daarin sou slaag om 'n kompro

mie tussen sy fisieke self en die ideate voorgehoue self te bereik, 

behoort hy sy liggaam as minder belangrik te beskou en is 

toereikende selfaktualisering moontlik (Meyer 1987:74). 

2.8.2 Affektiewe ontwikke/ing 

Botha (1990:68) beskou die adolessent se affektiewe lewe as 

ingewikkelder as die van die laerskoolkind. 

De Wet en Van Zyl (in Botha 1990:68) beweer dat prikkels wat 

die emosies van die adolessent opwek, hoofsaaklik te doen het 

met sosiale aangeleenthede. Voorbeelde hiervan is: beledigings 

voor ander, onregverdige optrede teenoor die adolessent of 

negatiewe verwysings na die adolessent se voorkoms. 

Gedagtig aan die waarneembare fisieke en kognitiewe ontwikke

ling wat tydens adolessensie plaasvind, is affektiewe stabiliteit 'n 

belangrike voorvereiste ten einde die adolessent in staat te stel 

om al hierdie veranderinge te aanvaar en te verwerk. 

Boshoff (in Botha 1990:68) beskou die adolessent se emosionele 
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belewinge as bestaande uit die volgende toestande: 

Aggressiewe toestande soos woede, jaloesie, haat en 

vyandigheid. 

lnhiberende toestande soos vrees, kommer, angstigheid, 

hartseer, verleentheid, spyt en afguns. Daarby kan ook 

depressie, minderwaardigheid en verveling gevoeg word. 

Vreugdetoestande soos liefde, toegeneentheid, geluk, 

opwinding en plesier. 

Botha (1990:69) beklemtoon dat daar in die ouerhuis en die 

klaskamer 'n positiewe klimaat geskep behoort te word waarbin

ne die adolessent toegelaat moet word om op 'n beheerste 

manier uiting aan sy gevoelens te gee. Verder moet die geleent

heid horn gegun word om teen die agtergrond van veiligheid en 

goeie interpersoonlike verhoudings, homself te kan wees. 

2.8.3 Sosiale ontwikkeling 

Die mens is 'n sosiale wese. In kommunikasie met ander persone 

word hy in staat gestel om sy moontlikhede as persoon-in

totaliteit toereikend te ontwikkel. Wat die adolessent betref. 

word ander eise wat sy gedragswyse betref aan horn gestel as 

toe hy 'n kind was (Alberts 1974:30). Hy weet nog nie presies 

wat van horn verwag word nie en moet 'n verskeidenheid 
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gedragswyses op die proef stel om vas te stel watter die mees 

aanvaarbare is. Alberts beweer voorts dat een van die sterkste 

behoeftes van die adolessent in hierdie stadium is om sosiaal 

aanvaar te word, veral deur hulle maats, met ander woorde deur 

lede van die portuurgroep. Dit impliseer nie noodwendig dat dit 

vir die ouers ook aanvaarbaar moet wees nie. 

Ook Gerdes (1988:93) wys daarop dat standaarde van vriende en 

die portuurgroep 'n besonder belangrike maatstaf vir selfbeoorde

ling gedurende adolessensie word. Ten einde meer onafhanklik 

van sy ouers te word, kan die adolessent 'n tyd lank swaar leun 

op sy gelykes vir ondersteuning en selfdefiniering. 

Louw ( 1990:441) beweer dat dit makliker vir 'n adolessent is om 

deur 'n groep aanvaar te word, indien hy met die waardes, 

gewoontes en belangstellings van die groep konformeer. 

Adolessente wat gewoonlik die gunstigste deur ander adolessente 

beoordeel word, is diegene wat interessante en genotvolle 

groepsaktiwiteite beplan, interaksie binne die groep bevorder, 

ander laat voel hulle word aanvaar en wat ander laat voel dat 

hulle deel van die groep is (Mussen in Louw 1990:441 ). 

Aan die hand van navorsingsbevindinge van Vrey, Meyer en Nel 

dui Botha (1990:69&70) die volgende as belangrike redes vir die 

verhoudinge van die adolessent met die portuurgroep aan: 

Die portuurgroep bied aan die adolessent die geleentheid om 

na sy eie stem te luister. Die adolessent kry die geleentheid 
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om delikate temas soos onderwysers, ouers, en verhou

dinge met die teenoorgestelde geslag te bespreek. Hierdeur 

neem hy ook kennis van die menings van ander lede van die 

portuurgroep. Dit laat 'n gevoel van aanvaarding en 

betrokkenheid ontstaan. 

Die adolessent verkeer in die geselskap van gelykes waar

binne hy sy behoefte aan status en prestasie kan aktuali

seer. Waar die ware statussimbole van die samelewing nog 

buite die bereik van die adolessent is, dien die portuurgroep 

as plaasvervanger. 

Binne die portuurgroep is dit vir die adolessent moontlik om 

heteroseksuele verhoudings te stig. Hierdie seun-meisiever

houding is baie belangrik vir die adolessent se selfaktualise

ring en die vorming van die selfkonsep. 

Sosiale aanvaarding is moontlik binne die portuurgroep: 

binne die groep is daar lede wat baie popular en ander wat 

minder popular is. Aspekte wat binne die groep gewoonlik 

hoog aangeslaan word, is onder meer: fisieke vermoens, 

aantreklikheid, skolastiese vermoens, opgeruimdheid en 

vriendelikheid. Die stryd om aanvaarding en populariteit het 

tot gevolg dat daar 'n groat mate van kompetisie binne die 

portuurgroep is. Gewoonlik is die persoon met 'n negatie

we selfkonsep die een wat teen wil en dank kompeteer om 

aanvaar te word. Sy kompulsiewe kompetisie is dikwels 

selfvernietigend. 
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Die portuurgroep word beskou as 'n weerspieeling van die 

waardes en norme, hetsy positief of negatief, wat deur die 

volwasse samelewing gehuldig word. Die volwasse norm 

word eers op 'n kinderlike wyse deur die portuurgroep 

oorgedra. Later word dit op 'n meer volwasse wyse deur 

identifikasie oorgedra. Eienskappe soos respek, eerlikheid 

en betroubaarheid is belangrike voorwaardes vir aanvaar

ding deur die groep. 

Hegte vriendskappe word in die portuurgroep gesmee. Hier 

voel die adolessent gewoonlik tuis en kan sy intiemste 

geheime met 'n ware vriend gedeel word. Vertroue vorm 

die grondslag van ware vriendskap tussen adolessente. 

Gesag word deur die portuurgroep op sy lede uitgeoefen. 

Alhoewel die gesag binne die portuurgroep nie opvoedende 

gesag is nie, kan die portuurgroep 'n formatiewe invloed 

(positief of negatief) op die lede van die groep he. 

Ten einde die adolessent in staat te stel tot die vorming van 'n 

positiewe en realistiese selfkonsep, is dit van kardinale befang dat 

sy ontwikkelingsgang, soos in die voorgaande uiteengesit, 

gebalanseerd verloop. Die kwaliteit van die betekenisse wat deur 

die adolessent aan sy eie liggaam, sy eie prestasies en vaardighe

de binne en buite die klaskamer, sy ouers en lede van die 

portuurgroep geheg word, bepaal die kwaliteit van sy selfkonsep. 
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2.8.4 Kognitiewe ontwikkeling 

Wat die kognitiewe ontwikkeling van die adolessent betref, het 

Piaget (in Botha 1990:67) aangetoon dat die leerling se denke 

gedurende adolessensie van konkreet-operasionele na formeel

operasionele denke verander. Louw (1990:418) dui die volgende 

kenmerke met betrekking tot formeel-operasionele denke aan: 

* Abstrakte denke 

Hierdeur word die adolessent in staat gestel om te dink oor 

verhoudings tussen abstrakte begrippe (bv. liefde en haat); 

om verwantskappe tussen abstrakte begrippe (bv. massa, 

energie en krag) te verstaan; om simbole deur ander 

simbole weer te gee of te vervang (bv.algebra'iese simbole 

soos x en y word gebruik om 5 en 6 aan te dui); om 

bestaande sosiale, politieke en religieuse stelsels te onder

soek; om waardestelsels of verbande tussen waardes en 

gedrag te bevraagteken en om oor homself te dink. 

* Die werklike teenoor die moontlike 

* 

Die adolessent dink dus nie net oor wat "is" of "hier en 

nou" nie, maar oor die "kan" of "mag wees". 

Proposisionele denke 

Op grand van stellings of proposisies kan die adolessent 

redeneer sander om die werklikheid in ag te neem. Hiervol

gens kan die persoon stellings en gevolgtrekkings maak na 

aanleiding van stellings en gevolgtrekkings wat deur ander 
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* 

* 

* 

persone gemaak is. 

Wetenskaplike denke 

Die adolessent ontwikkel ook die vermoe om al die faktore 

of al die moontlike oplossings vir 'n probleem te oorweeg. 

Hipoteties-deduktie we denke 

Gegewens word ondersoek en 'n aantal hipoteses oor 

moontlike oplossings word gestel. Die moontlike word dus 

bo die werklike gestel en dit vorm die basis vir eksperimen

tering en wetenskaplike denke. 

Begrip van proporsionaliteit 

Dit wys heen na die vermoe om 'n begrip van verhoudings 

te vorm en as 'n algemene beginsel te aanvaar. 

* Kombinatoriese denke 

Hierdeur word die adolessent in staat gestel om aan alle 

moontlike kombinasies van elemente in 'n versameling te 

dink. 

Die vermoe om wiskunde as vak suksesvol te bemeester stel 'n 

verskeidenheid kognitiewe eise aan die adolessent. Van Zyl 

( 1990: 11 5 - 119) beskou die volgende as kognitiewe essensies 

wat spesifiek by wiskunde figureer: 

* lnhibering van impu/siwiteit 

Volgens Lester (in Van Zyl 1990:115) vereis die beoefening 
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* 

* 

* 

van wiskunde dat die leerling (adolessent) baie goed sal 

nadink oor hoe 'n probleem deur horn opgelos behoort te 

word of hoe die meganiese bewerking van 'n probleem 

behoort te verloop, alvorens hy self met die bewerking 

begin. Onnodige foute word dikwels gemaak op grond van 

'n oorhaastige werkshouding waardeur die leerling as 

onverskillig of agterlosig geetiketteer word. 

lnsig 

Ten einde verwarring te voorkom moet begrippe en begin

sels in wiskunde deeglik bemeester word. Dit vereis dat die 

leerling (adolessent) met insig leer. Wanneer 'n leerling net 

gedeeltelik onthou wat hy gememoriseer het, maak hy 

dikwels sy eie afleidings en reels. 

Geheue 

In wiskunde is daar bepaalde stappe wat mekaar opvolg 

by sommige bewerkings. Verder is daar komponente wat 

so goed onthou moet word dat dit tot 'n outomatisme 

ingeoefen word, soos byvoorbeeld kombinasies, tafels, 

algebra·iese bewerkings en meetkundestellings. Die leerling 

moet die inhoud verstaan en die onderskeie stappe onthou. 

Waarneem en aandag gee 

Toereikende aandaggewing is 'n belangrike voorvereiste vir 

die effektiewe begryp van die vakinhoud waardeur die regte 

afleidings gemaak kan word, verbande getrek kan word en 

so meer. 
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* Redeneer 

* 

* 

* 

* 

* 

Die vermoe om te redeneer stel die leerling in staat om ver~ 

bande beter raak te sien en wiskundevakinhoud met insig te 

bemeester. 

Affektiewe vaardighede 

Affektiewe stabiliteit is 'n belangrike voorvereiste om wis

kunde te beoefen. 

Normatiewe vaardighede 

Die leerling moet gemotiveerd wees om probleme te wil 

oplos en ook gewillig wees om betrokke te raak en betrokke 

te bly. 

Wiskunde is taa/ 

Wiskundetaal bestaan uit goed gedefinieerde terme en 

presiese simboliese voorstellings wat eksakte en ondubbel

sinnige kommunikasie moontlik maak. 

Opeenvolging en ordening 

Opeenvolging en ordening is onder meer by probleemsomme 

en probleemstellings van die grootste belang. 

Konsepvorming 

Om wiskunde te beoefen vereis dat die leerling in staat 

moet wees om 'n konsep te vorm van die probleem of soort 

probleem waarmee hy te doen het. 
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* Wiskunde dissiplineer die verstand 

Barnard (in Van Zyl 1990: 119) beskou logiese en ordelike 

denke as belangrike vereistes by die beoefening van 

wiskunde. 

In aansluiting by die voorafgaande uiteensetting in verband met 

kognitiewe eise wat aan die adolessent gestel word ten einde 

wiskunde te bemeester, word in Hoofstuk 3 'n volledige uiteen

setting van die wyse waarop wiskundige vakinhoud deur die 

leerling {adolessent) waargeneem en ge'interpreteer behoort te 

word, gegee. 

Toereikende ontwikkeling van die adolessent se kognitiewe 

moontlikhede is essensieel, aangesien dit bepalend vir sy akade

miese vordering en prestasie is. Laasgenoemde is verder bepa

lend vir die vorming van 'n positiewe selfkonsep. Lauw 

{ 1990:422) beskou toereikende kognitiewe ontwikkeling van die 

adolessent ook as belangrik vir die volgende kenmerke van sy 

ontwikkeling: 

* 

* 

* 

T oereikende ouer-kindverhouding. 

'n lmplisiete persoonsperspektief. 

Effektiewe beoordeling van sosiale, politieke en religieuse 

stelsels. 

In die lig hiervan is dit nodig om vervolgens aandag te skenk aan 

die werking van die brein as die fisiese basis aan die hand waar

van die adolessent in staat gestel word om inligting op 'n 
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spesifieke wyse te ontvang, te verwerk en in die geheue te plaas, 

met ander woorde, om sy kognitiewe moontlikhede te ontwikkel. 

Deur te let op die wyse waarop die menslike brein funksioneer, 

word ander spesifieke aspekte ook duidelik, soos onder andere 

die wyse waarop die kwaliteit van die leerling se wiskunde

selfkonsep in sy gedraginge manifesteer. Hierdie aspek word 

later meer volledig toegelig. 

2.9 Belangrike aspekte rakende die fisiologiese werking van 

die brein en die wyse waarop gesindhede wat bepalend vir 

die vorming van die selfkonsep is, gevorm word 

Aan die hand van spesifieke chemiese prosesse wat in die brein 

plaasvind, word die mens in staat gestel om te sien, hoar, dink, 

praat en voel. Hierdie prosesse wat plaasvind, stel die mens in 

staat om inligting wat sensories waargeneem word op 'n spesifie

ke wyse waar te neem, te verwerk en in die geheue te plaas. Die 

wyse waarop hierdie prosesse plaasvind, is 'n omvattende studie 

op sigself wat nie vir die doel van hierdie navorsing ge"implemen

teer word nie. 

Gibson, Hoole en Passchier (1990) gee egter 'n besonder inte

ressante verduideliking van die werking van die brein. Hulle wys 

daarop dat die brein baie meer gesofistikeerd as 'n rekenaar is, 

maar in verskeie opsigte net soos 'n rekenaar funksioneer. So 

byvoorbeeld, kan belangrike inligting deur die brein herroep word, 

indien dit korrek en effektief in die brein ingevoer word. Wat die 

totale kapasiteit van die brein betref, word die vermoens van die 
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rekenaar verreweg oortref. 

Die brein beskik oor ± 10 miljoen selletjies wat aan ander selle in 

die brein gekoppel is. Hierdie miljoene selverbindings maak dit vir 

die mens moontlik om inligting te stoor en later weer te herroep. 

Daar word beweer dat die aantal selverbindings wat deur die 

brein beheer kan word, verkry word deur 800 nulle agter die syfer 

10 te plaas. Hierdie totale kapasiteit word ongelukkig nie 

optimaal deur die mens benut nie. Gibson et al. (1990:5) beweer 

dat die mens minder as 0.5% van sy breinkapasiteit benut en dat 

99.5% met ander woorde onbenut is. Gibson, Hoole en Pas

schier beskou die oorsaak van hierdie probleem as gelee in die 

wyse waarop inligting na die brein gevoer word en verduidelik dit 

SOOS volg: 

lndien 'n watertenk met water gevul word deur van een waterpyp 

gebruik te maak en leeggetap word deur 'n ander waterpyp, kan 

slegs 'n beperkte hoeveelheid water in 'n vasgestelde tyd in en 

uit die tenk getap word. Deur egter van meer as een toevoer- en 

uitvoerpyp gebruik te maak, kan 'n grater volume water in die

selfde tydperk in- en uitgetap word. 

Deur die brein te vergelyk met 'n tenk wat met inligting gevul 

word, blyk dit logies dat, indien van meer as een toevoerkanaal 

gebruik gemaak word, meer inligting deur die brein ontvang en in 

die geheue vasgele kan word. Deur van meer as een toevoer

kanaal gebruik te maak, dit wil se aan die hand van multisen

soriese waarneminge of belewinge, word 'n verskeidenheid 

bakens of kentekens na die brein oorgedra, byvoorbeeld in die 
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vorm van verskillende kleure, vorms en patrone, wat in 'n later 

stadium makliker herroep kan word. Die oorskakeling van een 

gedagtegang na 'n ander word dan ook makliker uitvoerbaar. 

Die voorgaande uiteensetting plaas die klem op ettektiewe 

waarneming aan die hand van multisensoriese belewinge. Die 

wyse waarop inligting aan die leerling oorgedra word met die oog 

op toereikende kognitiewe ontwikkeling, moet dus sodanig 

gedoen word dat dit op die gebruik van meer as een sintuig 

aanspraak maak. 

Die brein bestaan voorts uit twee hemistere, 'n linker- en 'n 

regterhemisteer. Hemisteriese dominansie word soos volg 

uiteengesit (Jordaan en Jordaan 1984:185): 

Linkerhemisteer 

Line ere werkwyse (maar kan ook parallel tunksioneer). 

Analitiese installing. 

Taalvaardigheid (begrip, artikulering en skryt). 

Rekenkundige vaardigheid. 

Verbale geheue. 

Ontvang en verwerk inligting van regter-visuele veld at. 

Ontvang en verwerk inligting van albei ore at met voorkeur 

aan die regteroor. 

Tassintuiglike inligting van die regterhand at. 

Reuksintuiglike inligting van die regterneusholte at. 
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Regterhemisfeer 

Parallelle werkwyse. 

Sintetiese instelling. 

Nieverbale kommunikasie (emosionele gesigsuitdrukking en 

herkenning van emosionele gesigsuitdrukking). 

Musikale vermoe. 

Beelding (gesigsherkenning). 

Ruimtelike orientering. 

Ontvang en verwerk inligting van linker-vi~uele veld af. 

Ontvang en verwerk inligting van albei ore af met voorkeur 

aan die linkeroor. 

Tassintuiglike inligting van die linkerhand af. 

Reukinligting van die linkerneusholte af. 

Die funksionering van die linker- en regterhemisfeer geskied egter 

nie in isolasie van mekaar nie. Daar bestaan 'n voortdurende 

interaksie tussen die twee hemisfere en koordinering vind sodanig 

plaas dat inligting effektief ingevoer, verwerk en gestoor kan 

word. 

'n Volgende belangrike aspek wat verband hou met kognitiewe 

ontwikkeling en benutting van breinkrag, is die vaslegging van 

insigte in die geheue. Die wyse waarop inligting in die bewussyn 

gestoor word, word vervolgens verduidelik. 

Die drie vlakke (naamlik die vlak van die bewuste, onbewuste en 

die onderbewuste) wat deur Grove ( 1991 :62) as verteen

woordigend van die menslike bewussyn beskou word, word in 
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Figuur 5 skematies voorgestel. 

Figuur 5 Die vlakke van die menslike bewussyn 

Bewuste 

_____ ,. Onderbewuste 

Onbewuste 

Op die vlak van die bewuste word slegs 'n klein hoeveelheid 

inligting op 'n slag hanteer. Daarenteen word op die onbewuste 

vlak groot hoeveelhede inligting hanteer, waarvan die mens 

meestal onbewus is. lnligting wat op die bewuste vlak waarge

neem word, word op die onbewuste vlak gestoor. In die proses 

kan nuwe inligting voortdurend waargeneem word en inligting 

wat alreeds in die geheue geplaas is, herroep word. 

Die onderbewussyn word deur Grove (1991 :63) omskryf as " ... 'n 

laag net onder die bewuste en (dit) bevat inligting wat geredelik 

beskikbaar is, byvoorbeeld die inhoud van 'n vak wat jy studeer 

het". 
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Deur die werking van die onderbewussyn gebeur dit dikwels dat 

die oplossing van 'n probleem wat aanvanklik onoplosbaar gelyk 

het, verkry word. So, byvoorbeeld, is dit moontlik om 'n moeilike 

probleem in 'n vraestel te laat oorstaan tot later. Dikwels word 

die oplossing dan makliker verkry. Verder beskou Grov~ die 

werking van die menslike bewussyn op die vlakke van die 

onbewuste en onderbewuste as veel kragtiger as op die vlak van 

die bewuste. Sy omskryf die onbewuste as " ... a/Jes wat nie op 'n 

gegewe oomblik in die bewuste is nie" en be weer: "Wanneer jy 

oor en oor vir jouse/f st§ dat jy stadig, dom of lelik is, of nie 

wiskunde kan doen nie, programmeer jy jou kragtige onbewuste n 

(op. cit.). 

Die wyse waarop die brein geprogrammeer word en waardeur 

spesifieke gesindhede gevorm word, word soos volg verduidelik 

en skematies voorgestel (Grov~ 1991 :54 - 56): 

Wanneer 'n voorwerp sintuiglik waargeneem word 

(byvoorbeeid deur die oog, oor of tassintuig), word dit 

omskep of in woorde · beskryf deur die werking van die 

linkerhemisfeer van die brein. 'n Baba sien en voel 

byvoorbeeld 'n bal. Die moeder sa dit is 'n bal en in die 

linkerhemisfeer van die baba se brein word die boodskap 

verwoord. Die baba leer dus die woord bal om die objek 

mee te benoem (Figuur 6, p.65). Hierdie begrip word deur 

die werking van die linkerhemisfeer vasgela en stel die baba 

in staat om outomaties 'n bal te benoem wanneer hy een 

sien (Figuur 7, p.65). 
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Figuur 6 Die vorming van 'n boodskap 

Figuur 7 Die vaslegging van 'n begrip 
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Soortgelyke handelinge word ook op 'n hoer vlak voltrek. 

Spesifieke ervaringe en belewinge word ook deur die lin

kerhemisfeer verwoord wat dan uiteindelik in die regter

hemisfeer vasgele word, en in die mens se gedraginge ma

nifesteer. Uit die aard van die saak is boodskappe wat in 

die regterhemisfeer vasgele word nie altyd positief nie, 

aangesien positiewe en negatiewe ervaringe deel uitmaak 

van die mens se alledaagse lewe. Negatiewe ervaringe wat 

in die regterhemisfeer vasgele word, lei egter tot die 

vorming van negatiewe gesindhede wat in ontoereikende 

betrokkenheids- en betekenisgewingshandelinge uitloop. 

So gebeur dit dikwels dat 'n negatiewe gesindheid gevorm 

word op grond van verkeerde of onrealistiese inligting wat 

na die bewussyn gevoer word. Ten einde sodanige gesind

hede te verander vereis in eerste instansie dat inligting deur 

die linkerhemisfeer reg verwoord, of ~erbeteken word, 

sodat die verwerking en vaslegging daarvan in die regter

hemisfeer tot die vorming van 'n positiewe gesindheid kan 

lei. 

Positiewe gesindhede is bevorderlik vir die vorming van 'n 

positiewe selfkonsep. Grove (1991 :77 - 98) dui enkele praktiese 

riglyne met die oog op die vorming van positiewe gesindhede aan, 

naamlik: 

i) Positiewe selfgesprek 

Die mens is voortdurend besig om met homself te praat. Daar 
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word beweer dat die mens selfs soveel as 1 200 woorde per 

minuut vir homself s~. Die eerste stap in positiewe breinpro

grammering (motivering) is om na jouself te luister en te hoor wat 

jy vir jouself s~. Voorbeelde van boodskappe wat 'n daad

werklike negatiewe invloed op jou lewe kan h~. is onder meer: 

"ek kan nie .... ", "ek sat dit nooit regkry nie ", "dis te moeilik ", "dis 

onmoontlik ". Hierdie boodskappe moet na positiewe stellings 

omgekeer word en om dit effektief te laat gebeur moet op die 

volgende gelet word: 

* 

* 

* 

Dit is nodig om altyd 'n positiewe stelling te maak. Om die 

boodskap "ek is bang" te verander in "ek is nie bang nie" is 

foutief. Hoe visualiseer 'n mens vir homself die boodskap 

"ek is nie bang nie ''? 'n Positiewe stelling mag nie die 

woord "nie" omvat nie en moet maklik gevisualiseer kan 

word (in prentjievorm voorgestel kan word). Met ander 

woorde, korrekte positiewe boodskappe lui soos volg: "ek 

het beheer oor myself" of "ek het vertroue in myself". 

Die positiewe stelling moet op die hede betrekking he, by

voorbeeld "ek is kalm" of selfs nog beter "ek is reeds 

kalmer". Die handeling moet dus nie heenwys na iets wat 

nog gaan of moet gebeur nie. Van uitstel, kom afstel en 

daar is dus nie 'n beter tyd as nou nie. 

Positiewe breinprogrammering werk meer effektief wanneer 

'n persoon ontspanne is, omdat hy dan meer beheer oor sy 

denke het. Gereelde oefening is om hierdie rede baie 
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belangrik om die liggaam te laat ontspan en kragte te 

versterk. Geleenthede waartydens spanning onnodig oplaai, 

is byvoorbeeld wanneer 'n mens in 'n verkeersopeenhoping 

beland, of toustaan in die supermark, en so meer. Tydens 

sulke situasies kan spanning effektief verlig word deur 

doelbewus aan 'n positiewe ervaring of 'n aangename en 

interessante gebeurtenis te dink. Terselfdertyd word hierdie 

tyd wat andersins verlore sou gewees het, konstruktief 

gebruik om die lewe positief, interessant en dinamies te 

maak. 

ii) Verandering van gesigsuitdrukking en liggaamshouding 

Grove verwys na 'n interessante eksperiment wat uitgevoer is om 

te bewys dat indien 'n mens se liggaamshouding verander, 

emosies oak verander: 'n Man moes na 'n grusame rillerfilm kyk, 

terwyl verskeie meetinstrumente aan horn gekoppel is, naamlik 'n 

EKG, 'n galvaniese velresponsmeter en so meer. Hierdie in

strumente het aanduidings van sy emosies gegee. Wanneer hy 

vrees, stres of aggressie ervaar het, het sy bloeddruklesing 

byvoorbeeld verhoog. 'n Ander man, met dieselfde meetinstru

mente aan horn gekoppel, is gevra om al die gesigsuitdrukkings 

en bewegings van die eerste man presies na te boots. Hoewel 

die tweede man nie die film kon sien of die klankbaan kon hoar 

nie, het sy instrumente spoedig dieselfde lesings as die van die 

eerste man begin gee. 

Grove ( 1991 :85) verskaf 'n doeltreffende skematiese voorstelling 
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van die verandering van liggaamshouding en gesigsuitdrukking 

wat met sukses, as 'n praktiese voorbeeld, in die praktyk 

ge"implementeer kan word. (Kyk Figuur 8.) 

Figuur 8 Verandering van liggaamshouding 

iii) Beskou mislukking as 'n geleentheid om iets te leer 

Geen mens is sonder foute nie. Persone wat die hoogste sport 

in die lewe bereik, skryf hulle suksesse dikwels toe aan dit wat 

hulle uit hulle foute en mislukkings geleer het. Om te groei en te 

ontwikkel moet die mens voortdurend met nuwe dinge eksperi

menteer. In die proses moet die leerproses om terugslae en 

mislukkings te leer hanteer ook ontwikkel. Met hantering word 

bedoel die omskepping tot groei en voordeel. 
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iv) Maak 'n verbeeldingsvideo van sukses 

Hierdie riglyn word mees effektief aan die hand van die 

skematiese voorstelling in Figuur 9 (Grove 1991 :87) verduidelik: 

Figuur 9 'n Verbeeldingsvideo van sukses 

v) Erkenning en prys 

Die mens is dikwels geneig om homself te krities te evalueer en 

te beoordeel. Dit lei tot die vorrning van 'n onrealistiese konsep 

van die self. Orn vir jouself krediet te gee beteken nie noodwen

dig om verwaand en egosentries te wees nie. 'n Klop op die 

skouer, so nou en dan, doen elke persoon die wereldse goed! 
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Die voorgaande inligting staan verder ook in direkte verband met 

die wyse waarop die wiskunde-selfkonsep gevorm word. 

Negatiewe konsepte van die self op wiskundige vakgebied gee 

aanleiding tot ontoereikende betrokkenheid en manifesteer 

uiteindelik in swak prestasie. Hierdie aspek word breedvoerig in 

Hoofstuk 3 bespreek. 

2.10 Samevatting 

In die voorgaande is belangrike aspekte betreffende die vorming 

van 'n eie identiteit uitgelig. Hieruit behoort duidelik te blyk dat 

'n eie identiteit nie aangebore is nie, maar gevorm word deur die 

mens se interaksie met sy leefwereld. Verder tree die mens as 

persoon-in-totaliteit in kommunikasie met sy leefwereld. Aan die 

hand van spesifieke belewings-, betrokkenheids- en betekenisge

wingshandelinge word hy in staat gestel om eiesoortige identi

teite te vorm. Die evaluering en waarneming van hierdie selfiden

titeite maak pit vir horn moontlik om tot die begrip van homself 

as persoon-in-totaliteit te kom, met ander woorde om konsepte 

van homself te vorm. In die lig hiervan is aandag aan die vorming 

van 'n selfkonsep geskenk. 

Die mens se begrip van homself (konsep van homself) is egter nie 

altyd realisties nie. In die lig hiervan is aandag geskenk aan 

die begrippe positiewe (hoe). negatiewe (lae). realistiese, 

realisties-positiewe en realisties-negatiewe selfkonsep. 

Weens die verskeidenheid faktore wat 'n rol speel in wiskunae-
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selfkonsepvorming is dit van kardinale belang dat die wiskunde

onderwyser elke leerling vir wie hy verantwoordelikheid aanvaar 

as persoon-in-totaliteit ken. Waar die fokus vir die doel van hier

die studie op die st. 7-leerling geplaas word, is belangrike aspekte 

rakende die leerling se kognitiewe, affektiewe, liggaamlike en 

sosiale ontwikkeling uitgelig. 

Wat die ontwikkeling van kognitiewe moontlikhede verder betref, 

is aandag geskenk aan enkele fundamentele aspekte rakende die 

werking van die brein as die sentrum van alle kognitiewe ver

moens. 

Teen die agtergrond van die wordingsvlak waarin die adolessent 

(st.7-leerling) horn bevind en ander verwante aspekte wat in die 

voorgaande uiteensetting uitgelig is, kan faktore wat moontlik 'n 

invloed op die adolessent se vorming van die selfkonsep uitoefen 

soos volg uitgelig word: 

* 

* 

* 

Die wyse waarop hy homself binne 'n spesifieke situasie 

waarneem en evalueer. Spesifieke norme, standaarde of 

vereistes aan die hand waarvan hy homself beoordeel, is in 

hierdie verband belangrik. 

Verwagtinge wat van die adolessent gekoester word deur 

belangrike persone in sy lewe. 

Die beeld wat hy vir homself as die ideale self daarstel. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Die kwaliteit van sy eie selfidentiteite. 

Die prestasies wat hy behaal. 

Die kwaliteit van sy eie emosionele belewinge. 

Die adolessent se verhouding met die teenoorgestelde 

geslag. 

Die vertrouensband tussen die adolessent en die onderwy

ser. 

Die sosiale interaksie tussen die adolessent en ander lede 

van die portuurgroep. 

Die wyse waarop die adolessent daarin slaag om sy eie 

gevoelens en menings te verbaliseer. 

Die kwaliteit van die kommunikatiewe interaksie tussen die 

adolessent en ander belangrike persone. 

Die kwaliteit van die adolessent se selfkennis. 

Bogenoemde is faktore wat moontlik 'n rol speel tydens die 

vorming van die adolessent se selfkonsep. In die voorgaande 

literatuurstudie is aangetoon dat elke mens op unieke wyse met 

leefwereldlike inhoude in kommunikasie tree. Teen hierdie 

agtergrond is die faktore onderliggend aan die vorming van die 
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selfkonsep eie aan elke persoon. 

In die volgende hoofstuk word aandag geskenk aan die wyse 

waarop die wiskunde-selfkonsep gevorm word en ander verwante 

aspekte. 
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HOOFSTUK 3 

DIE VORMING VAN DIE WISKUNDE-SELFKONSEP 

EN EISE WAT AAN DIE ONDERWYSER EN DIE 

LEERLING GESTEL WORD MET DIE OOG OP DIE 

VORMING VAN 'N REALISTIES-POSITIEWE 

WISKUNDE-SELFKONSEP 

3.1 lnleiding 

Die inhoud van hierdie hoofstuk plaas die klem op: 

Die wyse waarop die wiskunde-selfkonsep gevorm word. 

Die aard van wiskunde as vak. 

Spesifieke wiskundige vakinhoud wat huidig binne skool

verband deur 'n leerling van die st.7-ouderdomsgroep 

bemeester behoort te word. 

Eise wat aan die leerling en die onderwyser gestel word 

ten aansien van die vorming van 'n realisties-positiewe 

wiskunde-selfkonsep. 
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3.2 Die vorming van die wiskunde-selfkonsep 

'n Leerling se wiskunde-selfkonsep word omskryf as die konsep 

(beeld) wat hy van homself gevorm het ten aansien van 

wiskunde as vak. In Hoofstuk 2 is 'n volledige uiteensetting 

gegee van die interaksie tussen die mens (die leerling) en sy 

leefwereld. Hierin is aangetoon dat deur die voltrekking van 

spesifieke selfaktualiseringshandelinge hy daartoe in staat is om 

betekenis aan homself en spesifieke leefwereldlike inhoude 

waardeur identiteitsvorming plaasvind, te gee. Wanneer 'n 

leerling die verskillende identiteite van die self waarneem en 

evalueer, word inligting aan homself beskikbaar gestel waaruit hy 

'n konsep van homself vorm. Deur die wiskundesituasie as 

vertrekpunt te neem maak die leerling se betrokkenheid by, 

belewing van en sin- en betekenisgewing aan wiskundige 

vakinhoud dit vir horn moontlik om 'n eie wiskunde-identiteit te 

vorm. Wanneer hierdie wiskunde-identiteit krities waargeneem en 

geevalueer word, word inligting aan horn beskikbaar gestel aan 

die hand waarvan hy 'n eie wiskunde-selfkonsep kan vorm. Die 

wyse waarop die wiskunde-selfkonsep gevorm word, kan 

skematies voorgestel word. (Kyk Figuur 10, p. 77 .) 

Die interaksie tussen 'n leerling en die wiskundesituasie is 

voortdurend onderhewig aan verandering. In die lig hiervan is die 

dinamiek van die wiskunde-selfkonsep onder meer gelee in die feit 

dat dit verander. Ten einde die kwaliteit van die wiskunde

selfkonsep soos wat dit op 'n spesifieke tydstip gemeet word, 

aan te dui, word vir die doel van hierdie studie van die volgen-
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de begrippe gebruik gemaak: 

3.2.1 'n Realistiese wiskunde-selfkonsep (positief of nega

tief) 

'n Leerling beskik oor 'n realities-positiewe wiskunde-selfkonsep 

wanneer hy wiskundig aangela is, goeie prestasies op wiskundige 

vakgebied behaal en homself as 'n sukses belewe ten aansien van 

wiskunde as vak. 

'n Realisties-negatiewe wiskunde-selfkonsep word gevorm wan

neer 'n leerling wat wiskundig aangela is, 'n negatiewe beeld van 

homself op wiskundige vakgebied vorm, op grond van 'n ernstige 

persoonlike terugslag wat tydelik van aard is. Die negatiewe 

beeld wat hy dan van homself ten aansien van wiskunde as vak 

vorm, is gegrond op die wyse waarop hy as persoon-in-totaliteit 

deur sy traumatiese ervaring geraak word en homself op daardie 

spesifieke tydstip van sy !ewe, op alle gebiede as 'n mislukking 

beleef. Soos reeds gemeld, behoort hierdie negatiewe selfbele

wing slegs tydelik van aard te wees. lndien dit egter negatief bly, 

is die kwaliteit van die leerling se wiskunde-selfkonsep onrealis

ties en kan hy daardeur in sy akademiese vordering gerem word. 

3.2.2 'n Onrealistiese wiskunde-selfkonsep (positief of nega

tief) 

Die kwaliteit van die wiskunde-selfkonsep word as onrealis

ties-positief (en gevolglik as ontoereikend) beskou wanneer 'n 
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leerling nie wiskundig aangele is nie, swak presteer op wis

kundige vakgebied en homself steeds as 'n sukses beleef ten 

aansien van wiskunde as vak. 

'n Onrealisties-negatiewe wiskunde-selfkonsep wys heen na 'n 

wiskunde-selfkonsep waarvan die kwaliteit ontoereikend is en 

gevorm word wanneer 'n leerling wat wiskundig aangele is, swak 

prestasies op wiskundige vakgebied behaal en homself as 'n 

mislukking beleef ten aansien van wisk~nde as vak. Die negatie

we beeld wat hy dan van homself gevorm het, is gegrond op sy 

swak prestasies en omdat hy wel oor die vermoe beskik om beter 

prestasies te behaal, word die kwaliteit van sy wiskunde-self

konsep as onrealisties en negatief beskou. 

Met die oog op die begeleiding van die leerling tot die vorming 

van 'n realisties-positiewe wiskunde-selfkonsep is dit belangrik 

om aandag te skenk aan dit waarby hy betrokke behoort te raak 

(die inhoud) en die wyse waarop hy betrokke behoort te raak ten 

einde sukses te behaal. In die lig hiervan word die aard van 

wiskunde as vak, die spesifieke vakinhoud wat tans deur leerlinge 

van die st.7-ouderdomsgroep bemeester behoort te word en 

wiskundige werkswyses wat die leerling in staat stel om wiskun

de begripmatig te bemeester, vervolgens ondersoek. 

3.3 'n Historiese blik op die aard en die ontstaan van wiskun~e 

as skoolvak 

Volgens Pretorius (1978:122) word die term wiskunde in die 
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Ensiklopedie van die Wereld gesien as 'n Nederlandse benaming 

wat deur die Nederlandse wiskundige, Simon Steven ( 1548-

1620), ingevoer is vir die ou vak bekend as mathematica 

(matesis). Hy beweer verder dat die Grieke die eerste was om 

wiskunde as wetenskap te beoefen. Die groot Griekse denkers 

het dan ook die vernaamste kenmerke van die moderne wiskunde 

geken, naamlik dat dit universeel toepasbaar, abstrak en in 

metode deduktief is. "Uit die denkbeeld het die moderne begrip 

van aksiomatisering ontstaan en geleide/ik ontwikkel" (Pretorius 

1978: 122). Volgens Van Zyl (1990:41) is Egipte reeds in 500 

v.C. as die bakermat van wiskunde beskou, omdat baie Grieke 

wiskunde aldaar gaan bestudeer het. Die aspek van wiskunde 

wat hulle die meeste ge"interesseer het, was nie die metery self 

nie, maar die bestudering van meetkundige figure. Hier word 

spesifiek verwys na Pythagoras wat sy naam verewig het deur 

met logiese redenering te bewys dat in enige reghoekige driehoek, 

die vierkant op die skuinssy dieselfde oppervlakte het as die som 

van die oppervlaktes van die vierkante op die ander twee sye. 

Euklides (300 v.C.) het in die voetspore van Pythagoras gevolg 

en die ganse meetkunde van sy tyd verwerk en tot een logiese 

stelsel uitgebrei. Die inhoud van sy werk het dwarsoor die 

wereld tot aan die begin van hierdie eeu die leerboek van 

meetkunde gebly. Leemtes wat in sy werk aanwesig was, is aan 

die begin van hierdie eeu deur Hilbert aangevul. Meetkunde soos 

dit vandag op skoolvlak aangebied word, vorm 'n suiwer deduk

tiewe sisteem. Om dit suksesvol te bemeester is dit noodsaaklik 

om: " ... uiters akkuraat te wees met die korrekte gebruik van 
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grondbegrippe, juiste formulering van definisies en die duidelike 

omlyning van basiese aksiomas. Op hierdie fondament moet 

noukeurig en sistematies gebou word deur in die bewys van elke 

stelling, slegs gebruik te maak van bekende begrippe, aanvaarde 

aksiomas en resultate wat vantevore bewys is" (Pretorius 

1978:128). 

Algebra word gesien as een van die oudste vertakkinge van 

wiskunde. Daar bestaan historiese getuienis dat die Babiloniers 

van 4000 jaar gelede, reeds bedrewe was in algebra'iese meto

des. Tot en met die agtiende eeu is algebra ruweg beskryf as 

daardie deel van wiskunde wat te make het met die oplossing 

van vergelykings. Die begin van die moderne algebra is in die 

negentiende eeu ingelui met die aksiomatisering van die reele en 

komplekse getalle. Johnson (in Pretorius 1978:126) wys daarop 

dat algebra oor 'n taal en redeneringspatroon beskik wat as 

grondslag van alle vertakkinge in wiskunde dien. In die, benadering 

ten aansien van wiskunde moet gepoog word om veral die logiese 

struktuur van algebra te beklemtoon. Begrip moet veel eerder 

beklemtoon word as manipulerende bekwaamhede. 

Enkele definisies aan die hand waarvan gepoog is om die aard van 

wiskunde as vak, soos dit vandag daar uitsien, te definieer, word 

vervolgens aangedui. 

Strauss (1982:131) verwys na die volgende definisies van Kline 

en Stone: 
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Kline beskou wiskunde as 'n " ... creative or inventive pro

cess, deriving ideas and suggestions from real problems, 

idealizing and formulating the relevant concepts, posing 

questions, intuitively deriving a possible conclusion, and 

then, proving the hunch or intuitive argument deductively". 

Stone omskryf wiskunde " ... as the study of general 

abstract elements and stuctured by the presence of arbitary 

but unambiguously specified relations among them". 

Gouws (in Pretorius 1978:124) dui die volgende definisies aan: 

"Wiskunde is die wetenskap wat al/es aandui oor orde en 

meting" - Descartes. 

"Wiskunde is die woord wat wetenskap aandui" - J.J.Syl

vester. 

"Wiskunde word gesien as 'n versameling van hipotetiese, 

deduktiewe denke of teoriee, elkeen bestaande uit 'n 

definitiewe sisteem van primitiewe, ongedefinieerde kon

septe of simbole en primitiewe, nie-bewese maar selfbe

staande veronderstellinge" - G.D. Fitch. 

Gouws (in Pretorius 1978:124) beskou wiskunde " ... as 'n onder

deel van die Logika ... " en hy beweer: " ... wiskundige redenering 

bestaan uit 'n ketting van logiese konklusies met uitgangspunt 'n 

stelsel van gegewens, aksiomas genoem, wat aanleiding gee tot 
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'n sekere resultaat van die redenering. Hierdie ketting van logiese 

konklusies staan dan oak bekend as 'n bewys. Bogenoemde 

word dan gebruik om sekere elemente van die wiskundige denke 

na vore te bring, soos byvoorbeeld die estetiese, die intui"tiewe, 

die logiese, asook elemente soos abstraksie en ekonomie van 

denke". 

Volgens Van Dyk (in Strauss 1973:21) kan die volgende ken

merke aan wiskunde soos dit vandag op skoolvlak aangebied 

word, toegeskryf word: 

"Dit is uitsluitlik 'n /ogiese stelsel van kennis en is opvol

gend van aard. Elke eenheid is 'n voorbereiding vir en dien 

as basis vir opeenvolgende eenhede. 

Dit gebruik aksiomatiese denke. Dit is gebaseer op 'n 

betreklike klein aantal postulate, ongedefinieerde terme, 

definisies en algemene begrippe. 

Dit is abstrak van aard, maar het 'n noue verband met die 

konkrete, die werklikheid. 

Die blote uiteensetting van die wiskundige waarhede soos 

onderskei in die soek daarna en die ontdekking daarvan is. 

essensieel sillogisties, sinteties en deduktief van aard. 

Formele deduktiewe /ogika verteenwoordig egter nie die 

gewone wyse waarop die mens redeneer nie, maar is eerder 

'n skema waarvolgens hy probeer om aan te toon hoe sy 
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gevolgtrekkings uit sy vooronderstellings volg. Wiskundige 

redenering soos deur die mens toegepas, is veral analities 

en induktief van aard. In wiskunde is die redenering 

gevolglik sinteties en deduktief sowel as analities en 

induktief". 

Onbekende begrippe wat in bostaande gebruik is, word soos volg 

verduidelik (Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse 

Taal, 1988): 

Aksioma: 'n Aksioma is 'n bewering, grondstelling wat 

sander bewys as waar aangeneem word (p.40). 

Aksiomaties is dus soos 'n aksioom: duidelik; vanselfspre

kend sander bewys (p.40). 

Sillogisme: Redenering bestaande uit twee vooropgestelde 

of voorafgaande stellings, waaruit 'n besluit, konklusie 

afgelei word as die vooropgestelde stellings waar is (p.964). 

Sillogisties is dus van die aard of in die vorm van 'n sillo

gisme (p.964). 

Sinteties berus op die verbinding of samevoeging van afson

derlike elemente tot 'n nuwe geheel (p.968). 

Deduktief: Wat op afleiding berus; wat van die algemene 
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na die besondere redeneer (p.137). 

lnduktief: Wat van die besondere na die algemene redeneer 

(p.440). 

Ofskoon die voorgaande implisiet heenwys na die vormings

waarde van wiskunde as vak, word hierdie aspek weer eens 

beklemtoon. 

In Hoofstuk 1 is die vormende waarde van wiskunde omskryf in 

terme van die bydrae wat dit lewer in die ontwikkeling van 

verskillende karaktereienskappe, soos eerlikheid, verantwoorde

likheid en selfstandigheid. 

Strauss ( 1982: 133) beweer dat die vormingswaarde van die 

leerinhoud na die kwaliteit van die leerinhoud heenwys. In die lig 

hiervan I~ die vormingswaarde van wiskunde vir De Vaal (in 

Strauss 1982:134) enersyds in die " ... ekstensiewe appe/ wat die 

inhoude self tot die kind rig en andersyds in die implisiete waarde 

van die wiskunde-inhoude wanneer die kind hom oopstel vir die 

kwantitatiewe aspekte van die werklikheid". 

Kotzee (in Strauss 1982:134) beskou die kwaliteit van wiskunde 

as gelee in die praktiese waarde daarvan in die moderne same

lewing asook die bydrae wat dit lewer tot die vermoe om abstrak 

te dink en algemene begrippe en simboliese vorme weer te gee. 

Verder is wiskunde " ... inderwaarheid self 'n gespesialiseerde taal" 
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(Visser 1985:56). Die taal van wiskunde toon baie ooreenkomste 

met die taal wat ons in alledaagse lewensituasies gebruik, maar 

binne wiskundige konteks het dit 'n totaal ander betekenis. 

Woorde en frases soos "aftrek ", "tel op", "vat weg ", "maal", 

"teen" is bekende begrippe, maar beteken in wiskunde iets heel 

anders as in die alledaagse lewe. 

Wanneer na wiskundetaal as simboletaal verwys word, word 

verwys na simbole as deel van die wiskundewoordeskat wat op 

'n spesifieke wyse gekombineer word om 'n wiskundeboodskap 

oor te dra byvoorbeeld: 

x > y ; waar x en y € R 

x+8=15 

Simbole wat in wiskundetaal gebruik word, is onder meer: 

Syfersimbole waaronder 1, 2, 3, -1, -2, ensovoorts. 

Lettersimbole waaronder a, b, c, N, R, ensovoorts. 

Bewerkingsimbole waaronder +; -; x; en + 

Verhoudingsimbole waaronder >; <; =; =;Ill· 

Ten einde wiskunde as vak te bemeester is dit vir elke leerder 

baie belangrik om te begryp wat die wiskundetaal simboliseer. 

Vervolgens word aandag geskenk aan spesifieke vakinhoud wat 

tans vir leerlinge van die st. 7-ouderdomsgroep voorgeskryf is. 

Ten aansien van voorgeskrewe wiskunde vakinhoud wat beplan 

word vir die toekoms, word die leser verwys na 'n baie interes-
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sante en lywige studie in verband met die kurrikulering van 

wiskunde vir die jaar 2000, soos saamgestel deur verskeie 

oorsese navorsers (Malone, Burkhardt en Keitel 1989). 

3 .4 Die huidige wiskundeleergang vir st. 7-leerlinge 

3.4.1 Reele getalle 

3.4.1.1 Die bepaling van irrasionale getalle se plekke op die 

getallelyn. 

3.4.1.2 Repeterende, eindige en nierepeterende desimale 

getalle. Reele getalle. Herleiding van gewone breuke 

na desimale breuke en andersom. 

3.4.1.3 Ordening en digtheid. 

3.4.1.4 Grafiese voorstelling van ongelykhede van die vorm 

a ::s;x::s;b; x~b; x::s;a of x~b (a,bE R of Z) op die 

getallelyn. 

3.4.2 Algebrai"ese uitdrukkings 

3.4.2.1 Eksponensiaalvorme. 

Uitbreiding van die begrip x", n E N, x E R: 

(a) Betekenis van x 0 (x+oi. 

(b) Betekenis van x-1 
( x+o, tE N ). 
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(c) Die volgende wette (sonder bewys, waar s,t E 

N0 met aro as s=O of t=O): 

(i) a• x a1 = a•+t 

(ii) a• + a' = a•·t (a f= 0 as s :St) 

(iii) (ab)" =a• b" ( btO as s=O) 

(iv) ( a• )1 = a•1 

3.4.2.2 Wetenskaplike notasie: 

3.4.2.3 

(a) Wetenskaplike notasie by die skryf van baie 

klein hoeveelhede. Sakrekenaarnotasie. 

(b) Bewerkings met baie groot en baie klein getalle 

wat in standaardnotasie uitgedruk is. 

Polinome: 

Klassifikasie: graad, stygende en dalende orde van 

magte. 

3.4.2.4 Substitusie. 

\ 
3.4.2.5 Bewerkings met polinome: 

(a) Optelling en aftrekking. 

(b) (i) Vermenigvuldiging, tot en met die produk 

van binome en trinome. 

(ii) Kennis van identiteite van die vorm 

(x+c) 2 = x2 + 2cx +c2 waar c40, c ER, 
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(x + c)(x -cl = x2 
- c2 

(c) Deling: 

Delers beperk tot monome. 

(d) Kombinasies van hoogstens drie bewerkings. 

(e) Die verheffing van monome tot 'n mag. 

3.4.2.6 Vierkantswortels van monome. 

3.4.3. Faktorisering 

3.4.3.1 Gemeenskaplike faktor. 

3.4.3.2 Die verskil tussen twee vierkante. 

3.4.3.3 Trinome van die vorm x2 + bx + c (b,c E Z). 

3.4.4 Algebraiese breuke 

3.4.4.1 Vereenvoudiging. 

3.4.4.2 Die identifisering van beperkings op die veranderlike. 

3.4.4.3 Vermenigvuldiging en deling met eenvoudige alge-

bra'iese breuke. 

3.4.4.4 Optelling en aftrekking met uitdrukkings wat alge

bra"iese breuke bevat. Noemers is beperk tot mono

me. 

3.4.5 Vergelykings 

3.4.5.1 Algebra'iese en numeriese oplossing van lineere 
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3.4.5.2 

3.4.5.3 

vergelykings of vergelykings wat herlei kan word tot 

lineere vergelykings: 

(a) met rasionale koeffisiente, 

(b) wat breuke bevat met monomiale noemers. 

Eenvoudige probleme wat lei tot lineere vergelykings. 

Substitusie in 'n relevante formule en die oplos van 

die lineere vergelyking wat hieruit voortvloei. 

3.4.6 lnturtiewe inleiding tot die funksiebegrip 

3.4.6.1 Variasie. Oorsaak en gevolg. Direkte verandering en 

inverse verandering. (lnformele benadering - presiese 

taalgebruik word nie verlang nie.) 

3.4.6.2 Die begrippe: asse, oorsprong, koordinate van 'n 

punt, onafhanklike veranderlike, afhanklike verander

like (onderwerp van 'n formule), kwadrante. 

3.4.6.3 Die teken van grafieke op grafiek- of blokkiespapier 

deur gebruik te maak van ta belle en geordende getalle

pare wat uit realistiese situasies en eksperimente 

verkry is. 

3.4.6.4 Die begrip van een veranderlike y direk eweredig aan 

3.4.6.5 

3.4.6.6 

'n ander veranderlike x, sodat y:x (of die ekwiva

lent) 'n konstante is. Die opstel van tabelle. 

Berekenings wat eenvoudige direkte eweredigheid 

behels deur die identifisering van die betrokke veran

derlikes en die gebruik van die begrip in 3.4.6.4. 

Die begrip van een veranderlike y omgekeerd eweredig 
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3.4.6.7 

3.4.6.8 

3.4.7 

3.4.7.1 

3.4.7.2 

aan 'n ander veranderlike x, sodat xy 'n kon

stante is. Die opstel van tabelle. Berekenings. 

Koers: 

(a) Konstante spoed. 

(b) Grafiese voorstelling van direkte eweredigheid 

en grafiese oplos van eenvoudige probleme. 

(c) Praktiese toepassing van koers, insluitend wis-

selkoers. 

Die funksie gedefinieer deur y = mx + c: 

(a) Tabelle van geordende pare. 

(bl Grafiek. Die ontdekking van die feit dat 

(i) asm 1 =m 2 iny= m 1x+ceny=m2x+c,is 

die lyne ewewydig, en omgekeerd, 

(ii) c is die afsnit op die y-as. 

(cl Die bepaling van formulas van die vorm 

y = mx + c uit gegewe tabelle van waardes van 

x en y. 

Stelsels lineere verge/ykings 

Grafiese, algebra'iese en numeriese oplossing van 

stelsels lineere vergelykings waarvan een vergelyking 

slegs een onbekende en die ander vergelyking twee 

onbekendes bevat. 

Oplossing van probleme wat lei tot stelsels lineere 

vergelykings soos in 3.4. 7. 1. 
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3.4.8 Rente 

3.4.8.1 Berekening van enkelvoudige rente en eindbedrag met 

behulp van 'n sakrekenaar. 

3.4.8.2 Stap vir stap berekeninge van saamgestelde rente. 

3.4.9 Statistiek 

3.4.9.1 lnsameling van data. 

3.4.9.2 Voorstelling van data: 

(a) in tabelvorm insluitend tellingsdiagramme, 

(b) grafies, staafdiagramme, gebrokelyngrafieke, 

sirkeldiagramme. 

3.4.9.3 Kritiese besprekings van piktogramme wat in koerante 

en tydskrifte voorkom. 

3.4.9.4 Berekening van die rekenkundige gemiddelde, mediaan 

en modus van ongegroepeerde data. 

3.4.9.5 Verspreiding: 

3.4.10 

(a) Variasiewydte as 'n maatstaf van verspreiding. 

(b) Datastelle met dieselfde gemiddelde maar ver

skillehde verspreidings (variasie). 

(c) Die gemiddelde van die absolute waardes van 

die verskille tussen die data-punte en die 

steekproefgemiddelde as 'n verbeterde 

maatstaf van verspreiding. (Die gemiddelde 

afwyking.) 

Waarskynlikheid 

92 



3.4.10.1 Die gebruik van tellings, frekwensietabelle en staafdia

gramme om stogastiese eksperimente aan te teken. 

3.4.10.2 Uitkomstes, insluitend die wat as geordende pare 

voorgestel kan word. Ewekansige uitkomstes. 

3.4.10.3 Die suksesbreuk as beramihg van waarskynlikheid. 

3.4.10.4 Terminologie met betrekking tot die waarskynlik

heidskaal: seker; hoogs waarskynlik; waarskynlik; 

vyftig-vyftig; onwaarskynlik; onmoontlike uitkomstes. 

3.4.10.5 Steekproefruimte S as 'n versamelihg van elemente in 

een tot een afbeelding met die uitkomste van 'n 

eksperi merit. 

3.4.10.6 Gebeurtenis as 'n deelversameling van die steek

proefruimte. 

3.4.10. 7 Definisie van waarskynlikheid. 

3.4.10.8 Die gebruik van Venn-diagramme om die steekproef- · 

ruimte asook gebeurtenis voor te stel. 

3.4.10.9 Onmoontlike gebeurtenisse. Seker gebeurtenisse. 

3.4. 10.10 Onderling uitsluitende gebeurtenisse. 

3.4.10.11 Komplemenrnre gebeurtenisse. 

3.4.10.12 Steekproefruiintes wat uit versamelings van geor

dende getallepare bestaan en hulle voorstellings in die 

Cartesiese vlak. Boomdiagramme as telhulpmiddel. 

3.4.10. 13 Steekproefneming as voorbereidende werk tot 'n 

latere studie van inferensie. 

3.4. 11 Maatleer (vormleer) 

3.4. 11. 1 Volumes van regte prismas met basisse driehoekig, 
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reghoekig. Sirkelvormige silinders. Die verhouding 

van die volumes van gelykvormige vaste liggame. 

3.4.11.2 Buite-oppervlakte van regte prismas soos in 

3.4.11.1. 

3.4.11.3 Dwarsdeursnitte vai1 vaste liggame. 

3.4.12 Meetkunde 

3.4.12.1 Gelykvormigheid en kongruensie: 

(a) Begrip van gelykvormigheid. 

(b) Toets vir gelykvormigheid van figure. 

(c) Kongruensiebegrip. 

(d) Die vier kongruensie-aksiomas vir driehoeke. 

(e) Kongruensie as 'n instrument vir bewysvoering 

in die konteks van bevestiging en/of verklaring. 

3.4.12.2 Vierhoeke: 

(a) Eksperimentele ondersoek na die eienskappe van 

vierhoeke ten opsigte van sye, hoeke, hoeklyne 

en simmetrie-asse, en die verklaring en/of beves

tiging van resultate deur bewysvoering. 

(b) Klassifikasie en definiering van vierhoeke. 

(c) Som van binnehoekgroottes en buitehoek

groottes van vierhoeke, en veralgemening na 

veelhoeke. 

(d) Herkenning van vierhoeke op grand van gegewe 

eienskappe. 

(e) Afleiding en gebruik van die formules vir die 

oppervlaktes van verskillende vierhoeke en 
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eenvoudige saamgestelde vorms. 

(f) Probleemoplossing rakende vierhoeke. 

3.4.13 Transformasies 

(Nie deel van die verpligte kern nie, maar as verry

king). 

3.4·.13.1 Translasies in 'n platvlak. 

Teken en herkenning. 

3.4.13.2 Refleksie. 

Lynsimmetrie 

(a) vir twee punte, 

(b) vir twee kongruente figure, 

(c) vir 'n enkele figuur. 

Simmetriese figure. Simmetrie-asse. 

3.4.13.3 Rotering op 'n platvlak: 

(a) Rotasiesimmetrie. 

(b) Orde van rotasiesimmetrie. 

(c) Hoeke van rotasiesimmetrie. 

(d) 180° - simmetrie (puntsimmetrie). 

(e) Rotasiemiddelpunt. 

3.4.13.4 Herkenning en beskrywing van eenvoudige transfor

masie. 

3.4.13.5 Die ondersoek van die verwantskap tussen die koor

dinate van punte van 'n figuur en van die figuur se 

beeld onder 'n translasie, weerkaatsing in die asse, en 

rotasie van 90° en 180°. 
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Om die voorgaande en enige ander wiskundevakinhoud te be

meester, vereis dat 'n leerling oor spesifieke vermoens moet be

skik en spesifieke wiskundige werkswyses behoort te volg. Dan 

behoort hy daartoe in staat te wees om verwantskappe te kan 

insien, afleidings te kan maak, te kan abstraheer, analiseer en so 

meer. Vervolgens word aandag geskenk aan spesifieke aspekte 

van besondere wiskundevermoens en die wyse waarop vakinhoud 

waargeneem behoort te word met die oog op die begripmatige 

bemeestering daarvan. 

3.5 Wiskundevermoens en wiskundige werkswyses 

3.5.1 Definiiiring en omskrywing 

Blackwell, Meinander en Werdelin (in Visser 1985a:25&26) het 

wiskundevermoens soos volg gedefinieer: 

Blackwell het aangedui dat " ... wiskundevemoii verskillende 

fasette het en dat dit heenwys na die vermoens om kwanti

tatiewe verwantskappe te begryp, om deduktief te 

redeneer, en om a/gemene beginsels toe te pas op syfers, 

simbole en geometriese begrippe ". 

Meinander beskou wiskundevermoe as 'n " ... komplekse 

eienskap wat intelligensie, geheue, belangstelling en 

motivering betrek ". 

Werdelin definieer wiskundevermoe as " ... die vermoe om 
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die aard van wiskundige simbole, metodes en bewyse te 

begryp, om hulle te leer, te onthou en te reproduseer, om 

hulle met ander probleme, simbole en bewyse te kombineer 

en om hulle te gebruik om wiskundige probleme op te los ". 

Pretorius (1978:143) en Visser (1985a:37-42) verwys na 'n 

uiters omvattende teoretiese en empiriese studie wat deur die 

Russiese sielkundige V.A.Krotetskii onderneem is met betrekking 

tot wiskundige denke en die struktuur van wiskundevermoens. 

Standpunte wat 'n onderskeid tref tussen kreatiewe wiskunde

vermoens en die vermoe om skoolwiskunde te bemeester, word 

heftig deur Krotetskii gekritiseer (Visser 1985a:37). Volgens horn 

val hierdie twee aspekte op dieselfde kontinuum, maar in sy 

ondersoek het hy die struktuur van wiskundige begaafdheid 

eerste bestudeer, omdat hy geglo het dat hy sodoende die 

duidelikste beeld van wiskundevermoens sou kry. Ten opsigte 

van die onderskeie fasette van wiskundevermoens, het hy 

vergelykings tussen die minder en die meer begaafde 

wiskundeleerlinge getref om sodoende die betrokke vermoe 

duidelik te omskryf. 

Dit is veral interessant om te weet dat die leerlinge in Krotetskii 

se steekproewe geen toetse afgele het nie. Hulle is oar 'n lang 

tydperk geleer om hardop te dink wanneer hulle probleme oplos. 

Sodoende was dit moontlik om die prosesse wat by wiskundige 

denke betrokke was, te ondersoek, 'n struktuur van 

wiskundevermoens voor te stel en die ontwikkeling van elke 

vermoe na te vars (Visser 1985a:37). 
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Krotetskii (in Visser 1985a:38) dui die volgende drie stappe in die 

oplossing van 'n wiskundige probleem aan: 

Waarneming van wiskundige materiaal. Die proses neem 'n 

aanvang deurdat inligting omtrent die probleem geassimileer 

word en daaroor gereflekteer word. 

Verwerking van inligting. Die verkree inligting word hierna 

verwerk en getransformeer totdat die oplossing verkry 

word. 

Onthou van inligting. Hierdie inligting omtrent die probleem 

word in die geheue behou. 

Binne bogenoemde drie stappe in probleemoplossing identifiseer 

hy ses basiese komponente van die struktuur van wiskundever

moens. Op grond van die interaksie tussen hierdie ses kompo

nente vorm dit in werklikheid 'n enkele sisteem van wiskundige 

bekwaamheid. Hierdie ses komponente word soos volg omskryf 

(Visser 1985a:35-40 en Pretorius 1978:143-145): 

i) Verkryging van wiskundige inligting of waarneming van 

wiskundige materiaal 

Wiskundige inligting word op verskillende wyses deur die 

wiskundig begaafde en wiskundig minder begaafde leerlinge 

waargeneem. Die meer begaafde leerling struktureer die pro

bleem op 'n kenmerkende wyse deur duidelik te onderskei tussen 
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die verwantskappe in die probleem wat na 'n oplossing sal lei, 

asook tussen die inligting wat wiskundige betekenis het en 

konkrete inligting wat slegs op die spesifieke probleem betrekking 

het. Essensiele inligting in die probleem word as sodanig uitgelig 

en ge'isoleer van onnodige inligting. Verder wil dit soms voorkom 

asof die wiskundig begaafde leerlinge nie met 'n analities

sintetiese proses besig is in die hantering van die probleem nie; 

maar dat hulle in 'n enkele oomblik die probleem met al sy 

verwantskappe waarneem. "Die minder begaafde leerlinge neem 

die geisoleerde feite van die probleem waar maar is nie in staat 

om die verwantskappe in 'n sisteem saam te voeg nie" (Visser 

1985a:38). 

ii) Veralgemening van wiskundige materiaal of verwerking van 

wiskundige inligting 

Die aard van wiskundevermoens in hierdie verband verwys na die 

vermoe tot logiese denke in die sfeer van kwantitatiewe en 

ruimtelike verhoudings, getalle- en lettersimbole en die vermoe 

om in wiskundige simbole te dink (Pretorius 1978: 143). Die meer 

begaafde leerling beweeg vanaf die spesifieke inligting in 'n 

gegewe probleem na die algemene in die oplossingsproses van 

die probleem. Met ander woorde hy is daartoe in staat om met 

gemak die bepaalde probleem in 'n algemene kategorie te plaas . 
en die geldige algemene reels wat by die probleem betrokke is, in 

te sien. Vir die meer begaafde leerling is 'n meer gekompliseerde, 

maar algemene oplossing, dikwels meer aanvaarbaar bo 'n 

korrekte oplossing wat nie 'n algemene karakter het nie. 
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iii) lnperking van die dinkprosesse 

"Die wiskundig-begaafde leerling is geneig om soms willekeurig, 

en soms onwillekeurig, sy redeneerprosesse te verkort deur 

sommige skakels in die denkprosesse uit te laat of in te perk" 

(Visser 1985a:39). 

iv) Buigsaamheid van denke of verstandsprosesse 

Namate wiskundig begaafde leerlinge ouer word, toon hulle die 

neiging om 'n enkele probleem op verskillende maniere op te los. 

Hulle word nie gebind deur konvensionele metodes om 'n 

probleem op te los nie en kan vanaf 'n bepaalde gedagtegang na 

'n totaal ander een oorskakel. Vir die minder begaafde leerling is 

dit moeilik om van een gedagtegang na 'n ander een oor te skakel 

en alternatiewe moontlikhede te ondersoek. 

v) Die strewe om eenvoudige en ekonomiese metodes van 

oplossing te vind 

Vir die meer begaafde leerling is dit bevredigend om die beste of 

mees ekonomiese metode vir 'n oplossing te vind en hy probeer 

dikwels om eers enige oplossing te vind en daarna te 

eksperimenteer met ander metodes ten einde die eerste poging te 

verbeter. Die gemiddelde en minder begaafde leerling probeer 

slegs om die probleem op te los. 
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vi) Wiskundige geheue of die vermoe tot behouding van 

wiskundige inligting 

Dit impliseer 'n veralgemeende geheue vir wiskundige verwant

skappe, skemas van argumente en bewyse, metodes van pro

bleemoplossing en beginsels van benadering. lnligting wat 

meestal deur die minder begaafde leerling onthou word, is 

gewoonlik slegs numeriese gegewens of die konkrete feite van 'n 

probleem. Veralgemeende wiskundige materiaal, abstrakte 

verwantskappe en algemene metodes vir die oplossing van 'n 

probleem word moeilik deur hulle onthou. Die geheue van die 

wiskundig begaafde leerling is hoogs selektief en word nie met 

onnodige inligting oorlaai nie. Oortollige inligting word deur hulle 

vergeet, terwyl die aard van die probleem en die algemene aard 

van bewerkings wat nodig is om die probleem op te los deur hulle 

onthou word. 

3.5.2 Same vatting 

Aan die hand van Krotetskii se teorie in verband met wiskunde

vermoens is dit moontlik om die volgende vermoens (vaardighede) 

uit te fig waardeur 'n leerling in staat gestel word tot die 

toereikende begryp van wiskundevakinhoud: 

Logiese denke. Dit wys heen na die vermoe om 'n 

probleem op 'n spesifieke wyse te struktureer. Hierdeur 

word tussen verwante en nieverwante inligting onderskei, 

logiese verwantskappe word uitgelig en tot 'n sinvolle 
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geheel saamgevoeg. Verder is logiese denke ook beduidend 

van insig in ruimtelike verhoudings, getalle- en lettersimbole 

en die vermoe om in wiskundige simbole te dink. 

lnduktiewe denke. Hierdie vermoe laat die klem val op 

redenering vanaf die spesifieke inligting in 'n probleem na 

die algemene in die oplossingsproses van die probleem. 

Deduktiewe denke. Dit is denke wat op afleiding berus, 

met ander woorde daar word van die algemene na die 

besondere geredeneer. 

Buigsaamheid van denke. Hierdie vermoe stel 'n leerling in 

staat om vanuit verskillende vertrekpunte 'n probleem te 

benader en op te los. Aan die hand hiervan kan sonder 

moeite van een gedagtegang na 'n ander oorgeskakel word 

en van 'n konvensionele manier van probleemoplossing 

weggebreek word. 

Wiskundige geheue wat 'n veralgemeende geheue vir 

wiskundige verwantskappe, skemas van argumente en 

bewyse, metodes van probleemoplossing en beginsels van 

benadering impliseer. Toereikende wiskundige geheue dui 

ook op die vermoe om belangrike inligting van onbelangrike 

inligting te selekteer en eersgenoemde in die geheue te 

plaas. 

Abstrakte denke as die vermoe om konsepte te vorm van 
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objekte wat nie fisies teenwoordig is nie, met ander woorde 

denke deur die distansiering van die onmiddellike 

waarneembare werklikheid. 

Kreatiwiteit in die sin van die toereikende selektering van 

vakinhoud, wegbreek van konvensionele metodes van 

probleemoplossing, nuwe benaderingswyses en die 

ondersoek van alternatiewe metodes. 

Analisering en sintetisering as die vermoens tot die 

toereikende ontleding van 'n probleem en die samevoeging 

van inligting tot 'n sinvolle geheel. 

Dit is egter belangrik om daarop te wys dat die genoemde ver

moens verskillende denkprosesse of wiskundige werkswyses 

impliseer aan die hand waarvan spesifieke inhoude waargeneem, 

verwerk en ge"interpreteer word. Hierdie prosesse vind bewuste~ 

lik in die brein plaas en word met die begrip persepsie omskryf 

(Park 1984:68). 

3.6 Perseptuele leer 

Perseptuele leer word deur Coetzee (in De Wet et al. 1981 : 124) 

omskryf as daardie soort leer wat in verband staan met die 

herkenning en interpretasie van stimuli wat op die sintuie inwerk. 

Gibson (in De Wet et al. 1981: 124) sien perseptuele leer as die 

vermoe om in 'n toenemende mate tussen stimuli te differensieer 

en om inligting daaruit te onttrek. Dit impliseer met ander 
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woorde die vermoe om tussen stimuli te differensieer en visuele, 

ouditiewe, tas-, gevoels- en smaakstimuli doeltreffender waar te 

neem. Volgens Coetzee (in De Wet et al. 1981: 125) vorm 

perseptuele leer verder die grondslag vir alle hoer verstandelike 

leerprosesse waar dit gaan om die assosiasie van voorstellinge en 

wat na die verstaan van die stimulus lei. Dit word ook beskou as 

die bron van alle konseptuele leer {begripsvorming), omdat allerlei 

verbindings van sintuiglike ervaringe heenvoer na 'n bekwaamheid 

om abstrakte begrippe te verstaan. 

Gouws et al. (1979:329) sien persepsie as die proses wat ge

paard gaan met die stimulering van een of meer sintuie wat die 

leerling in staat stel om inligting te ontvang en te verwerk. Grove 

en Hauptfleisch (in Park 1984:68) beskou persepsie as die kontak 

wat die brein met die buitewereld (leerinhoud) maak deur middel 

van gegewens wat deur die sintuie na die brein gevoer word. 

Park (1984:68) verduidelik dit aan die hand van die volgende: 

"Die sintuiglike waarneming van 'n driehoek as drie /yne vind deur 

die oog plaas, maar die herkenning en waarneming daarvan as 'n 

driehoek vind in die brein plaas ". Hieruit blyk die volgende 

belangrike aspek wat vermelding verdien: 

Die vlak waarop 'n leerling persipieer, is bepalend vir die 

wyse waarop inligting deur horn waargeneem, verwerk en 

in die geheue geplaas word. 

Die belangrikheid hiervan met betrekking tot die wiskundesituasie 
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word vervolgens toegelig aan die hand van die uiteensetting van 

aspekte rakende toereikende visuele en ouditiewe persepsie. 

3.6.1 Enkele be/angrike komponente van toereikende visuele 

persepsie 

Olivier (1981: 104 - 108) en Park (1984:68 - 79) omskryf die 

belangrikste komponente van toereikende visuele persepsie soos 

volg: 

3.6.1.1 Visuele diskriminasie 

Visuele diskrlminasie verwys na die vermoe om binne die inhoud 

wat visueel waargeneem word tussen spesifieke aspekte te 

onderskei, fyn besonderhede raak te sien en ooreenkomste en 

verskille uit te lig (vergelyk Grove en Hauptfleisch 1977:2). 

Tekortkominge in visuele diskriminasie lei dikwels tot: 

Probleme by aanvangslees. Wheelock ( in Park 1984:72) 

wys daarop dat bekwaamheid of bedrewenheid in visuele 

diskriminasie 'n belangrike faktor by aanvangslees is. Die 

basis waarop die ontwikkeling van 'n leerling se leesver~oe 

gebou word, is onteenseglik belangrik, aangesien daar feitlik 

geen akademiese aktiwiteite bestaan waarin toereikende 

lees nie 'n deurslaggewende rol speel nie. 

Swak vormpersepsie. Ontoereikende visuele diskriminasie 

kan tot gevolg he dat 'n leerling nie die verskil tussen 'n 
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reghoek, vierkant, sirkel en ovaal kan raaksien nie. Verder 

kan dit lei tot die moontlike omkering en verwarring van 

letters, byvoorbeeld b met d; syfers, byvoorbeeld 6 met 9, 

7 met 1 en bewerkingstekens, byvoorbeeld < met > of x 

met+. 

Aan die hand van toereikende visuele diskriminasie kan belangrike 

gegewe inligting, asook ander verwante inligting met gemak 

uitgelig word in 'n meetkundeprobleem soos aan die hand van die 

voorbeelde verduidelik. (Kyk Figuur 11, p.106 en Figuur 12, 

p.107.) 

Figuur 11 Waarneming op grond van toereikende visuele 

diskriminasie 

A 

WAARNEMINGS OP GROND VAN TOEREIKENDE VISUELE 

DISKRIMINASIE 

1. Die onderskeie driehoeke in die figuur is: 

L:. ABC;t.BDC;.0.EBC;tiABE; L'.IDEC 

2. Int.ABC en.6.BCD is >ABE = >DCB (gegee) 

3. lnt:.EBC is > EBC = > ECB (gegee) 
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Figuur 12 Waarneming op grond van toereikende visuele 

diskriminasie 

A 

B c 
WAARNEMING OP GROND VAN TOEREIKENDE VISUELE 

DISKRIMINASIE 

1. In die figuur is die volgende driehoeke: 

6 ABC;.6ACD en6ABD 

2. In 6,ABC en t:,,. ACD is AC 'n gemeenskaplike sy 

3. In .6.ABC en t..ACD is AB = AD (gegee) 

4. In L1 ABC ent.ACD is > C1 en > C2 elk 90 ° (gegee) 

5. Skerphoeke in die figuur is: 

>A1; >A2; >Ben >D 
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3.6.1.2 Visuele geheue en opeenvolging 

Visuele geheue dui op die vermoe om dit wat visueel waarge

neem word weer te kan herroep of te onthou of teenwoordig te 

stel. Visuele opeenvolging omvat die vermoe om dit wat visueel 

waargeneem is in dieselfde volgorde te kan weergee. Om 

inligting wat visueel waargeneem is korrek te kan herroep, stel 'n 

leerling in staat om onder meer die woord en die voorwerp wat 

verwoord word te kan herroep sonder dat die voorwerp fisies 

teenwoordig is. Hierdeur word figure, patrone, vorms, letters, 

syfers en simbole herroep wat horn in staat stel om spesifieke 

aktiwiteite suksesvol uit te voer. 

Toereikende visuele geheue en opeenvolging is in verskeie opsigte 

belangrik in die wiskundesituasie, byvoorbeeld: 

Verbandhoudende inligting wat korrek herroep kan word, 

vergemaklik die oplossing van nuwe of soortgelyke 

probleme. 

Dit wat uit 'n handboek of vraestel of van die bord afge

skryf word, moet visueel korrek herroep word. 

Die korrekte volgorde van syfers en bewerkingstekens is 

essensieel om noukeurige berekenings te kan doen. 
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3.6.1.3 Liggaamsorientasie 

Die mens se liggaam is die vertrekpunt wanneer daar oor posisie 

in die ruimte besin word. Twee belangrike aspekte wat hiermee 

in verband gebring word, is die volgende: 

* 

* 

Lateraliteit - Dit word omskryf as 'n innerlike bewustheid 

van die linker- en regterkant van die liggaam. Hierdeur 

word 'n leerling in staat gestel om die linker- en regterkant 

van sy eie liggaam te identifiseer. Verder stet toereikende 

lateraliteit horn in staat om oorkruis aan sy eie liggaam 

rigting aan te dui. Dit beteken dat hy in staat sat wees om 

sy linkeroor met sy regterhand te kan aanraak of sy 

regtervoet met sy linkerhand en so meer. 

Rigtingsin - Kennis van rigting aan die eie liggaam en buite 

die liggaam word as rigtingsin omskryf. Enkele belangrike 

begrippe wat 'n leerling hier moet bemeester, is die 

volgende: bo- en onderkant; tussen; op; af; bo-op; 

oorkant; regoor; langsaan; regs; links; onder en so meer. 

Toereikende lateraliteit en rigtingsin is veral belangrik, indien in 

gedagte gehou word dat elke letter en syfer sy eie ruimtelike 

dimensie, naamlik 'n onder-, bo-, regter- en linkerkant het. So is 

dit moontlik om byvoorbeeld tussen b en d of 6 en 9 te 

onderskei. lndien hierdie begrippe vir 'n leerling om't ewe is, sat 

hy nie korrek kan spel of berekenings kan doen nie en moontlik 
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rigtingonsekerheid beleef, asook 'n onmag om afstand te skat. 

Binne wiskundige konteks is die genoemde vermoens baie belang

rik. Die begrippe regs, links, regoor, onderkant, aangrensend en 

teenoorstaande word veral in meetkunde gebruik en word vervol

gens verduidelik: 

Wanneer twee lyne mekaar kruis word regoorstaande hoeke 

wat ewe groot is, gevorm. (figuur 13 en Figuur 16.) 

In 'n reghoekige driehoek het elke skerphoek 'n 

teenoorstaande sy en 'n aangrensende sy. (figuur 14.) 

Wanneer twee ewewydige lyne deur 'n snylyn gesny word, 

word ooreenkomstige hoeke en verwisselende binnehoeke 

gevorm. (figuur 15 en Figuur 16.) 

Figuur 13 Die begrip regoorstaande 

In Figuur 13 is < 1 = < 2, en 

<3=<4 
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Figuur 14 Die begrippe teenoorstaande en aangrensende 

A 

B C 

In Figuur 14 is: AC die teenoorstaande sy van < B 
BC die aangrensende sy van < B 
BC die teenoorstaande sy van <A 
AC die aangrensende sy van <A. 
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Figuur 15 Die begrippe ooreenkomstige en verwisselende 

E 

A B 

c D 

In Figuur 15 is AB II CD; EF sny AB in G en CD in H. 

< G1 = < H2 = ooreenkomstige hoeke. (Let wel: albei hoeke le 

™ van die snylyn bokant die ewewydige lyne.) 

<G 3 = <H 2 = verwisselende binnehoeke. (Let wel: <G 3 le links 

van die snylyn, onderkant die ewewydige lyn, terwyl < H2 ™ 
van die snylyn bokant die ewewydige lyn le.) 

112 



Figuur 16 Die begrippe ooreenkomstige; verwisselende; 

regoorstaande; aangrensende 

E T 

In Figuur 16 is AB 11 CD; EL sny AB in F en CD in G; ET sny AB 

in Jen CD in H. 

< F 1 = < G 1 = ooreenkomstige hoeke (regs van die snylyn bokant 

die ewewydige lyne). 

< F2 = < G4 = ooreenkomstige hoeke (rn.g_s_ van die snylyn en 

onderkant die ewewydige lyne). 

< G2 = < G4 = regoorstaande hoeke. 

<G 1 +<G4 =180°, aangrensende hoeke op 'n reguitlyn. 

<J 1 = <H 1 = ooreenkomstige hoeke (regs van die snylyn bokant 

die ewewydige lyne). 

< J3 = < H2 = verwisselende binnehoeke ( < J 3 le rn.g_s_ van die 

snylyn, onderkant die ewewydige lyn en < H2 le links van die 

snylyn, bokant die ewewydige lyn). 
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3.6.1.4 Visuele voor- en agtergrondonderskeiding 

Toereikende voor- en agtergrondonderskeiding stel 'n leerling in 

staat om sy aandag by 'n spesifieke voorwerp te bepaal, sender 

dat die omgewing en agtergrond die visuele beeld daarvan verwar 

(Cruickschank en Lerner in Olivier 1981: 107). 

Hantering van meetkundeprobleme stel hoe eise aan die toerei

kende aktualisering van hierdie komponent van visuele persepsie. 

Meetkundefigure is dikwels ingewikkeld en minder belangrike 

agtergrondgegewens kan belangrike gegewens op die voorgrond 

verdring, byvoorbeeld: 

Gevra: Noem met redes al die vlieers wat jy in Figuur 17 kan 

her ken. 

Figuur 17 Vlieers 

A 

F 

c 

D 
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3.6.1.5 Visuele analise en sintese 

Visuele analise en sintese word omskryf as die " .. . aktuele moont

likheid om 'n patroon, woord of getal in sy onderskeie elemente 

raak te sien, in elemente op te breek maar ook om dit tot 'n 

sinvo/le geheel saam te voeg" (Olivier 1981: 105). 

Woordprobleme wat 'n belangrike deel vorm van elke wiskunde

leergang word dikwels deur leerlinge vermy. Die rede hiervoor is 

moontlik dat hulle nie oor die vermoe beskik om toereikend te 

analiseer en te sintetiseer nie. Belangrike fyn detail word wel 

waargeneem sander dat die geheelbeeld tot hulle spreek. 

Die volgende voorbeeld word gebruik om aan te toon dat, aan die 

hand van toereikende analise en sintese, dit moontlik is om 

belangrike inligting uit te lig, die klem te plaas op spesifieke 

aspekte wat tot die oplossing van die probleem behoort te lei, 

onderlinge verbande te trek en die inligting tot 'n sinvolle geheel 

saam te voeg waardeur die oplossing verkry kan word. 

Voorbeeld: 

Die gesamentlike ouderdom van twee persone A en Bis 80 jaar. 

Oor 1 2 jaar sal A twee maal so oud wees soos wat B 8 jaar 

gelede was. Hoe oud is A en 8 nou? 

Oplossing: 

Analise van inligting: 

A en 8 se huidige ouderdom is van belang (dit is ook wat 

gevra is). 
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Aangesien die ouderdomme onbekend is, kan A se 

ouderdom as x jaar gestel word. 

A en 8 is saam 80 jaar oud; dus is 8 dan (80-x) jaar" oud. 

A se ouderdom oor 1 2 jaar is belangrik en is dan (x + 12) 

jaar. 

8 se ouderdom 8 jaar gelede is belangrik en dit is dan 

(80-x-8) = (72-x) jaar. 

Sintese: x + 12 2(7 2-x) 

x+ 12 144-2x 

3x 132 

x = 44 

A is nou 44 jaar en 8 is 36 jaar oud. 

3.6.2 Enkele belangrike komponente van toereikende 

ouditiewe persepsie 

Enkele komponente van toereikende ouditiewe persepsie is onder 

meer die volgende: 

3.6.2.1 Ouditiewe opeenvolging 

Wanneer 'n leerling oor die vermoe tot ouditiewe opeenvolging 

beskik, impliseer dit dat hy daartoe in staat is om ouditiewe 

stimuli in die korrekte volgorde te herroep en weer te gee (Park 

1984:81 ). 

Ouditiewe opeenvolging vorm 'n integrale deel van wiskunde. 
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Getalle moet byvoorbeeld in die korrekte volgorde weergegee kan 

word. lndien 'n leerling die getal 3056 hoor en dit as 3506 

weergee, kan dit ernstige gevolge vir die wyse waarop hy 

berekenings doen, inhou. Ander belangrike instruksies wat deur 

die onderwyser aan horn oorgedra word, moet ook noukeurig 

gevolg kan word. Dit wys heen na die vermoe tot toereikende 

ouditiewe opeenvolging. 

3.6.2.2 Korttermyngeheue 

Dit is die vermoe om ouditiewe informasie te stoor en dadelik 

weer te herroep. Park (1984:83) verwys ook na die korttermyn

geheue as die tydelike geheue en dit speel 'n aktiewe rol wanneer 

na iemand wat praat, geluister word. Korttermyngeheue stel 'n 

leerling in staat om te onthou wat aan die begin van 'n sin gese 

is teen die tyd dat die spreker aan die einde van die sin kom. 

Toereikende korttermyngeheue is belangrik in die wiskundesitu

asie, aangesien betekenisvolle inligting voortdurend aan die leer

ling oorgedra word. Hierdeur word 'n leerling ook in staat gestel 

om komplekse woorde of instruksies of 'n reeks woorde en 

instruksies te onthou. 

3.6.2.3 Ouditiewe voor- en agtergrondonderskeiding 

Die vermoe tot toereikende ouditiewe voor- en agtergrondonder

skeiding stel 'n leerling in staat om te onderskei tussen 

voorgrondgeluide en geluide op die agtergrond. 
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3. 7 Sarnevatting 

In die voorgaande uiteensetting is die klem geplaas op enkele 

belangrike komponente van toereikende visuele en ouditiewe 

persepsie ten einde dit in verband te bring met spesifieke 

wiskundevermoens en wiskundige werkswyses of denkwyses. 

Aan die hand van spesifieke voorbeelde is gepoog om die wyse 

waarop dit binne wiskundige konteks figureer, aan te dui. 

Ten slotte word gemeld dat om bogenoemde vaardighede 

toereikend te bemeester onder meer vereis dat die oog en die oor 

as fisiese organe toereikend funksioneer en ook met ander 

liggaamsdele toereikend koordineer. 

In die onderrigsituasie is dit belangrik dat die onderwyser horn 

deeglik vergewis van faktore wat moontlik 'n bydrae lewer tot 

ontoereikende visuele en ouditiewe persepsie, aangesien die 

implikasies daarvan nadelig is vir 'n leerling se bemeestering van 

die vak wiskunde. Hier word onder meer verwys na algemene 

ooggebreke soos versiendheid, bysiendheid, oogoorspanning, 

liggevoelige oe en gebrekkige oogfokus wat deur medikasie, 

oefening en/of spesiale lense herstel kan word. 

Enkele oorgebreke wat dikwels by leerlinge voorkom, is onder 

meer hardhorendheid, toondoofheid en woorddoofheid. Die 

oorsake van hardhorendheid word as enige een of 'n kombinasie 

van die volgende faktore beskou (Avenant 1988: 11 ): 'n 
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beskadigde trommelvlies, middeloorontsteking, onegalige druk op 

die trommelvlies, oormatige afskeiding van oorwas, gebreke binne 

die inwendige oor of beskadiging van die gehoorsenuwee. 

Die bostaande beklemtoon weer eens die belangrikheid van 

effektiewe betrokkenheid deur die onderwyser en kennis van elke 

leerling vir wie hy verantwoordelikheid as persoon-in-totaliteit 

aanvaar. Vervolgens word aandag geskenk aan spesifieke eise 

wat aan die leerling en die onderwyser gestel word met 

betrekking tot die vorming van 'n realisties-positiewe wiskunde

selfkonsep. 

3.8 Eise wat aan die leerling en die wiskunde-onderwyser 

gestel word ten aansien van die vorming van 'n 

realisties-positiewe wiskunde-selfkonsep 

3.8.1 Benaderingswyse 

In Hoofstuk 2, paragraaf 2.4 en 2. 7 is fundamentele aspekte 

uitgelig ten aansien van die begeleiding van die leerling tot die 

vorming van 'n realisties-positiewe selfkonsep. Hierdie aspekte 

is ook van direkte toepassing op die begeleiding van die leerling 

tot die vorming van 'n realisties-positiewe wiskunde-selfkonsep 

en moet deur die wiskunde-onderwyser in aanmerking geneem 

word. 

Ten einde die leerling te begelei tot die vorming van 'n realisties

positiewe wiskunde-selfkonsep vereis verder van die wiskunde-
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onderwyser 'n spesifieke ingesteldheid of benaderingswyse. 

Shuard en Ouadling {in Hendricks 1990:19) wys daarop dat 

onderwysers daarna moet street om wiskunde-onderrig te ontwik

kel in 'n waardige professie. lndien dit nie gedoen word nie sal 

daar al hoe minder daarin geslaag word " ... to attract into the 

profession a continuing supply of able mathematicians on 

whom the future health of school Mathematics depends, and for 

whom there are so many counterattractions in industry, business 

and other professions". 

'n Effektiewe benaderingswyse deur die onderwyser vereis dat hy 

die klem sal plaas op begeleiding van die leerling as persoon-in

totaliteit. Toepassing van die kennis waardeur die leerling as 

persoon-in-totaliteit in ag geneem word, lei daartoe dat die 

onderwyser in sy bemoeienis met die leerling, nie net op 

kwantifiseerbare leerresultate gerig is nie, maar ook op 

toereikende persoonsontplooiing, wat verder bepalend is vir die 

vorming van 'n positiewe en realistiese wiskunde-selfkonsep. 

Met betrekking tot die wiskundesituasie is hierdie aspek ook in 

paragraaf 3.2 asook in Hoofstuk 2 beklemtoon waarin aangetoon 

is dat die wyse waarop 'n leerling met wiskundevakinhoud 

gemoeid raak, bepalend is vir die wyse waarop 'n eie wiskunde

identiteit en wiskunde-selfkonsep gevorm word. Aan die hand 

van Erikson se teorie oor die persoonlikheid word die krisisfases 

in die vorming van die wiskunde-identiteit deur Bester { 1985:1 51 ) 

soos volg uitgelig: 

ii Die kwessie van vertroue teenoor wantroue 
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Gedurende hierdie fase moet die leerling vertroue in homselt, 

ander mense en in sy omstandighede verkry. In hierdie verband 

is dit nodig om te weet tot watter mate die wiskundeleerling 

vertroue in homself openbaar. Glo hy in homself en is hy met 

homself tevrede? Is hy daarvan oortuig dat hy in staat is tot dit 

wat ander van horn as wiskundeleerling verwag? Wat is die 

vertrouensverband tussen die leerling en ander leerlinge in die 

wiskundesituasie? Het hy vertroue in sy onderwyser? Glo hy 

daar is persone wat bereid is om horn met wiskunde te help? 

Hoeveel vertroue het hy in die wiskundesituasie as sodanig? 

Word sy noodbelewinge van veiligheid, geborgenheid, prestasie 

en erkenning in die wiskundesituasie bevredig? 

ii) Die kwessie van outonomie teenoor twyfel en skaamte 

Teen die agtergrond van die aard van wiskunde as vak is outo

nome optrede van die wiskundeleerling noodsaaklik. Dit is dus 

nodig om te weet in welke mate die wiskundeleerling bereid is om 

selfstandig, sander die hulp van ander, met wiskunde gemoeid te 

wees. Selfstandige optrede dui ook aan of die leerling in beheer 

van die wiskundesituasie voel. lndien daar belewinge van 

onsekerheid is, sal die leerling nie bereid wees om take op sy eie 

aan te pak nie. Hy sal huiwer en bang wees dat hy gaan sukkel. 

iii) Die kwessie van inisiatief teenoor skuld 

Ten aansien hiervan, is dit onontbeerlik om te weet met hoeveel 

ondernemingsgees 'n leerling sy wiskundestudies aanpak. Enkele 
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belangrike vrae in hierdie verband is onder meer: 

Doen hy sy wiskunde volgens 'n spesifieke plan, netjies en 

akkuraat? 

Openbaar hy eie inisiatief in sy werkswyse of doen hy net 

wat van horn verwag word? 

Hoe beskou hy die bemeestering van wiskunde: as 'n 

uitdaging of 'n straf? 

Toon hy enige inisiatief en ambisie om sy wiskundekennis 

uit te bou en doelgerig aan te wend? 

iv) Die kwessie van arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid 

Fundamentele aspekte in hierdie verband is onder meer: 

Is daar sprake van pligsgetrouheid by die leerling? Doen hy 

sy werk gereeld of net as dit maklik is? 

Hoe sien hy homself ten opsigte van toegewydheid en 

deursettingsvermoe? 

Wat is sy betekening van die bruikbaarheid van wiskunde? 

Wat beskou hy as harde werk? 
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v) Die kwessie van identiteit teenoor identiteitsdiffusie 

Hoe identifiseer die leerling met wiskunde? 

In watter mate ken die wiskundeleerling homself en is hy 

bewus van sy eie wiskundevermoens? 

Hoe word hy be"invloed deur mislukkings? Is daar sprake 

van kontinu"iteit of bring sy mislukkings horn van koers af? 

In watter mate is hy bereid om opofferings te maak? 

Issy studies vir horn sinvol? 

Weet hy waarheen hy op pad is, met ander woorde is daar 

rigting in sy studies te bespeur? 

Kennis van bogenoemde aspekte behoort die wiskunde

onderwyser in staat te stel om 'n realistiese evaluering te maak 

van 'n leerling se wiskunde-identiteit. Hierdie inligting behoort 

deur horn ge'implementeer te word ten einde die leerling te begelei 

tot 'n sinvolle definiering van sy wiskunde-selfkonsep. 

Verder moet die onderwyser in sy benadering daarop ingestel 

wees om die leerling sodanig te begelei dat hy: 

met vertroue in die wiskundesituasie kan optree. Die ver

trouensband tussen die onderwyser en die leerling moet so 
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sterk wees dat die leerling veilig en geborge voel. Hy moet 

weet dat die onderwyser altyd daar is om horn by te staan 

en van raad te bedien. Die leerling moet ook begelei word 

tot die verkryging van vertroue in homself. Hy moet in 

homself kan glo en met homself tevrede kan wees. 

Terugvoering deur die onderwyser is hier van besondere 

belang. Die onderwyser moet homself vergewis van dit wat 

in sy benadering die klem dra, naamlik erkenning en 

ondersteuning of negatiewe en aftakelende kritiek. 

outonoom kan optree. Die onderwyser moet in sy 

benadering die klem plaas op begeleiding tot 'n selfstandige 

werkswyse. Wanneer 'n leerling selfstandig kan werk, 

beleef hy homself as 'n sukses en voel hy in beheer van die 

situasie. Die belewing van onsekerheid is egter 

belemmerend vir kreatiwiteit en eie inisiatief en verhoed die 

leerling om take op sy eie aan te pak. 

met 'n positiewe ondernemingsgees sy wiskundevakkennis 

wil laat uitbou. In sy benadering moet die onderwyser 

daarna streef om wiskundevakinhoud s6 oor te dra dat die 

leerling die bemeestering van wiskunde as 'n uitdaging kan 

beskou en nie as 'n straf nie. Dit beklemtoon sowel die 

wyse waarop opdragte gegee word as die inhoud van 

wiskunde-opdragte. 

toegewydheid en deursettingsvermoe in sy werkswyse sal 

openbaar. Die leerling moet dus ook begelei word om die 
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eise wat aan horn gestel word te begryp en teleurstellings 

te verwerk. Ten einde sukses te behaal is volgehoue 

betrokkenheid essensieel. Teleurstellings en mislukkings 

moet in die regte perspektief beskou kan word. 

Met inagneming van die leerling as persoon-in-totaliteit, moet die 

klem in die wiskundesituasie verder geplaas word op die bege

leiding tot die ontwikkeling van spesifieke vermoens en vaar

dighede aan die hand waarvan die leerling wiskunde selfstandig 

kan bemeester. 

Strauss (1983:18) wys daarop dat baie onderwysers van die 

standpunt at uitgaan dat hul onderrigtaak uit die oordra van 

korrekte feite volgens 'n vasgelegde patroon bestaan. Sodanige 

benadering het egter tot gevolg dat parate kennis, memorisering 

en korrekte antwoorde die onderrigdoelstelling word. Hierdeur 

word dikwels van leerlinge verwag om wiskunde te leer deur 

sekere feite, formules en stellings te memoriseer en dit dan 

volgens 'n vaste patroon, wat deur die onderwyser daargestel 

word, op probleme toe te pas. 

Bogenoemde benaderingswyse waar die reproduksie van parate 

kennis as uitgangspunt dien, bemoeilik dit vir die leerling as 

persoon-in-totaliteit om wiskunde begripmatig te bemeester. Die 

klem behoort op 'n benaderingswyse (informeel) geplaas te word 

aan die hand waarvan die leerling geleentheid gebied word om 

met wiskundige vakinhoud te eksperimenteer, sy eie denke te 

verbaliseer, self nu we waarhede te ontdek en metodes vir 
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oplossing te vind om so te kom tot 'n . begripmagtige 

bemeestering van die vakinhoud. In aansluiting hierby word weer 

eens verwys na Krotetskii se teorie wat in paragraaf 3.5 

uiteengesit is. Hieruit blyk dit dat die verbalisering van die 

leerling se eie denke, horn die geleentheid bied om na te dink oor 

dit wat hy gedoen het. Dit is 'n effektiewe leerhandeling 

waardeur die leerling se denke gestruktureer word, wat tot insig 

en begrip lei. Die grondbeginsels van Krotetskii se teorie kan met 

sukses binne groepsverband toegepas word, indien die leerlinge 

aangemoedig word om in sosiale interaksie met mekaar, 

probleemoplossings te soek, die korrektheid van die antwoorde 

te beoordeel, te verstaan waarom die metode wat gebruik word 

die korrekte antwoorde lewer, en self keuses te maak ten opsigte 

van alternatiewe metodes ten einde die vakinhoud te bemeester. 

Vervolgens word aandag geskenk aan aspekte rakende die 

leerling se eie benaderingswyse. 

Met betrekking tot die leerling se eie benaderingswyse word die 

belangrikheid van 'n positiewe ingesteldheid (gesindheid) 

onderstreep. 

In Hoofstuk 2 is 'n volledige uiteensetting gegee van die wyse 

waarop spesifieke gesindhede in die regterhemisfeer van die brein 

vasgel~ word en verder in gedraginge manifesteer. In aansluiting 

hierby word vervolgens 'n verduid.eliking gegee van die uitwerking 

van 'n leerling se negatiewe gesindhede op die vorming van die 

wiskunde-selfkonsep (Grove 1991 :55&56). 
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Wanneer 'n leerling negatiewe ervaringe ten aansien van 

wiskunde as vak het en hierdie ervaringe in die linkerhemi

sfeer van die brein soos volg verwoord word: "Ek kan nie 

wiskunde doen nie ", word hierdie inligting in die regter

hemisfeer in die vorm van 'n negatiewe gesindheid vasgel~. 

Hierdie aspek word skematies in Figuur 1 8 voorgestel 

(Grove 1991 :55). 

Figuur 18 Die vorming van gesindhede 

Hierdie negatiewe gesindheid vind gestalte in die leerling se 

optredes en gedraginge en gee aanleiding daartoe dat wis

kundetuiswerk nie gedoen word nie, of dat angstigheid 

ontstaan oor die skryf van wiskundetoetse en so meer. 

Op grand van sy ontoereikende betrokkenheid en negatiewe 

optrede, ontvang hy dikwels negatiewe terugvoering van 

die kant van die onderwyser. Hierdie aspek word in Figuur 

19, p.128 skematies voorgestel (Grove 1991 :56). 
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Figuur 19 Negatiewe terugvoering van die onderwyser 

Deur die negatiewe terugvoering van die onderwyser word 

die leerling se negatiewe gesindheid verder versterk en 

word 'n grater weerstand teen die vak opgebou. Hierdie 

aspek word in Figuur 20 skematies voorgestel {Grove 

1991:56). 

Figuur 20 'n Groter weerstand teen wiskunde as vak 

WAT 
'ek ook c:i/ doen, 

el< sa/ geen 
wiskundeto.ets 

ooit sJaag nie 
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Die voorgaande is 'n proses wat horn dikwels in die wiskundeklas 

herhaal en indien 'n leerling nie die regte begeleiding en 

ondersteuning ontvang nie, hou dit verreikende gevolge vir sy 

akademiese vordering in_. 

Verder is dit van kardinale belang dat die leerling in sy 

benaderingswyse die klem op sy eie verantwoordelikhede ten 

aansien van die suksesvolle bemeestering van wiskunde as vak 

plaas. Hy moet homself dus bereid verklaar om effektief betrokke 

te wees by die wiskundesituasie en hierdie benaderingswyse met 

die hulp van sy wiskunde-onderwyser in die praktyk la at realiseer. 

3.8.2 Opleiding en akademiese toegerustheid van die 

wiskunde-onderwyser 

Begeleiding tot die vorming van 'n realisties-positiewe wiskunde

selfkonsep vereis verder dat die onderwyser deeglik opgelei 

moet wees om die vakinhoud effektief te kan oordra. 

Engelbrecht (1990:38&41) spreek sy kommer uit in verband met 

die huidige stand van wiskunde-onderwys in die RSA. Hy verwys 

na 'n krisis wat die land in die gesig staar op grond van die 

onrusbarende tekort aan gekwalifiseerde wiskunde-onderwysers. 

'n Ondersoek wat deur die RGN in 1981 onder blanke onder

wysdepartemente geloods is, het aangetoon dat 35 % van alle 

onderwysers wat in daardie stadium wiskunde vir st.8- tot 10-

leerlinge onderrig het, nie oar die minimum kwalifikasies van 
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minstens 2 jaar bokant die standard waarin onderrig word, beskik 

nie. Twee-en-vyftig persent van die st.6- en 7-onderwysers was 

ongekwalifiseerd. 

Barnard ( 1990: 11) verwys in 'n ref era at wat in verband met die 

stand van wetenskapsonderwys in die RSA op 19 Junie 1990 

aan die Universiteit van Pretoria gelewer is, dat die statistiek vir 

die ander provinsies nog slegter vertoon. Die persentasie 

ongekwalifiseerde wiskunde-onderwysers vir st.6 en 7 is in die 

Vrystaat aangedui as 63% en in Kaapland as 53%. 

Bogenoemde is 'n saak wat kommerwekkend is. Staatsowerhede 

het in verskeie opsigte aandag aan die probleem gegee (vergelyk 

Engelbrecht 1990:46 - 56 en Barnard 1990:8 - 15). 

Die stalling wat gemaak word, if' dat elke wiskunde-onderwyser 

moet beset dat hy uiters onverantwoordelik optree, indien hy 

verantwoordelikheid aanvaar vir die onderrig van wiskunde en nie 

akademies toegerus is vir die taak nie. Alleenlik deur voldoende 

toegerustheid is hy in staat tot die uitvoering en bereiking van die 

voorgaande doelstellings en kan hy daarin slaag om in die 

lessituasie: 

die werklike essensiele kern van 'n bepaalde onderwerp in 

wiskunde sodanig uit te lig dat die leerlinge tot die sinvolle 

verstaan daarvan begelei word; 

'n betroubare kwalitatiewe ontleding van leerlinge se beson-
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dere foute en algemene tekortkominge te kan doen; 'n hoe 

standaard te handhaaf waardeur leerlinge se aanleg en 

belangstelling in die vak ontwikkel word, en 

die leerlinge te begelei tot 'n meer begripmatige of 

relasionele beheersing van die wiskundevakinhoud. 

3 .9 Samevatting 

Die inhoud van hierdie hoofstuk bied 'n uiteensetting van die 

wyse waarop die wiskunde-selfkonsep gevorm word. Verder is 

die aard en die ontstaan van wiskunde as skoolvak toegelig. 

Spesifieke vakinhoud wat van toepassing is vir leerlinge in die 

st. 7-ouderdomsgroep is volledig aangedui. Hierdeur is aangetoon 

dat wiskundevakinhoud 'n logiese stelsel is en aan die leerder die, 

geleentheid bied om sy moontlikhede as persoon-in-totaliteit binne 

die wiskundesituasie toereikend te ontwikkel. 

Verder is aangetoon dat die leerling in die onderrigsituasie 

afhanklik is van die onderwyser se ondersteuning en begeleiding 

met die oog op die vorming van 'n realisties-positiewe wiskunde

selfkonsep. 'n Groot verantwoordelikheid rus derhalwe op die 

onderwyser se skouers in terme van sy benadering en akademie

se toegerustheid. Belangrike aspekte rakende 'n effektiewe 

leerlinggesentreerde benadering is in hierdie verband bespreek. 

lndien daar egter probleme bestaan en 'n leerling se akademiese 
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vordering daardeur gerem word, is 'n spesifieke benadering tot 

die suksesvolle hantering daarvan nodig. In die volgende 

hoofstuk word daar dus riglyne aan die onderwyser voorgehou 

wat betref die ontwerp van 'n verantwoordbare program met die 

oog op die bevordering van die leerling se wiskunde-selfkonsep. 
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HOOFSTUK 4 

NAVORSINGSONTWERP 

4. 1 lnleiding 

In die voorgaande hoofstukke is 'n volledige agtergrond gaskets 

van die wyse waarop die wiskunde-selfkonsep gevorm word en 

die moontlike probleme wat deur die leerling wat oor 'n 

wiskunde-selfkonsep beskik waarvan die kwaliteit ontoereikend 

is, ondervind word. 

In Hoofstuk 1 is die belangrikheid van wiskunde as skoolvak 

onderstreep en die verantwoordelikheid van die onderwyser ten 

aansien van die begeleiding tot die bemeestering van wiskunde, 

is hierin genoem. Verder is aandag geskenk aan die verband 

tussen wiskunde-selfkonsepveranderlikes en wiskundeprestasie. 

In Hoofstuk 2 is deur middel van literatuurstudie vasgestel hoe 

die selfkonsep gevorm word. Hierin is aangetoon dat die wyse 

waarop 'n leerling by spesifieke leefw~reldlike inhoude betrokke 

raak, bepalend is vir sy belewinge en die wyse waarop sin en 

betekenis aan die inhoud gegee word. 'n Kritiese waarneming en 

evaluering van die kwaliteit van hierdie handelinge verskaf 

inligting aan die hand waarvan 'n konsep van die self gevorm 

word. In hierdie hoofstuk is verder aandag geskenk aan 

belangrike aspekte rakende die wordingsfase van die st. 7-leerling 
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en spesifieke faktore wat moontlik die vorming van die selfkonsep 

be'invloed. 

Hoofstuk 3 laat die klem val op die wyse waarop die wiskunde

selfkonsep gevorm word. Verder is die aard van wiskunde as vak 

en die wyse waarop vakinhoud deur die leerling waargeneem, 

verwerk en in die geheue geplaas behoort te word met die oog op 

die bemeestering daarvan, volledig aangedui. Belangrike aspekte 

rakende die leerling se betrokkenheid in die onderrigsituasie en die 

onderwyser se begeleidingstaak is ook in hierdie hoofstuk 

genoem. 

Die inhoud van Hoofstuk 4 bied 'n volledige uiteensetting van die 

inhoud van 'n hulpverleningsprogram ter bevordering van die 

wiskunde-selfkonsep vir 'n leerling van die st. 7-ouderdomsgroep 

wat as primere doel van hierdie studie beskou word (vergelyk 

Hoofstuk 1, paragraaf 1.5.1 ). 

Uit die literatuurstudie is sekere probleme ge"identifiseer wat 

verdere aandag verdien. 

4.2 Probleemstelling 

Probleme wat uit die literatuurstudie geblyk het en wat as 

vertrekpunt vir die ontwerp van die onderhawige program dien, 

is die volgende: 

Wanneer die kwaliteit van 'n leerling se wiskunde-
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selfkonsep ontoereikend is, word daardeur te kenne gegee 

dat hy probleme op wiskundige vakgebied ervaar. Dit plaas 

die opvoeder (onderwyser) voor die opgawe bm horn ten 

opsigte van sy probleem te help. 

Ten aansien van die onderwyser se begeleidingstaak is 

kennis en begeleiding van die leerling as persoon-in-totaliteit 

'n wesentlike voorvereiste. Dit vereis met ander woorde 'n 

kritiese waarneming en evaluering van die kwaliteit van die 

leerling se betrokkenheid by die wiskundesituasie met die 

oog op die identifisering van grondliggende oorsake van sy 

problematiese gesitueerdheid. 

In die lig van die voorgaande word die onderwyser voor die 

taak gestel om homself deeglik te vergewis van die 

wordingstand van die leerling aan wie begeleidingshulp 

verleen moet word. 

Wat die wordingstand van die adolessent betref, blyk dit 

duidelik dat sosiale aanvaarding 'n betekenisvolle mylpaal in 

sy wordingsgang is. Verder is sosiale interaksie met lede 

van die portuurgroep en die effektiewe hantering van die 

eise wat deur die portuurgroep aan horn gestel word van 

besondere belang met die oog op toereikende 

selfaktualisering. 

Die aard van wiskunde as vak en die hoeveelheid vakinhoud 

wat binne 'n beperkte tyd deur die leerling bemeester moet 
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4.3 

4.3.1 

word, stel hoe eise aan die kwaliteit van die leerling se 

betrokkenheid by wiskunde as vak. Dit wys verder heen na 

die kwaliteit van die leerling se vertroue in homself en die 

wiskundesituasie as geheel, inisiatief wat deur horn aan die 

dag gel~ word, outonomiteit in sy werkswyse, die inset wat 

deur horn gelewer word en die wyse waarop hy met 

wiskunde as vak identifiseer. 

Bespreking van postulate en doelstellings 

lnleiding 

In die lig van die voorgaande word die volgende postulate 

geformuleer wat die teoretiese grondslag vir die ontwerp van die 

onderhawige program vorm. 

Postulaat 1 

'n Verantwoordbare hulpverleningsprogram ter bevordering van 

'n leerling se wiskunde-selfkonsep, vereis dat die leerling begelei 

word tot insig in en die begryp van die kwaliteit van die beeld wat 

hy van homself op wiskundige vakgebied het en faktore 

grondliggend aan die vorming daarvan. 

lnsig in die kwaliteit van 'n leerling se eie wiskunde-selfkonsep en 

spesifieke faktore grondliggend aan die vorming daarvan, stel 

horn in staat om belangrike aspekte rakende sy eie vermoens te 

begryp. Hierdie aspekte sluit onder andere in: vertroue in homself 
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en die wiskundesituasie as geheel, inisiatief wat deur horn aan die 

dag gel~ word ten einde wiskunde te bemeester, die gehalte van 

sy werksinset asook die mate van selfstandigheid wat deur sy 

werkswyse geopenbaar word. Gebrekkige insig in hierdie ver

band maak dit vir horn onmoontlik om sy eie gesitueerdheid in 

perspektief te plaas en tot 'n realistiese selfevaluering te kom. 'n 

Swak omlynde wiskunde-selfkonsep belemmer selfevaluering en 

doeltreffende funksionering. Negatiewe gesindhede word dikwels 

hierdeur gevorm. Dit loop verder uit in ontoereikende 

betrokkenheid by, belewing van en sin- en betekenisgewing aan 

wiskundige vakinhoude waardeur hy as persoon-in-totaliteit 

geraak word (vergelyk Hoofstuk 2; paragraaf 2.2, 2.3 & 2.5, 

Hoofstuk 3, paragraaf 3.2 & 3.8). 

Postulaat 2 

Wiskundige aktiwiteite wat by 'n hulpverleningsprogram 

ingeskakel word en wat gerig is op die ontwikkeling van 'n 

leerling se vertroue, inisiatief, outonomiteit, hardwerkendheid en 

identifisering met wiskunde as vak, is bevorderlik vir die 

wiskunde-selfkonsep. 

Toereikende vertroue, inisiatief, outonomiteit, hardwerkendheid 

en betrokkenheid word as belangrike voorvereistes vir die vorming 

van 'n positiewe wiskunde-identiteit beskou. Laasgenoemde I~ 

voorts die grondslag vir 'n positiewe wiskunde-selfkonsep. Die 

blote kennis van die wyse waarop die wiskunde-selfkonsep 

gevorm word, is egter nie waarby volstaan behoort te word nie. 

137 



Hierdie kennis moet deur die onderwyser in die praktyk ge"im

plementeer word, en spesifieke geleenthede moet deur horn 

geskep word ten einde die leerling te betrek by wiskundige 

aktiwiteite wat bevorderlik is vir die ontwikkeling van sy 

moontlikhede as persoon-in-totaliteit (vergelyk Hoofstuk 3, 

paragraaf 3.8.1 ). 

Postulaat 3 

'n Verantwoordbare hulpverleningsprogram ter bevordering van 

die wiskunde-selfkonsep vereis dat 'n informele werkswyse in die 

oordraging van die vakinhoud gevolg word. 

Begeleiding van die leerling tot die bemeestering van wiskundige 

vakinhoud vereis dat die uitnodiging wat tot horn gerig word, dit 

vir horn moontlik moet maak om die bemeestering van wiskunde 

as 'n uitdaging te beskou en nie as 'n straf nie. 'n lnformele 

werkswyse bied aan die leerling die geleentheid om met 

wiskundige vakinhoud te eksperimenteer, self belangrike 

waarhede te ontdek, sy eie denke te verbaliseer en op so 'n wyse 

wiskunde begripmatig te bemeester. lndien 'n informele 

werkswyse gevolg word en die vakinhoud binne groepsverband 

aan die leerlinge oorgedra word, word die leerlinge verder die 

geleentheid gebied om in interaksie met ander lede van die 

portuurgroep, wiskundige vakinhoud hulle eie te maak (vergelyk 

Hoofstuk 3, paragraaf 3.8.1 ). 
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Postulaat 4 

Wiskundige aktiwiteite wat by 'n hulpverleningsprogram 

ingeskakel word, wat op die ontwikkeling van sosiale interaksie 

tussen lede van die portuurgroep gerig is, is bevorderlik vir die 

wiskunde-selfkonsep. 

Die mens is 'n sosiale wese. In kommunikasie met ander persona 

word hy in staat gestel om sy moontlikhede as persoon-in

totaliteit toereikend te aktualiseer. Toereikende sosiale interaksie 

tussen lede van die portuurgroep is vir die adolessent (leerling van 

die st. 7-ouderdomsgroep) van besondere belang. Sosiale 

interaksie op wiskundige vakgebied met ander lede van die 

portuurgroep maak dit vir horn moontlik om in kommunikasie te 

tree ten aansien van wiskunde as vak. Dit is nie alleen 

bevorderlik vir die vermeerdering van sy eie wiskundige vakkennis 

nie, maar lewer oak 'n positiewe bydrae wat betref die 

ontwikkeling van sy sosiale self (vergelyk Hoofstuk 2, paragraaf 

2.8.3). 

4.3.2 Bespreking van doelstellings 

Die spesifieke doel van hierdie studie is reeds in Hoofstuk 1 soos 

volg aangedui: Die ontwerp van 'n hulpverleningsprogram ter 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep vir 'n leerling van die 

st. 7-ouderdomsgroep. 

In die lig van die inhoud van die voorgaande postulate wat die 

139 



teoretiese grondslag vir die ontwerp van die onderhawige 

program vorm, word die volgende doelstellings in die ontwerp van 

die program nagestreef: 

* 

* 

Om die leerling te begelei tot insig in en die begryp van die 

kwaliteit van sy eie wiskunde-selfkonsep en faktore 

grondliggend aan die vorming daarvan, ten einde horn in 

staat te stel om sy eie gesitueerdheid in perspektief te 

plaas. 

Om die leerling te begelei tot die ontwikkeling van spesi

fieke vaardighede aan die hand waarvan hy op 'n meer 

selfstandige wyse homself kan handhaaf in die 

wiskundesituasie met die oog op toereikende belewing van, 

betrokkenheid by en sin- en betekenisgewing aan 

wiskundige vakinhoud. 

Verder word 'n loodsondersoek onderneem wat as sekondere 

doelstelling van hierdie studie beskou word. Die doel met die 

loodsondersoek is om die program in die praktyk te toets. 

Alhoewel die omvang van die toets baie beperk is (slegs 5 

leerlinge word by die program betrek), gee dit wel aan die leser 

'n aanduiding van die toepassingcmoontlikhede van die program. 

4.4 Die programontwerp 

4.4.1 lnleiding 
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Duidelikheidshalwe word vervolgens 'n uiteensetting van be

langrike aspekte in die strukturering van die program gegee, 

alvorens die ontwerp van elke programsessie omskryf word. 

4.4.2 Programaktiwiteite 

Wiskundige aktiwiteite wat by die program ingeskakel is, is 

op die huidige voorgeskrewe wiskundeleerplan vir leerlinge 

van die st. 7-ouderdomsgroep gebaseer (vergelyk Hoofstuk 

3, paragraaf 3.4). Sommige van die wiskundige probleme 

is uit die volgende bronne geneem: Agostini 1980; Ahlers 

et al. 1980; Faure et al. 1966; Gardner 1978; Gardner 

1980; Gonin et al. 1984; Laridon 1985; Laridon 1992; 

Schnell & Shapiro 1974. 

Die aktiwiteite is sodanig ontwerp dat elke deelnemer die 

geleentheid gebied word om op informele vlak voortdurend 

sy vakkennis te evalueer en te vermeerder, toereikende 

sosiale interaksie tussen die deelnemers te bewerkstellig en 

elke deelnemer se vertroue, inisiatief, deursettingsvermoe, 

hardwerkendheid, outonomiteit en identifisering met 

wiskunde as vak, te ontwikkel. 

Ten einde die kwaliteit van die uitnodiging tot effektiewe 

betrokkenheid by die programaktiwiteite te verhoog, is elke 

programaktiwiteit interessant benoem. Verder is die 

spelreels duidelik en op so 'n wyse geformuleer dat elke 

deelnemer vergoed word vir die inset wat hy lewer deur 

141 



4.4.3 

punte te ontvang. Die puntetoekenning en die wenmotief 

word as goeie aansporings- en motiveringsmiddele ·tot 

effektiewe betrokkenheid beskou. 

'n Volledige uiteensetting van die programaktiwiteite word 

aan die einde van 'n programsessie in die vorm van 'n bylae 

volledig uiteengesit. 

Teikengroep 

Die program word sodanig ontwerp dat Afrikaanssprekende leer

linge van die st. 7-ouderdomsgroep, wat wiskunde op gewone 

vlak neem, effektief by die program kan inskakel. 

4.4.4 Tydsduur van die program 

Die program kan binne 'n tydperk van ± 8 weke afgehandel word 

en bestaan uit 18 programsessies wat elk, met uitsondering van 

die eerste en die laaste sessie, ± 90 minute lank duur. 

4.4.5 Aanbieding van die program 

Die program word binne groepsverband aangebied. 

4.4.6 Strukturering van die program 

Elke programsessie is soos volg gestruktureer: 
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4.4.7 

'n Terna met doelwitte is ge'identifiseer. Die reeds ge'identi

fiseerde basiese behoeftes van die leerlinge wat as 

postulate in paragraaf 4.3 geformuleer is, word in elke tema 

omvat. Wanneer die leerlinge tydens 'n sessie tuisopdragte 

ontvang, word aan die begin van die volgende sessie tyd 

ingeruim vir terugrapportering. Daarna volg 'n kort 

inleidende inligtingsessie in verband met daardie dag se 

tema. Die leerlinge word geleentheid gebied om individueel 

of binne groepsverband spesifieke opdragte uit te voer en 

terug te rapporteer. 

Die program 

4.4.7.1 Sessie 1 

Tydsduur 

Terna 

± 60 minute. 

lnligtingsessie. 

Doelwitte 

* Om spesifieke inligting te verkry in verband met die kwali

teit van die leerlinge se wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite: 

* Leerlinge word die geleentheid gebied om die lnventaris vir 

die Meting van ldentiteitsvorming in Wiskunde (llW) te 

voltooi (vergelyk paragraaf 4.4.7.2, Bylae A, p.145). 
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* 

* 

Die voorgaande inligting word deur die groepleier 

(programaanbieder) verwerk aan die hand waarvan hy 

homself deeglik vergewis van betekenisvolle aspekte 

rakende die kwaliteit van die leerlinge se wiskunde

selfkonsep en hulle betrokkenheid by wiskunde as vak. 

In samehang hiermee moet die groepleier verder ondersoek 

instel na belangrike aspekte rakende elke betrokke leerling 

se prestasies op wiskundige vakgebied, wiskundige aanleg 

en ander verwante aspekte. Die voorgaande inligting is vir 

die groepleier van kardinale belang met die oog op die 

daarstelling van 'n totaliteitsbeeld van elke betrokke leerling. 
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4.4. 7 .2 Bylae A: Die lnventaris vir die Meting van 

ldentiteitsvorming in Wiskunde (llW) 

4.4. 7 .2.1 lnleiding 

In die voorgaande literatuurstudie is daarop gewys dat aan die 

hand van 'n kritiese waarneming en evaluering van die leerling se 

eie wiskunde-identiteit, inligting beskikbaar gestel word wat 

heenwys na spesifieke faktore grondliggend aan die wyse waarop 

die wiskunde-selfkonsep gevorm word. Vir die doel van hierdie 

studie word gebruik gemaak van die "lnventaris vir die Meting 

van ldentiteitsvorming in Wiskunde" (Bester 1985: 194 - 212). 

Daar word voortaan na die meetinstrument as die llW verwys. 

4.4. 7 .2.2 Die afdelings van die llW 

Die llW bestaan uit 5 afdelings - 'n afdeling vir elk van die 

genoemde fases, naamlik vertroue, outonomie, inisiatief, 

arbeidsaamheid en identiteit. Vir elk van die 5 fases is 20 items 

ontwikkel. Elke item sluit 'n positiewe en negatiewe komponent 

in. Die proefpersoon besluit watter moontlikheid oorwegend op 

horn van toepassing is. lndien die proefpersoon 'n positiewe 

komponent kies, ontvang hy 'n 1, andersins 'n 0. Op die wyse 

word 'n totale telling vir identiteitsvorming in wiskunde asook 'n 

telling vir elke fase, verkry. 
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4.4. 7 .2.3 Tabel 1: Die kategoriee van die llW 

Tabel 1 

VERTROUE 

OUTONOMIE 

INISIATIEF 

ARBEIDSAAMHEID 

IDENTITEIT 

TOTALE llW 

4.4. 7 .2.4 Tabel 2: 

VERTROUE 

OUTONOMIE 

0-14 15-23 24-26 

0-3 4-9 10-14 

0-2 3-7 8-12 

0-15 16-20 21-22 

0-14 15-21 22 

0-54 55-81 82-96 

Die itemnommers van die llW 

Tabel 2 

28, 36, 45, 48, 55, 62, 63, 64, 68, 71, 1, 
3, 73, 77, 80, 86, 88, 96, 99, 100, 35, 
42, 66, 82,40, 65 

13, 15,69, 75, 85, 90, 31, 49 57, 21, 6 
,4, 8, 9 

INISIATIEF 18, 20, 24, 30, 34, 39, 78, 83, 84, 95, 5, 
72 

ARBEIDSAAMHEID 17, 12, 22, 23, 26, 33, 37, 41, 43, 46, 
51, 74, 81, 89, 91,2, 7, 10, 38, 53, 54, 
14 

IDENTITEIT 11, 16, 25, 27, 44, 50, 52, 56, 58, 59, 
61, 67, 70, 76, 79, 87, 93; 94, 97, 98, 
29, 32 
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4.4.7 .2.5 Die items van die llW 

Vervolgens word 'n volledige uiteensetting van die items van die 

llW gegee. Die leser se aandag word daarop gevestig dat die 

itemnommers wat met 'n * gemerk is, nie in aanmerking geneem 

behoort te word by die interpretasie van die inligting nie (vergelyk 

Bester 1985:194). 

LEES EERS DIE VOLGENDE INSTRUKSIES 

a. Hierdie is 'n inligtingstuk en nie 'n toets nie. 

b. Daar is nie 'n regte of verkeerde antwoord nie. Jy moet 

antwoord soos jy oor jouself voel. Daarom moet jy baie 

eerlik met jouself wees. Moet nie antwoord soos jy dink 

ander van jou sal verwag om te antwoord nie. 

c. Jou antwoorde is vertroulik. Die inligting word vir na

vorsing gebruik. 

d. Beantwoord al die stellings. 

e. Steek jou hand op as iets onduidelik is. 

f. Ander leerlinge gebruik ook die inligtingstuk. Moet dus 

asseblief geen merkies of aantekeninge daarop maak nie. 

Jou antwoorde moet op die antwoordblad aangedui word. 
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g. By elke nommer word twee stellings gemaak. Besluit tel

kens watter een die beste ooreenstem met hoe jy oor 

jouself as wiskundeleerling voel. Dui jou keuse aan deur op 

die antwoordblad 'n kruisie oor die toepaslike letter te 

maak. Wees versigtig om nie 'n kruisie oor die verkeerde 

letter of langs die verkeerde nommer te maak nie. 

h. Kies elke keer slegs .e..e.n stelling. 

i. Blaai nou om en begin antwoord. 
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1. a. 

b. 

Ek is betreklik onseker van myself in 'n wiskundeklas. 

Ek ondervind redelike sekerheid oar myself in 'n 

wiskundeklas. 

2. a. Ek doen liewer niks nie, voordat ek die verkeerde ding 

3. 

in wiskunde doen. 

b. Ek probeer altyd iets in wiskunde gedoen kry, al 

vermoed ek dit is verkeerd. 

a. My onderwyser dink ek is te dam om wiskunde te 

doen. 

b. My onderwyser dink ek is slim genoeg om wiskunde 

te doen. 

4. a. Ek maak baie van voorbeelde in wiskunde gebruik. 

b. Ek probeer om voorbeelde in wiskunde nie slaafs na te 

volg nie, maar om van my eie metode gebruik te 

maak. 

5. a. Ek hou daarvan om met wiskunde te eksperimenteer, 

byvoorbeeld om 'n som op twee verskillende maniere 

te doen en vas te stel of dit op dieselfde antwoord uit

werk. 

6. 

b. Ek probeer nie met wiskunde eksperimenteer nie. 

a. Ek is huiwerig om wiskundesomme op my eie manier 

te doen. 

b. Ek hou daarvan om wiskundesomme op my eie manier 
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te doen. 

7. a. My wiskunde-aantekeninge is netjies en agtermekaar. 

b. My wiskunde-aanteke:iinge is slordig en deurmekaar. 

8. a. Ek hou daarvan om wiskundehuiswerk op my eie te 

doen. 

b. Ek verkies om hulp van ander te kry wanneer ek my 

9. a. 

b. 

10. a. 

b. 

11. a. 

12. 

b. 

a. 

b. 

13. a. 

wiskundehuiswerk doen. 

Ek wonder soms waartoe ek as wiskundeleerling in 

staat is. 

Ek weet waartoe ek as wiskundeleerling in staat is. 

Vir my is dit 'n uitdaging om 'n moeilike som in wis

kunde aan te pak. 

As 'n wiskundesom moeilik lyk, doen ek dit nie. 

Ek is nie bereid om wiskunde te leer om eendag die 

nut daarvan te h~ nie. 

Ek is bereid om nou wiskunde te leer om later die nut 

daarvan te he. 

As ek besig is met my wiskundehuiswerk 

wil ek nie onderbreek word nie. 

is ek bly as ek onderbreek word. 

Ek twyfel aan myself as ek foute in wiskunde maak. 
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b. Ek twyfel nie aan myself nie, al maak ek foute in 

wiskunde. 

14. a. 

b. 

15. a. 

b. 

16. a. 

b. 

17. 

a. 

b. 

18. a. 

b. 

19. * a. 

Wanneer ek besig is met wiskunde, konsentreer ek 

sander veel moeite. 

Wanneer ek besig is met wiskunde, dwaal my 

gedagtes maklik at. 

In wiskunde is ek baie op die verduideliking van die 

onderwyser aangewese. 

Die onderwyser hoef slegs die basiese dinge in 

wiskunde aan my te verduidelik, daarna wil ek op my 

eie aangaan. 

Ek wil graag wiskunde as vak neem tot standerd 10. 

Ek sal alleenlik wiskunde tot standerd 10 neem as my 

ouers en onderwysers daarop aandring. 

Wanneer ek 'n wiskundeprobleem moet oplos 

probeer ek net een keer. 

probeer ek verskeie kere. 

Ek het geleenthede by my laat verbygaan om 

suksesvol in wiskunde te wees. 

Ek het van alle geleenthede gebruik gemaak om 

suksesvol in wiskunde te wees. 

My wiskunde-onderwyser geniet dit om wiskunde vir 
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my moeilik te maak. 

b. My wiskunde-onderwyser gaan uit sy pad om 

wiskunde vir my maklik te maak. 

20. a. 

b. 

21. a. 

b. 

22. a. 

b. 

23. a. 

b. 

24. a. 

b. 

25. a. 

b. 

26. a. 

Ek hou daarvan om op my eie vooruit te leer in 

wiskunde. 

Ek is huiwerig om op my eie vooruit te leer. 

Ek geniet kompetisie in wiskunde. 

Ek vermy kompetisie in wiskunde. 

Ek beskou moeilike probleme in wiskunde as 'n uitda

ging. 

Ek beskou moeilike probleme in wiskunde as 'n las. 

Ek raak gereeld agter in wiskunde. 

Ek sorg dat ek nie agterraak in wiskunde nie. 

Ek spandeer genoeg tyd aan my wiskunde. 

Ek spandeer min tyd aan my wiskunde. 

Ek voel ek bereik iets met my wiskundestudies. 

Ek voel ek bereik niks met my wiskundestudies nie. 

As ek nie die dag my wiskundehuiswerk gedoen het 

nie, hinder dit my. 

b. Dit hinder my geensins as ek nie my 

wiskundehuiswerk gedoen het nie. 
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27. a. Ek is bereid om ekstra tyd aan my wiskunde te 

spandeer. 

b. Ek is nie bereid om ekstra tyd aan my wiskunde te 

28. a. 

b. 

29. a. 

b. 

30. a. 

b. 

31. a. 

b. 

32. a. 

b. 

33. a. 

spandeer nie. 

Ek voel ongemaklik in 'n wiskundeklas. 

Ek is op my gemak in 'n wiskundeklas. 

Vir my begin 'n dag eers as die wiskundeperiode 

verby is. 

Ek sien uit na 'n wiskundeperiode. 

Ek doen my wiskundehuiswerk op voorafbeplande tye. 

Ek doen my wiskundehuiswerk wanneer ek daarvoor 

lus voel. 

Ek weet gewoonlik nie wat daar in 'n wiskundeklas op 

my wag nie. 

Ek kan met redelike sekerheid voorspel hoe 'n 

wiskundeklas sal afloop. 

Ek hou daarvan om ander in wiskunde te help as ek 

kan. 

Ek help nie graag ander in wiskunde nie. 

As my wiskundehuiswerk moeilik is, doen ek dit glad 

nie. 

b. Al weet ek my wiskundehuiswerk is moeilik, probeer 
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34. a. 

b. 

35. a. 

b. 

36. a. 

b. 

37. a. 

b. 

38. a. 

b. 

39. a. 

40. a. 

b. 

41. a. 

ek nogtans om dit te doen. 

Ek is onverantwoordelik in my wiskundestudies. 

Ek is verantwoordelik in my wiskundestudies. 

My wiskunde-onderwyser vereis te veel van my. 

My wiskunde-onderwyser stel redelike eise aan my. 

Ek het beheer oor wiskunde. 

Wiskunde kry my onder. 

Ek doen allerlei dinge as verskoning om nie wiskunde 

te doen nie. 

Ek handel eers my wiskunde af, voordat ek allerlei 

ander dinge doen. 

My wiskundestudie toon 'n gebrek aan doelgerigtheid. 

Ek pak my wiskundestudies doelgerig aan. 

Ek probeer wiskunde vir myself interessant maak deur 

byvoorbeeld probleme uit te dink en die oplossings 

daarvan te vind. 

My wiskunde-onderwyser stel persoonlik in my 

belang. 

My wiskunde-onderwyser stel nie in my belang nie. 

Wanneer ek afwesig was, neem ek die inisiatief om 
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agterstallige wiskunde op my eie in te haal. 

b. Wanneer ek afwesig was, haal ek nie agterstallige 

wiskunde op my eie in nie. 

42. a. Ander beoordeel my as wiskundeleerling soos wat ek 

myself beoordeel. 

b. Ander mense beoordeel my anders as wat ek myself 

43. a. 

beoordeel. 

Ek skraap met moeite energie bymekaar om 

wiskundehuiswerk te doen. 

b. Ek ondervind nie moeite met myself om 

wiskundehuiswerk gedoen te kry nie. 

44. a. 

b. 

45. a. 

b. 

46. a. 

b. 

47. a. 

b. 

Ek vermy gesprekke wat oor wiskunde handel. 

Ek neem deel aan gesprekke wat oor wiskunde 

hand el. 

Ek aanvaar myself soos wat ek is in wiskunde. 

Dit is vir my moeilik om myself in wiskunde te 

aanvaar. 

My wiskundestudies verloop ordelik (agtermekaar). 

Mywiskundestudies verloop wanordelik (deurmekaar). 

Ek kan beter in wiskunde doen as ek wil. 

Ek sal nie beter in wiskunde doen nie , al wil ek. 
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48. a. 

b. 

49. a. 

b. 

50. a. 

b. 

51. a. 

b. 

52. a. 

b. 

53. a. 

b. 

54. a. 

b. 

55. a. 

b. 

My wiskunde-optrede is prysenswaardig. 

My wiskunde-optrede is afkeurenswaardig. 

Ek gooi maklik tou op met wiskundeprobleme. 

Ek gooi nie maklik tou op met 'n wiskundeprobleem 

nie. 

My wiskundekennis sal my nie ernstig in die steek laat 

nie. 

Ek probeer my wiskundehuiswerk stiptelik afhandel. 

Ek stel altyd uit om my wiskundehuiswerk te doen. 

Ek probeer my wiskundehuiswerk stiptelik afhandel. 

Dit is vir my sinvol om wiskunde as vak te neem. 

Dit is vir my sinloos om wiskunde as vak te neem. 

Dit is belangriker vir my om die lewe te geniet as om 

wiskunde te doen. 

Ek st el my wiskundestudies voor my eie plesier. 

Ek doen 'n som SOOS my wiskunde-onderwyser seek 

moet, al weet ek nie waarom nie. 

Ek verkies om te weet waarom ek 'n wiskundesom op 

'n bepaalde manier moet doen. 

Voor 'n wiskundetoets voel ek in beheer van sake. 

Voor 'n wiskundetoets voel ek verlore. 
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56. a. 

b. 

My wiskundeprestasie hang grotendeels van myself 

at. 

My wiskundeprestasie hang grotendeels van my 

onderwyser at. 

57. Wanneer ek syfers, grafieke of wiskundige formulas sien, 

a. 

b. 

58. a. 

b. 

59. a. 

b. 

60. *a. 

b. 

raak ek senuweeagtig. 

ontstel dit my nie. 

My wiskundeprestasie is vir my belangrik. 

Hoe ek in wiskunde presteer, raak my nie. 

Ek sal myself nooit as 'n wiskundige sien nie. 

Ek dink tog daar is iets van 'n wiskundige in my. 

Ek waag dikwels 'n raaiskoot in wiskunde. 

Ek waag by uitsondering raaiskote in wiskunde. 

61 . Met betrekking tot wiskunde het ek 

a. 

b. 

62. a. 

b. 

63. a. 

b. 

hoop vir myself. 

nie hoop vir myself nie. 

Ek voel baie verlee as ek 'n tout in wiskunde begaan. 

Ek voel selde verlee oor foute wat ek in wiskunde 

begaan. 

Ek voel baie keer benoud op pad na 'n wiskundeklas. 

Ek gaan graag na 'n wiskundeklas toe. 
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64. As ek nie met die eerste probeerslag 'n wiskundeprobleem 

kan oplos nie, 

a. word ek beangs. 

b. bly ek kalm. 

65. a. Ek hou nie daarvan om vrae in 'n wiskundeklas te 

beantwoord nie. 

b. Ek beantwoord graag vrae in 'n wiskundeklas. 

66. a. Ek ken my wiskundevermoens. 

b. Ek weet nie wat my wiskundevermoens is nie. 

67. a. 

b. 

68. a. 

b. 

69. a. 

Ek sal nooit in wiskunde vorder nie. 

Ek verwag om in die toekoms in wiskunde te vorder. 

My wiskunde-onderwyser gee nie genoeg aandag aan 

my nie. 

My wiskunde-onderwyser gee genoeg aandag aan my. 

Ek verkies om 'n wiskundeprobleem op eie stoom te 

doen, eerder as wat ek wenke van die onderwyser 

ontvang. 

b. Wanneer ek met 'n wiskundeprobleem worstel, vra ek 

kart voor lank 'n wenk. 

70. a. Ek is entoesiasties oar my wiskunde. 

b. Ek is nie entoesiasties oar my wiskunde nie. 
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71. a. 

b. 

72. a. 

b. 

73. a. 

b. 

Ek voel skaam oor my wiskundeverlede. 

Ek voel nie skaam oor my wiskundeverlede nie. 

Ek soek altyd iets anders om te doen in plaas van 

wiskundehuiswerk. 

My wiskundehuiswerk geniet voorkeur bo ander 

dinge. 

Ek voel verlore in 'n wiskundeklas. 

Ek voel tuis in 'n wiskundeklas. 

74. Wanneer ek 'n wiskundeprobleem moet oplos, se ek vir 

myself 

a. 

b. 

75. a. 

jy kan dit doen. 

jy sal dit nie regkry nie. 

Ek hou daarvan om onafhanklik van ander my 

wiskunde te doen. 

b. Ek is baie afhanklik van ander se hulp wanneer ek 

76. a. 

b. 

77. a. 

b. 

78. a. 

wiskunde doen. 

Vir my as persoon beteken wiskunde niks nie. 

Wiskunde beteken vir my as persoon baie. 

Ek is tevrede met myself as wiskundeleerling. 

Ek is ontevrede met myself as wiskundeleerling. 

Ek doen moeite om my wiskundekennis uit te brei. 
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b. 

79. a. 

b. 

80. a. 

b. 

81. a. 

b. 

82. a. 

b. 

83. a. 

b. 

84. a. 

b. 

85. a. 

Ek doen geen moeite om my wiskundekennis uit te 

brei nie. 

Ek sal daarvan hou om 'n wiskundeprojek aan te pak. 

Ek sal nie daarvan hou om 'n wiskundeprojek aan te 

pak nie. 

Ek het min selfvertroue in 'n wiskundeklas. 

Ek het genoegsame vertroue in 'n wiskundeklas. 

Ek is bereid om hard te werk in wiskunde. 

Ek is nie bereid om hard te werk in wiskunde nie. 

Ek dink nie my wiskunde-onderwyser stel daarin 

belang om my in wiskunde te help nie. 

Ek is daarvan oortuig dat my wiskunde-onderwyser 

my graag sal help as ek 'n probleem met wiskunde 

ondervind. 

Ek doen soms meer in wiskunde as wat van my 

verwag word. 

Ek doen in wiskunde net wat ek moet doen. 

Ek beskou myself as 'n harde werker in wiskunde. 

Ek dink ek is aan die lui kant as dit by wiskunde kom. 

Ek soek hulp wanneer ek met 'n wiskundeprobleem 

sukkel. 
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b. 

86. a. 

b. 

Ek probeer 'n wiskundeprobleem waarmee ek sukkel, 

self oplos. 

Ek steek my foute in wiskunde vir ander weg as ek 

sukkel. 

Ek is nie skaam oor foute wat ek in wiskunde begaan 

nie. 

8 7. Ek sal wiskunde tot standerd 1 0 neem omdat 

a. 

b. 

88. a. 

b. 

ek dit wil neem. 

my maats dit neem. 

Ek voel onveilig in 'n wiskundeklas. 

Ek voel veilig in 'n wiskundeklas. 

89. As ek 'n sekere deel van my wiskunde nie verstaan nie 

a. knap ek die deel op my eie op. 

b. wag ek tot die onderwyser my aanse om die deel op 

te knap. 

90. a. 

b. 

91. a. 

b. 

92. *a. 

My prestasie in wiskunde is wisselvallig (soms goed, 

soms sleg). 

My prestasie in wiskunde is konstant (eenders). 

Ek doen my wiskundehuiswerk pligsgetrou. 

Ek versuim my plig betreffende my wiskundehuiswerk. 

Ek voel skuldig as ek 'n ander persoon se wiskunde-
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b. 

93. a. 

huiswerk afskryf. 

Ek voel nie skuldig as ek 'n ander persoon se wiskun

dehuiswerk afskryf nie. 

As ek in wiskunde misluk, spoor dit my aan om harder 

te werk. 

b. As ek in wiskunde misluk, voel ek lus om tou op te 

94. a. 

b. 

95. a. 

b. 

96. a. 

b. 

97. a. 

gooi. 

Ek hou van wiskundeprobleme wat dinkwerk vereis. 

Ek hou nie van wiskundeprobleme wat dinkwerk 

vereis nie. 

Ek bestudeer wiskunde volgens 'n voorafbeplande 

studierooster. 

Ek bestudeer wiskunde wanneer ek daarvoor tyd kry. 

Dit hinder my as my maats weet ek begaan foute in 

wiskunde. 

Dit hinder my geensins as my maats van my 

wiskundefoute weet nie. 

Ek is altyd nuuskierig oor wat ons nog in wiskunde 

gaan leer. 

b. Dit skeel my min wat ons nog in wiskunde sal moet 

leer. 

98. a. Ek probeer om aan besprekings in 'n wiskundeklas 
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deel te neem. 

b. Ek probeer nie om aan besprekings in 'n wiskundeklas 

deel te neem nie. 

99. a. 

b. 

100. a. 

Na 'n eksamen is ek bang om my wiskundepunt te 

hoor. 

Na 'n eksamen sien ek daarna uit om te weet wat my 

wiskundepunt is. 

Ek dink nie my wiskunde-onderwyser begryp aldag 

watter probleme ek met wiskunde ondervind nie. 

b. Ek dink my wiskunde-onderwyser het goeie begrip vir 

die probleme wat ek in wiskunde ondervind. 
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4.4.7.3 Sessie 2 

Tydsduur 90 minute. 

Terna Die leerling se eie wiskunde-selfkonsep. 

Doelwitte 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Kennismaking met die verskillende lede van die groep. 

Bekendstelling van die program. 

Bespreking van belangrike aspekte rakende die vorming van 

die wiskunde-selfkonsep en die bewusmaking by die 

leerlinge van die belangrikheid van hulle eie aandeel in 

effektiewe betrokkenheid by wiskunde as vak. 

Bepaling van die groeplede se insig in die unieke aard van 

die wiskunde-selfkonsep en faktore grondliggend aan die 

vorming daarvan. 

Bepaling van moontlike gesindhede ten opsigte van hulle eie 

gesitueerdheid. 

Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 
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Aktiwiteite: 

* Kennismaking (ongeveer 10 minute) 

Elke lid van die groep stel homself vlugtig bekend en gee 'n kart 

uiteensetting van sy mees onlangse prestasies op wiskundige 

vakgebied. Die volgende vraag word aan die groeplede ter 

bespreking gestel (vergelyk Bylae B, p.170 vraag 1 ): Hoe sien jy 

jouself as potensiele wiskundige? 

* Bekendstelling van die program ( ± 10 minute) 

Die groepleier gee 'n kart uiteensetting van die verloop van die 

program en wat elke leerling se deelname behels. 

* Bespreking van fundamentele aspekte rakende die vorming 

van die wiskunde-selfkonsep ( ± 40 minute) 

Binne groepsverband word die leerlinge geleentheid gebied om die 

begrip wiskunde-selfkonsep te omskryf (vergelyk Bylae B, p.170, 

vraag 2). Verder word aandag geskenk aan die wyse waarop die 

wiskunde-selfkonsep gevorm word en die leerlinge van die groep 

word geleentheid gebied om dit te bespreek (vergelyk Bylae B, 

p.170, vraag 3). Hierdeur kan betekenisvolle aspekte ten aansien 

van die leerling se insig in die kwaliteit van sy eie betrokkenheid 

by wiskunde as vak vasgestel word. 
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* Bepaling van die leerling se gesindheid ten opsigte van sy 

eie gesitueerdheid ( ± 20 minute) 

Deur terug te verwys na die bekendstelling aan die begin van die 

sessie word daar in groepsverband gekyk na die leerlinge se 

gesindheid teenoor sy eie situasie ten opsigte van wiskunde as 

vak (vergelyk Bylae B, p.171, vraag 1 - 6): 

Hoe beleef hy sy eie gesitueerdheid? 

Is hy tevrede met sy wiskundeprestasies? 

Dink hy hy kan sy prestasies verbeter? 

Wil hy sy prestasies verbeter? 

Wat beskou hy as moontlike oorsake vir sy probeem, indien 

hy 'n probeem het? 

Hoe hard werk hy? 

Hoe hard is hy bereid om te werk? 

Die leerlinge word geleentheid gebied om saam met 'n ander lid 

of lede van die groep bogenoemde aspekte te bespreek. 

Terugvoer word in die volle groep gegee, waarna oor die be

langrikheid van hulle eie aandeel ten aansien van toereikende 

betrokkenheid besin kan word. 

*· Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Tuisopdragte word gegee met die oog op terugrapportering 

tydens die volgende sessie: 

Die groepleier verduidelik aan die lede van die groep dat 'n 
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deeglike kennis van teoretiese grondbeginsels essensieel is met 

die oog op die begryp van wiskunde as vak. Ten einde sy 

wiskundewoordeskat en kennis asook sy betrokkenheid in die 

klaskamer te verbeter, word elke leerling die opdrag gegee om sy 

eie wiskundewoordeboek saam te stel (vergelyk Bylae 8, p.172). 

Nuwe en belangrike begrippe wat tydens die verloop van die 

program en in die klaskamer aan horn oorgedra word, moet deur 

horn aangeteken en geleer word. Verder word elke groeplid die 

opdrag gegee om 'n probleem wat hy verkeerd gehad het in sy 

tuiswerk, te verbeter en tydens die volgende sessie aan die groep 

te verduidelik. 
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4.4. 7 .4 Bylae B: Die program ter bevordering van die 

wiskunde-selfkonsep 

WISKUNDE 
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WAT BEHELS HIERDIE PROGRAM? 

WAT GAAN ONS DOEN? 

GAAN ONS WERK? 

MOET EK OINK? 

IS DIT PRET? 

DIE ANTWOORD IS: JAi 

DIE GEHEIM IS : 

ONS GAAN 

DIE WAGWOORD IS 

DIS NIE ONMOONTLIK OM EFFEKTIEF 
BETROKKE TE WEES BY WISKUNDE AS 
VAK NIE!! 

OINK EN DOENll 

SIEN EN HOORll 

VRA EN SA!! 

LAG EN LEER!! 

169 



1. Hoe sien jy jouself as potensiele wiskundige? 

2. Wat beteken die begrip wiskunde-selfkonsep? 

3. Hoe word die wiskunde-selfkonsep gevorm? Met ander 

woorde, watter faktore speel 'n rol by die vorming van die 

wiskunde-selfkonsep? 

I • 

( 
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'N GOEIE BEGIN IS HALFPAD GEWINll 

1. Hoe sien jy wiskunde as vak? 

2. Is jy tevrede met die prestasies wat jy op wiskundige 

vakgebied behaal? 

3. Oink jy jou wiskundeprestasies kan verbeter? 

4. Wil jy jou prestasie verbeter? 

5. Hoekom dink jy presteer jy swak in wiskunde? 

6. Wat is jy bereid om te doen om beter te presteer? 
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OM WISKUNDE TE KAN VERSTAAN, VEREIS DAT JV DIE 
WISKUNDET AAL MOET KEN EN OOR 'N GOEIE WISKUNDE
WOORDESKAT MOET BESKIKll! 

Kan jy aan 'n slim plan dink om 'n goeie wiskundewoordeskat op 
te bou? 

STEL JOU EIE WISKUNDEWOORDEBOEK SAAM! 

Gedurende die program gaan jy baie woorde hoor wat belangrik vir 
jou wiskundewoordeskat is. Jy hoor elke dag belangrike woorde 
en leer belangrike begrippe in die wiskundeklaskamer. Dis 
belangrik dat jy hierdie begrippe en woorde sal kenl Stel jou eie 
wiskundewoordeboek saam waarin jy hierdie wiskundige begrippe 
en woorde aanteken. Aan die einde van die program sal die 
groepleier 'n samevatting maak van die onderskeie groeplede se 
woordeboekies en in een volledige woordeboek saambind. 

ONTHOU ALTYD: JOU EIE AANDEEL IS BELANGRIK! 

l'I 0...tl\U, VAii 

I 0 • 'l.1Tr 

, .. 
l\11 
N-
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'N PAAR GOUE REELS OM IN WISKUNDE TE KAN SLAAG!! 

Daar bestaan 'n paar goue reels wat gevolg kan word om in 
wiskunde te kan slaag. 
Wat dink jy is hierdie reels? 



Hier is 'n paar reels wat jy gerus kan onthou en toepas: 

Om in wiskunde te kan slaag, vereis dat jy ten volle betrokke 

sal wees. Dit betaken dat jy bereid moet wees om: 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 

gereeld jou tuiswerk te doen; 

meer te doen as wat jou onderwyser van jou verwag; 

nooit iemand anders se werk af te skryf nie; 

jou nasorg gereeld te doen; 

alle probleme wat jy ervaar met jou onderwyser of met 

iemand anders wat jou kan help, te bespreek; 

nie uit te stel as jy onseker van iets is nie; 

jou teoretiese beginsels te LEER; 

gereeld hersiening te doen; 

ander bronne te raadpleeg wat jou kan help om ekstra 

probleme te kry wat jy kan uitwerk; 

deeglik te beplan en volgens 'n studierooster te werk; 

elke dag wiskunde te doen; 

nooit verkeerde werk reg te merk nie; 

nie skaam te wees om in die klas vrae te vra nie; 

seker te maak dat jy weet wat die regte manier is om 

wiskunde te studeer; 

terugslae positief te hanteer, met ander woorde dit te beskou 

as 'n geleentheid om meer te leer; 

elke probleem as 'n uitdaging te beskou en nie elke uitdaging 

as 'n probleem nie; 

te REDENEER oor wiskundeprobleme; 

jou wiskundestudies met 'N POSITIEWE GESINDHEID aan te 

pakl 
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Hoe belangrik dink jy is die laaste reel wat op die vorige bladsy 

aangedui is? Oink jy jou gesindheid het enigiets te doen met jou 

sukses? 

Bespreek dit met jou ma at en skryf ju lie mening neer. 

+? 
of 
-? • 
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IS JY BEWUS VAN DIE BELANGRIKE ROL WAT JOU EIE 
GESINDHEID SPEEL WANNEER JY 'N TAAK WIL AANPAK? 

Ons gaan 'n bietjie kyk na die wyse waarop gesindhede in die brein 
gevorm word. 

Die brein is 'n baie kragtige orgaan in die menslike liggaam. Sonder 
jou breinkrag sou jy nie kon eet, aantrek, hardloop, sing, dans, 
dink, redeneer of enigiets anders doen nie! 

Die brein bestaan uit twee gelyke helftes wat hemisfere genoem 
word. Elke hemisfeer het belangrike take waarvoor hy 
verantwoordelik is. Hierdie hemisfere werk nie in isolasie 
(afsondering) van mekaar nie. Daar bestaan 'n voortdurende 
interaksie tussen hierdie twee hemisfere wat dit vir die mens 
moontlik maak om normaal te funksioneer. 

Op bladsy 178 word die werking van die twee hemisfere vir jou 
mooi skematies verduidelik. 

Ek en jy is elke oomblik van ons lewens besig om inligting na die 
brein te voer. Ons sintuie (ore, oe, neus, mond en vel) maak dit vir 
ons moontlik om inligting na die brein te voer. Die inligting word 
in die brein gestoor en sodoende kan ons iets wat ons geleer het 
weer in 'n later stadium herroep (onthou). 

Ons eie gevoelens en ervaringe word as 'n spesifieke gesindheid in 
die brein vasgel~. Wanneer jy byvoorbeeld gelukkig is oor iets en 
'n boodskap na die linkerhemisfeer stuur met die woorde: "Ek is 
gelukkig!", word 'n positiewe gesindheid in die regterhemisfeer 
vasgel~. Wanneer jy egter jou gevoelens negatief verwoord en die 
negatiewe boodskap na die linkerhemisfeer stuur, word 'n 
negatiewe gesindheid in die regterhemisfeer vasgel~. 

Gesindhede be"invloed jou optredes. Met ander woorde, wanneer 
jy 'n negatiewe gesindheid teenoor iets of iemand het, word dit in 
jou optrede weerspieel. 

Jy wil seker graag weet wat al die inligting met wiskunde as 
sodanig te make het. Ek wil dit graag vir jou verduidelik: 
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Wanneer jy negatiewe boodskappe oor wiskunde na jou linker
hemisfeer van die brein stuur, word hierdie boodskappe as 
negatiewe gesindhede in die regterhemisfeer van die brein vasgelt!J. 
Dikwels is hierdie boodskappe nie eers waar nie en dit vererger die 
saak. Korn ons kyk na 'n paar van hierdie negatiewe boodskappe: 

"Ek kan nie wiskunde doen nie en sal dit nooit kan doen nie". 
"Ek is onnosel en daarom kan ek nie wiskunde doen nie". 
"Ek het hierdie toets gedruip en gaan in die eksamen ook 
druip". 
"Ek haat wiskunde en gaan nie eers probeer om dit te slaag 
nie". 
"My onderwyser hou nie van my nie en daarom sal ek nie 
wiskunde leer nie". 

Hierdie boodskappe is gevaarlik, omdat dit negatiewe inligting na 
jou brein stuur en jou gedrag ook daardeur be'invloed word. 

"Nou wat moet ek anders doen as ek 'n toets gedruip het; ek 
kan tog nie st!J ek het dit nie gedruip nie???", wil jy seker vra. 

Jy het gelyk! Jy kan nie s~ jy het nie gedruip, nie maar jy moet die 
boodskap reg verwoord, sodat jou gesindheid positief bly. 
Korn ons kyk na 'n paar boodskappe wat reg verwoord is: 

"Ek het hierdie toets gedruip, maar ek berei al klaar beter 
voor vir die volgende een". 
"Ek het hierdie toets gedruip, maar ek weet nou waar my 
probleem I~ en ek werk al klaar daaraan". 
"Ek het met 'n paar probleme gesukkel, maar ek het al klaar 
uitgevind hoe om dit op te los". 

Ek wil ook vir jou laat beset dat wanneer jy 'n probleem het, jy 
verby die negatiewe moet kyk en probeer vasstel wat jy kan doen 
om die probleem op te los. 

Jy moet met ander woorde self verantwoordelikheid aanvaar om 
jou eie probleem opgelos te kry en dit nie iemand anders se 
verantwoordelikheid maak nie. 
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Hoe het jy tot in hierdie stadium te werk gegaan om 'n probleem 
wat jy in wiskunde ervaar, op te los? Bespreek dit met jou maat 
en bedink saam 'n goeie plan oor hoe om in die toekoms te werk 
te gaan. 

Hemisferiese dominansie (Jordaan & Jordaan 1984:185) 

Regterhandse 
Tassin 

g~ 
Li~=3~~://Mui··m 

~:-~~~ 
.---L----'......_.---; 

._:--, uar waardering 

,,,,..' A +B = c = Waarneming 

/' ...,' /,/. ·. / 
Cl .. 

Skryf logika Fantasie Beeldhou 

178 



DOELSTELLINGS 

Watter doelstellings wil jy met jou deelname aan die 
program bereik? 
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'N BOER MAAK 'N PLAN!! 

HET JV AL OOIT GEWONDER WAT OM TE DOEN AS: 

DIT BUITE REEN EN HAEL; 

JV NIE MEER WEET WAAROOR OM TE GESELS NIE; 

DIE TELEVISIE BUITE WERKING IS; 

JOU HUISWERK KLAAR GEDOEN IS; 

JV LUS IS VIR IETS LEKKERS MAAR NIE OM TE EET NIE; 

DIT TE VROEG IS OM TE GAAN SLAAP; 

AL JOU STORIEBOEKE DEURGELEES IS; 

JV LUS IS OM IETS NUUTS TE PROBEER en 

DIE AVONTUURLUS IN JOU WAKKER WORD? 

HIER IS NET DIE ANTWOORD! (JY MAG DALK LUS KRY OM DIT 

TE DOEN AL WERK DIE TELEVISIE EN AL HAEL OF REEN DIT 

NIE ... !!!) 

(BLAAI NA DIE VOLGENDE BLADSYE VIR DIE OPLOSSING.) 



Wiskundepret: Ku/ jou hier en kul jou daar 

Hierdie speletjies speel jy lekker as jy 'n maat het wat bereid is om 
'n paar berekenings te doen. Dis glad nie moeilik niel As hy kan 
optel, aftrek, maal en deel, kan jy jou syfertoorkuns aan horn 

verduidelik!! ~~O i!t 
)( . 

1. Plaas 'n aantal muntstukke op die tafel. 
Maak jou oe toe. 
Vra vir horn om 'n ewe aantal muntstukke in sy een 
hand te plaas, en 'n onewe aantal in sy ander hand. 
Vra vir horn om die aantal in sy linkerhand te verdubbel, 
en die aantal in sy regterhand te verdriedubbel. (Bv. as 
hy 2 in sy linkerhand gehad het, moet hy 2 met 2 
vermenigvuldig, wat gelyk is aan 4. As hy 3 in sy 
regterhand gehou het, moet hy nou 3x3 = 9 vashou.) 
Vra horn om die twee getalle nou bymekaar te tel en vir 
jou die antwoord weer te gee (volgens die voorbeeld is 
die antwoord nou 4+9=13). 
As die antwoord 'n onewe getal is, was die aantal 
munte in sy regterhand 'n onewe aantal. 
As die antwoord 'n ewe getal is, was die aantal munte 
in sy linkerhand 'n onewe aantal. 
Toets gerus of dit waar is! Weet jy hoekom dit so 
werk? 
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2. Hoe om uit te werk wanneer iemand verjaar!I Onthou jy mag 
eers die antwoord by stap 8 hoorl 

Vra vir jou maat om die syfer van die maand waarin hy 
verjaar met 5 te vermenigvuldig. 
Nou moet hy 7 bytel. 
laat hy die antwoord met 4 vermenigvuldig. 
sa vir horn om 1 3 by te tel. 
laat hy die antwoord met 5 vermenigvuldig. 
Nou moet hy die syfer van die dag waarop hy verjaar, 
bytel. 
laat hy 205 aftrek. 
Stap 8: Vra vir horn wat die antwoord is. 
As hy sy berekeninge korrek gedoen het, moet die syfer 
wat die plekwaarde van die honderde aandui die maand 
wees waarin hy verjaar en die ander syfers dui die dag 
aan waarop hy verjaar. (Bv.: as die antwoord wat hy 
jou gegee het 613 was, verjaar hy in Juniemaand op die 
13de.) 

3. Hoe om te bepaal hoe oud iemand is en watter nommer 
skoen hy dral Onthou jy mag eers die antwoord by stap 6 
hoorl 

Vra vir jou maat om sy eie ouderdom met 20 te 
vermenigvuldig. 
Laat horn vandag se datum bytel. 
Vra vir horn om sy antwoord met 5 te vermenigvuldig. 
laat hy sy skoengrootte bytel. 
Laat hy vandag se datum met 5 vermenigvuldig en dit 
van sy vorige antwoord aftrek. 
Stap 6: Vra vir horn wat die antwoord is. 
As hy korrek uitgewerk het, dui die aantal honderde sy 
ouderdom en die ander syfer(s) sy skoengrootte aan. 
(Bv.: as die antwoord wat hy jou gegee het 2011 is, is 
hy 20 jaar oud en dra hy 'n nommer 11 skoen.) 
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Nulle en kruisies 

Reels: 

1. Om Nulle en kruisies in drie vlakke te kan speel, moet sekere 
reels toegepas word. Die reels wat binne een vlak geld, word 
gebruik. 

2. Die wenkombinasies binne een vlak word aan die hand van 
die onderstaande voorbeelde aangedui. Hoe hierdie reels 
binne drie vlakke van toepassing gemaak word, word op die 
volgende bladsy verduidelik. 

i) ii) iii) .. ~ .. # -,, .. . .. ,, .. 

.. ~ .. ~ .. ~ ,, ., ,, 

iv) v) vi) 
', 
'' 

. , . ' • # 
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VOORBEELDE VAN ENKELE WENKOMBINASIES 

BINNE ORIE VLAKKE. 
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Nou kan jy self probeer! 
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Nog meer kruisies, nog meer nullel!! 

1. Om Nulle en kruisies in vier vlakke te kan speel, moet sekere 
reels toegepas word. Die reels wat binne een vlak waarin 16 
blokkies is geld, word gebruik. 

2. Aan die hand van die onderstaande voorbeelde word die 
wenkombinasies binne een vlak aangedui. Op die volgende 
bladsy word die wenkombinasies binne vier vlakke aan jou 
verduidelik. 

(ii) (iii) (iv) 

" ' " 
, " , ., 

(v) K (vi) < (vii) < (viii 

~ ' : 

K . ' . ' 
~ ) ' 

(ix) (x) 
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VOORBEELDE VAN ENKELE WENKOMBINASIES 

BINNE VIER VLAKKE 
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Nou kan jy self probeerl 
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Probeer 'n Wiskunde-vasvra! 

1. Hoe kan 'n rou eier 1 meter ver val sonder om te breek? 

2. Ruff en Reddy is 'n tweeling wat dol is oor gekleurde 
kougom. Omdat Ruff en Reddy dieselfde lyk, wil hulle altyd 
dieselfde kleur kougom eet. Hulle is nie baie ryk nie en wil so 
min moontlik geld spandeer. Dit kos een sent om 'n 
gekleurde kougomballetjie uit die kougommasjien te kry. 
Hoeveel sente moet hulle in die kougommasjien gooi om 
dieselfde kleur kougom te kry as daar 6 rooi kougomballe, 4 
wit en 5 bloues in die masjien oor is? 

3. Hoeveel sente gaan Ruff en Reddy spandeer as daar 6 rooi 
kougomballe, 4 wit en net een bloue is? 

4. Francois werk by die Wimpy. Hy wil graag die koeldrank 
mooi op die toonbank uitstal. Hy vul 5 glase met rooi 
koeldrank en plaas vyf lee glase langs die 5 vol glase op die 
toonbank. 

uuuuu 
Kan jy 4 glase vir horn skuif om 'n ry te vorm waar die vol en 
lee glase mekaar afwissel? 

Kan jy dit regkry deur net 2 glase te skuif? 
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5. Jou tennisoefening of rugbyoefening begin om 16:00. Dit is 
nou reeds 10 minute na drie-uur. Dit neem 1 5 minute per 
motor van julle huis af tot by die skool. Jou ma is bereid om 
jou te neem, maar sy moet eers drie biefstukke vir aandete 
braai. Jou ma s~ dit neem 40 minute vir die drie biefstukke 
om gaar te word, omdat die braaipan net groot genoeg is om 
twee biefstukke op 'n slag te braai. 
Jy besef saker nou dat julle laat gaan wees! 
Kan jy aan 'n plan dink om die i::lrie biefstukke binne 10 
minute vinniger te laat gaar word? 

(Wenk: Noem die drie biefstukke A, B en C. Beplan nou 'n 
wenkombinasie om die biefstukke vinniger te laat braai!!) 

A B C 
~ ~~ 
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6. Mnr. Wordperfect het 'n probleem. Hy het 4 name op 'n 
kaart: 

FATHER 
HERMAN 
LOUISA 
ISABEL 

Hy wil graag dat elke naam in 'n aparte blok staan en kan dit 
regkry deur 3 lyne te trek: 

FATHER 

HERMAN 

LOUISA 

I SABEL 

Hy mag egter net twee lyne trek om dit te doen. Kan jy horn 
help? 

FATHER 
HERMAN 
LOUISA 
ISABEL 

7. 'n Apteker ontvang 10 bottels van dieselfde hoofpynpille. 
Elke bottel bevat 1000 pille. Toe hy dit klaar op die rak 
uitgepak het, ontvang hy 'n telegram. 

Telegram: 
Moenie die pi/le verkoop, voordat dit gekontroleer 
is nie. Een bottel se pi/le is elk 10 mg sterker as 
die pi/le in die ander bottels. Stuur die bottel met 
die foutiewe inhoud terug. 

191 



Die apteker het onmiddellik die skaal uitgehaal en een pil uit 
elke bottel gehaal, een vir een pil begin weeg en elke pil se 
gewig neergeskryf. 

Sy assistent het 'n slimmer plan gehad en ges~ hy hoef die 
skaal net een keer te gebruik. 
Wat dink jy was haar plan? 
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NOG STEEDS Wiskunde-vasvral 

1. 

D 

E c 

2. 

3. 

A A 

GEGEE : CD II BA EN C1 = C2 

A A 
GEVRA : BEWYS DAT A 

4 
= B

3 

B 

A A 
GEGEE : AEllBD EN A 1 = A2 B 

A A 
GEVRA : BEWYS DAT A 1 = C4 

A A 

GEGEE : p 1 = S3 

A A 

GEVRA : BEWYS DAT 0
2 

= R 4 



5. 
M A D 

Kl 
6. 
x 

B 

A 

B 

7. A 

8. 
B 

A D 

c 

y 

c 

c 

GEGEE : PARM. ABCD EN 
OB= OC 

GEVRA : BEWYS DAT CM = CD 

GEGEE : AXBC EN ABCY IS 
PARALLELOGRAM ME. 

GEVRA : BEWYS DAT : 

(1) AX= AY 
A. A. 

(2) 0 1 = c2 

GEGEE : AB = AC = DC EN 
/.!o.. 

BD =BC EN A=x 

GEVRA : BEREKEN x IN GRADE 

A. QA. 0 
GEGEE : A = 30 ; C = 45 ; 

BDl.AC ; AE = ED 

GEVRA: BEWYS DEUR BERE-
KENING VAN HOEKE 
DAT .6DEB GELYK-
SYDIG IS 
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My eie program ter bevordering van die wiskunde-selfkonsepl 

* 

* 

Stel jou eie program saam waarin jy spesifieke wiskundige 
aktiwiteite beplan wat jou meer betrokke kan maak by 
wiskunde as vak en jou sal help om uiteindelik beter te 
presteer. 

Spesifiseer spesifieke doelstellings wat jy met hierdie program 
wil bereik. 
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Meetkurade-genoU 

1. 

2. s 

R 

3. 

4. c 

B 

s 

T 

GEGEE : 0 IS DIE MIDDELPUNT 
VAN DIE SIRKEL 

GEVRA : BEWYS DAT 01 = 2(A) 

GEGEE: PO= OS= OR 

GEVRA : BEWYS DAT PSR = g(f 

GEGEE : AB IS 'N MIDDELLYN 
VAN SIRKEL MET MIDDEL
PUNT 0. 

GEVRA : BEWYS DAT ACB = 90° 

GEGEE: AC= AB; DEllCB 

GEVRA: BEWYS AD= AE 

GEGEE: RS = RT ; STllPO 

GEVRA: BEWYS PT= as 
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Leidrade 

Dwars 

1. Die produk van 20 en 5 

2. Die vierkant van 3 

3. 116 

4. Die vierkant van 4 

5. Die waarde van 2 ° 

6. Die eksponent in 1 9 14 

7. Die GGD van 8; 16 en 20 

8. In die breuk x is y die ------------
Y 

9. Wat is die koeffisient in 2x3 ? 

10. Wat is die eksponent in 5x6 ? 

11. 'n Faktor van 16 

12. Die gradient van die funksie gedefinieer deur y = x + 6 

13. Die gradient van die funksie loodreg op y = -~ x + 5 

14. Die ordinaat van die geordende getallepaar ( 1; 11) 

15. 3~ 

16. Die identiteitselement vir optelling 
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Leidrade 

Af 

4. 'n Priemgetal 

17. 'n Faktor van 12 

18. 'n Veelvoud van 30 

1 9. Die grondtal in 1914 

20. In die breuk X is x die -------------
Y 

21 . Wat is die gemiddeld van 1 0 en 2? 

22. Die gradient van die funksie ewewydig aan y = 9x + 2 

23. Die waarde van -2(-5) 

24. Die absis van die geordende getallepaar (12;7) 

25. ,/169 

26. Die produk van 11 en die identiteitselement vir 
vermenigvuldiging 

27. Die waarde van 32 

28. Die waarde van 24 
- 42 
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n 
R 
I 2S 

1S U P P L E M E N T 
H 0 
0 M 
E p 3G 

SKERPHOEK 
0 L 

ONGELYK 

5 K 0 M P L E M E N T 

LEIDRADE DWARS: 

1. 

LEIDRADE AF: 

1. 
2. 2. 
3. 
4. 
5. 

3. 
4. 
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4.4.7.5 Sessie 3 

Tydsduur 90 minute. 

Terna Die kwaliteit van die wiskunde-selfkonsep en 

faktore grondliggend aan die vorming daarvan. 

Doelwitte 

* 

* 

* 

* 

* 

Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te bepaal (terugvoer). 

Om die leerlinge te begelei tot insig in die kwaliteit van hulle 

eie wiskunde-selfkonsep. 

Om faktore grondliggend aan die vorming van die wiskunde

selfkonsep uit te lig. 

Om riglyne daar te stel met die oog op die bevordering van 

die wiskunde-selfkonsep. 

Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite: 

* Terugvoer na sessie 2 (ongeveer 15 minute) om moontlike 

veranderings in die leerlinge se betrokkenheid te bepaal 
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Elke lid van die groep kry geleentheid om aspekte wat hy in sy 

wiskundewoordeboek aangedui het met die groep te bespreek. 

Verder word elke lid geleentheid gebied om die probleem wat hy 

as nasorg gedoen het aan die groep te verduidelik. 

* Begeleiding tot insig in die kwaliteit van die wiskunde

selfkonsep 

Die groepleier gee 'n verduideliking van die betekenis van die 

inligting soos verkry uit die voltooide inligtingstuk (vergelyk 

paragraaf 4.4. 7 .2). Vervolgens word die kwaliteit van elke lid 

van die groep se beeld van homself op wiskundige vakgebied 

(wiskunde-selfkonsep) verduidelik (ongeveer 15 minute). 

* Bespreking van moontlike faktore grondliggend aan die 

vorming van die wiskunde-selfkonsep 

Fundamentele aspekte rakende aanleg, belangstelling, vertroue, 

inisiatief, arbeidsaamheid, outonomiteit en identifisering met 

wiskunde, word as grondliggende faktore vir die vorming van die 

wiskunde-selfkonsep bespreek (ongeveer 1 5 minute). 

* Riglyne ten aansien van die bevordering van die wiskunde

selfkonsep 

Die suksesvolle bemeestering van wiskunde as vak word as 

voorvereiste gestel vir die bevordering van die wiskunde

selfkonsep. Met die oog op die begeleiding tot die verbetering 
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van die leerlinge se prestasie, word elke lid van die groep die 

opdrag gegee om betekenisvolle reels te formuleer, wat deur horn 

gevolg behoort te word om wiskunde te kan slaag (vergelyk Bylae 

B, p.173). Terugvoer word in die voile groep gegee. Die 

groepleier vul hulle kennis aan en beklemtoon die belangrikheid 

van positiewe gesindhede (vergelyk Bylae B, p.174 - 178) 

(ongeveer 20 minute). 

* Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Met die oog op die ontwikkeling van die groeplede se betrok

kenheid by die groep as sodanig asook by wiskunde as vak, kry 

elke lid die geleentheid om te eksperimenteer met wiskundige 

bewerkings (ongeveer 15 minute). Die tema van die oefening 

staan bekend as Kut jou hier en kul jou daar (vergelyk Bylae B, 

p.181). 

Die volgende tuisopdragte word aan elke groeplid gegee met die 

oog op terugrapportering tydens die volgende sessie: 

Elke lid van die groep moet voortgaan met die voltooiing 

van sy wiskundewoordeboek. 

Met die oog op die geleentheid tot informele betrokkenheid 

by wiskunde as vak, word die reels van die spel Nulle en 

kruisies aan die groeplede verduidelik (vergelyk Bylae B, 

p.183 - 188). Hulle word gevra om dit saam met 'n maat 
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te speel voor die aanvang van die volgende sessie. 

Met betrekking tot die ontwikkeling van sy betrokkenheid in 

die klaskamer word elke groeplid die opdrag gegee om 

ekstra probleme uit te werk oor die onderwerp wat hulle 

tans in die klaskamer behandel. Geen beperkings word 

gestel ten opsigte van die aantal probleme nie, met die oog 

op die evaluering van moontlike veranderings ten aansien 

van die leerlinge se betrokkenheid. 

4.4. 7 .6 Sessie 4 

Tydsduur 90 minute. 

Terna Wiskunde-vasvra. 

Doelwitte 

* 

* 

* 

Om veranderings in die leerlinge se betrokkenheid te bepaal 

(terugvoer). 

Bepaling van doelstellings vir die bywoning van die program 

deur die individuele lede van die groep. 

Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite: 
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* T erugvoer na vorige sessie ( ± 1 5 minute) om moontlike 

veranderings in die leerlinge se betrokkenheid te bepaal 

Elke lid van die groep kry geleentheid om sy vordering met die 

wiskundewoordeboek met die groep te bespreek. Verder word 

elke lid die geleentheid gebied om sy ervaringe met die spel Nulle 

en kruisies met die groep te deel. Met betrekking tot die ekstra 

probleme wat deur die groeplede uitgewerk moes word, word 

elke groeplid gevra om een probleem te selekteer en aan die 

groep voor te I~. 

* Bepaling van doelstellings vir deelname aan die program 

In sessie 2 is aan elke groeplid 'n verduideliking van die inhoud 

van die program gegee. Elke groeplid word die geleentheid 

gebied om sy eie doelstellings vir die program neer te skryf. 

Hierdeur kan die groeplede se verwagtings en behoefte aan hulp 

vasgestel word, wat weer as riglyne vir die groepleier se 

beplanning van toekomstige sassies kan dien. 

* Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Binne groepverband word die Wiskunde-vasvra gehou. Die 

groeplede word gevra om saam met 'n maat te werk en 

spesifieke probleme op te los (vergelyk Bylae B, p.189 - 194). 

Vir elke probleem wat hulle korrek oplos, verdien hulle 10 punte. 

Die korrekte oplossings word aan die einde van die bespreking 
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deur die groepleier verduidelik. Die leerlinge word die volgende 

tuisopdragte gegee met die oog op terugrapportering gedurende 

die volgende sessie: 

Elke lid moet voortgaan met die voltooiing van sy wiskunde

woordeboek. 

Probleme wat hy nie tydens die Wiskunde-vasvra kon doen 

nie, moet hy tuis probeer. Tydens die volgende sessie kan 

hy sy probleme met die groep dee I. 

Elke groeplid moet 'n Wiskunde-vasvraprobleem identifiseer 

wat gedurende die volgende sessie aan die groep voorgehou 

kan word. 

4.4.7.7 Sessie 5 

Tydsduur 90 minute. 

Terna Wiskunde-vasvra. 

Doelwitte 

* 

* 

Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te be pa al (terugvoer). 

Om die leerlinge op informele wyse te begelei tot die toe

reikende ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die 

oog op die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite: 

206 



* Terugvoer na sessie 4 ( ± 15 minute) om moontlike 

veranderings in die leerlinge se betrokkenheid te bepaal 

Elke lid van die groep kry geleentheid om aspekte wat hy reeds 

in sy wiskundewoordeboek aangedui het met die groep te be

spreek. Ten opsigte van Wiskunde-vasvraprobleme wat weer 

deur hulle uitgewerk is, kry elke groeplid die geleentheid om sy 

probleme met die groep te deal. Elke groeplid kry die geleentheid 

om die probleem wat hy self vir die Wiskunde-vasvra ge"identifi

seer het, aan die groep voor te hou en te bespreek. 

* Begeleiding tot die ontwikkeling van spesifieke vaardighede 

met die oog op die bevordering van die wiskunde

selfkonsep 

Leerlinge van die groep gaan voort met die Wiskunde-vasvra. Die 

leerlinge word die volgende tuisopdragte gegee met die oog op 

terugrapportering tydens die volgende sessie: 

Elke groeplid moat voortgaan met die voltooiing van sy wis

kundewoordeboek. 

Elke groeplid kry die opdrag om die volgende probleme tuis 

te gaan doen: 

Los die volgende vergelykings op: 

1. (x-2)+2 +x=2 

2. (x + 2)-2(x-1) = (4x + 7) + 2 + 2 

3. a-1-(a+3) =(a+ 1) +3 
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Groeplede word die geleentheid gebied om te praat oor moontlike 

beroepe wat hulle eendag wil volg. Hierdie bespreking word 

gehou om te probeer vasstel watter rol wiskunde of wiskundige 

agtergrond ten opsigte van die beroepe wat hulle eendag wil 

beoefen, speel. Verder kan die groepleier hierdeur vasstel of die 

leerlinge alreeds seker is van hulle vakkeuse vir die senior 

sekond~re fase. 

4.4.7.8 Sessie 6 

Tydsduur 90 minute. 

Tema Wiskunde-Trivial Pursuit. 

Doelwitte 

* 

* 

Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te be pa al (terugvoer). 

Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite: 

Terugvoer na sessie 5 om moontlike veranderings in die 

leerlinge se betrokkenheid te bepaal 
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Elke leerling van die groep kry geleentheid om sy vordering met 

sy wiskundewoordeboek te bespreek. Die korrekte oplossings 

van die drie probleme (vergelyk p.206) wat as tuiswerk voltooi 

moes word, word in groepsverband bespreek. 

* Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Elke groeplid word die geleentheid gebied om deel te neem aan 

die spel Wiskunde-Trivia/ Pursuit (vergelyk paragraaf 4.4. 7 .9, 

Bylae C, p.210). Probleme wat nie korrek deur hulle opgelos word 

nie, word aangeteken en voor die einde van die sessie in die 

groep bespreek. Met die oog op terugrapportering tydens die 

volgende sessie word elke groeplid die geleentheid gebied om 6 

probleme wat oor die uithaal van 'n gemeenskaplike faktor 

(faktorisering) handel, te identifiseer. Wiskundehandboeke word 

aan die leerlinge voorsien. Hierdie probleme word deur die leer

linge neergeskryf tydens die groepsessie en moet tuis voltooi 

word. 
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4.4.7.9 Bylae C: Wiskunde-Trivial Pursuit 

Wiskunde-Trivial Pursuit 
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Wiskunde-Trivial Pursuit 

1. Die spel bestaan uit 60 kaarte. 

2. Elke kaart bevat 6 vrae (totaal 360 vrae). 

3. Die formaat van elke kaart is 15cm x 1 Ocm. 

4. Die vrae word op die voorkant van die kaart aangebring en 

die antwoorde op die agterkant van die kaart. 

5. Jy benodig: 

- 'n Dobbelsteentjie. 

- Wiskunde-Trivial-Pursuitkaarte. 

- 'n Kladboek en 'n pen of 'n potlood. 

6. Die doel is om soveel moontlik vrae korrek te beantwoord. 

7. Spelreels: 

- Gooi 'n dobbelsteentjie een keer. 

- Trek 'n Wiskunde-Trivia/ Pursuitkaart. 

- Beantwoord die vraag wat die nommer het van die getal 

wat jy met die dobbelsteen gegooi het. 

- Kontroleer jou antwoord agterop die kaart. 

- Vir elke vraag wat jy korrek beantwoord het, verdien jy 5 

punte. 

- Gooi weer die dobbelsteen en trek 'n nuwe kaart. 

Slagspreuk vir vandag: Jy is 'n wiskundewenner!! 
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Die inhoud van die Wiskunde-Trivial Pursuitkaarte wat vir 

die doel van hierdie ondersoek saamgestel is, word op 

p.213 - 272 uiteengesit. Die leser se aandag word daarop 

gevestig dat die vrae en antwoorde van een kaart (met 

ander woorde die voor- en agterkant van een kaart), op 

dieselfde bladsy getik word ten einde ruimte te bespaar. 

Die nommer van die kaart word bo-aan die bladsy aangedui. 

Die nommer van elke vraag word in die linkerkantse kolom 

aangedui. 
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KAART 1 

VRMG ANTWOORD 

6 
a 

4 1 VEREENVOUDIG : - 1 a2 a 

2 VEREENVOUDIG : ax~aY 2 aX·Y 

a2 b3 b2 
3 VEREENVOUDIG : - 3 -

a4 b 2 
a 

4 VEREENVOUDIG : 
xsy 

4 
2 

x 
xy 

a a 
x 

5 VEREENVOUDIG : 
x 5 2yb 2l 

3x 
6 

x-2 
6 VEREENVOUDIG : 

32 
3 
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KAART 2 

VRAAG ANTWOORD 

1 VEREENVOUDIG: (a3b2)3.a4 1 a13 .b s 

2 VEREENVOUDIG: (a2bc)2.a3 2 a1.b2.c2 

3 
2 5 2 5 3 

17 
VEREENVOUDIG: ( x ) . x . x x 

4 VEREENVOUDIG: ( 23 >2.2 4 4 2 
10 

5 
2 

5 a4 b4 VEREENVOUDIG: ab .ab. (ab) 

6 VEREENVOUDIG: 
2 

( 3x) .9x 6 81x 
3 
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KAART 3 

VRAAG ANTWOORD 

1 SKRYF IN ALGEBRAIESE TAAL: 'N GETAL 1 x+3 

VERMEERDER MET 3. 

2 SKRYF IN ALGEBRAiESE TAAL :DIE SOM VAN 'N 2 (x+7)-3 

GETAL EN 7 VERMINDER MET 3. 

3 SKRYF IN ALGEBRAiESE TAAL: TWEE MAAL'N 3 2x-6=7 
SEKERE GETAL VERMINDER MET 6 IS GELYK 

AAN 7. 

$KRYF IN ALGEBRAiESE TAAL: DIE HELFTE VM x 
4 4 2 + 5 

'N GETAL VERMEERDER MET 5 

5 SKRYF IN ALGEBRAi
0

ESE TAAL : ORIE KEER 'N 5 3x + !. 
SEKERE GETAL VERMEERDER MET'N ~ 

2 

6 SKRYF IN ALGEBRAiESE TAAL :DIE HELFTE VAN 6 ! = 8 
2 

'N GETAL IS GELYK AAN 8. 
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KAART 4 

VRAAG ANTWOORD 

1 LOS OP : 5(x + 2) = 3- (x -3) 1 x = :! of 
6 

x =-~ 
3 

2 BEPAAL DIE OPLOSSING VAN: 2(x-3) = 3x-7 2 x = 1 

3 LOS OP : 8x + 2x - 4x = 4 + 3 - 5 + 2 3 2 
x=-

3 

4 BEPAAL DIE OPLOSSING : 4x + ~ = x + 6 4 
2 

x = 3 of 

x = 1~ 

5 LOS OP : 7(x -2) - 2(3 + x) = 0 5 x=4 

6 LOS OP : - 7a + 4(2a - 3) = 16 6 a = 28 
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KAART 5 

VRAAG ANTWOORD 

1 WAT BETEKEN PERSENT ? 1 Uit'n 
honderd 

3 ult elke 
100 leerlinge 

2 WAT BETEKEN DIT AS IN'N SKOOL MET BOO 2 
is afwesig 
d.w.s. daar 

LEERLINGE, 3% AFWESIG IS ? is 24 leer-
linge afwesig 

80 ult elke 

3 WAT BETEKEN DIT AS JV 80% BEHAAL VIR 3 100 punte 

'N WISKUNDETOETS ? 
het jyverdien 

4 BEREKEN HOEVEEL AFSLAG JV KRY AS DIE 4 R0,48 of 48c 

ARTIKEL R24 KOS EN JV KRY 2% AFSLAG ? 

5 BEREKEN HOEVEEL IS 5% VAN R48 5 R2,40 

6 ~ VAN 'N APPEL IS SLEG. WATTER PERSENTASIE 6 66,6% 

IS SLEG? 
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KAART 6 

VRAAG ANTWOORD 

1 SKRYF AS 'N PERSENTASIE : 1 
2 

1 50% 

2 SKRYF AS 'N PERSENTASIE: 
3 

2 30% 10 

3 SKRYF AS 'N PERSENTASIE : 1. 3 87,5% 8 

4 SKRYF AS 'N PERSENTASIE : 0,3 4 30% 

5 SKRYF AS 'N PERSENTASIE : 1,5 5 150% 

6 SKRYF AS 'N PERSENTASIE : 
7 6 23,3% 

30 
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KAART 7 

VRAAG ANTWOORD 

1 WAT IS DIE GRADIENT VAN DIE FUNKSIE 1 1 

y -x = 4? 

2 BEPAAL DIE GRADIENT VAN DIE FUNKSIE 2 -2 

2x +y = -7 

3 WAT IS DIE GRADIENT VAN DIE FUNKSIE 3 -3 
y = -3x + 5? 

.. 
4 BEPAAL DIE GRADIENT VAN DIE FUNKSIE 4 2 

2y = 4x + 6 

5 WAT IS DIE GRADIENT VAN DIE FUNKSIE 5 -1 
-y = x +3? 

6 6 2 
WAT IS DIE GRADIENT VAN DIE FUNKSIE 3 

3y=2x+5? 
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KA.ART 8 

VRAAG ANTWOORD 

3 2 

1 VEREENVOUDIG : 
21a b c 

1 3a
3
b
2
c 

7 

2 VEREENVOUDIG : 24a
6 

2 -4a
3 

-6a3 

2 

3 VEREENVOUDIG : -7a - 3 1 2 
-7a 

4 

4 
-7a 

VEREENVOUDIG : - 4 -1 
7a

4 

5 VEREENVOUDIG : 10 
5 

5 2 

6 VEREENVOUDIG : 
-(3)2 6 -3 -

3 
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KAART 9 
.· 

VRAAG ANTWOORD 

1 BEPAAL DIE GGD VAN: 54 ; 72 en 180. 1 18 

2 
3 4 2 3 4 2 

BEPAAL DIE GGD VAN:9a b ; 12a be en 24a e 2 3a
2 

3 
3 2 3 3 2 

BEPAAL DIE GGD VAN: 4a b; -Ba be en -6a e 3 2a
2 

4 BEPAAL DIE GGD VAN: 12 ; 18 en 30. 4 6 

5 
3 2 3 

BEPAAL DIE GGD VAN: 15x y en 25x y z 5 
2 

5xy 

6 BEPAAL DIE GGD VAN:15ab
2
e en 28e

2
d

3 6 e 
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KAART 10 

VRAAG ANTWOORD 

1 
2 

BEPAAL DIE KGV VAN : 2xy en 6x y 
3 

1 6~y3 

2 WAT IS DIE KGV VAN : 4xy ; ax 
2
; 16y

2? 2 16x2y 2 

3 BEPAAL DIE KGV VAN : 9x2y; 8x2; 6xy 3 3 72x 2y 3 

4 BEPAAL DIE KGV VAN : 10a ; 15a
2

; 6ab 4 
2 

30a b 

5 BEPAAL DIE KGV VAN : 
3 2 

4pq ; 12p ; 10q 5 60p2q3 

6 BEPAAL DIE KGV VAN : 
2 2 2 3 

16r s ; erst ; 12s t 6 48r
2

s
2

t
3 
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KAART 11 

VRAAG ANTWOORD 

4 

1 IVERMENIGVULDIG DIE EKSPONENT VAN 3 1 8 

met 2. 

2 VERMENIGVULDIG 4 MET DIE KOEFFISIENT VAN 2 -12 

-3x2 

3 VERMENIGVULDIG 3x
2
met -2x 3 -6x

3 

4 VERMENIGVULDIG 0,5 met 3 4 1,5 

5 1 2 1 2 
VERMENIGVULDIG 3x met - 2x 5 :!! of -1-x 

2 2 

6 VERMENIGVULDIG DIE SOM VAN 3 en 2 met 5 6 25 

223 



KAART 12 

VRAAG ANTWOORD 

1 VERMINDER DIE PRODUK VAN 3 en 2 met 2 1 4 

2 VERMINDER x met 4 2 x-4 

3 VERMINDER 6a met 2 3 6a - 2 

4 VERMINDER DIE SOM VAN 0,5 en 3,25 met 4 3,7 

0,05 

5 VERMINDER DIE VIERKANT VAN 3 met 2 5 7 

6 
2 

VERMINDER 3x met 1 6 3x
2

- 1 
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KAART 13 

VRAAG ANTWOORD 

1 VERMINDER DIE TELLER VAN ~ met 2 1 5 

2 VERMEERDER DIE TELLER VAN ~ met 3 2 x+3 

3 KWADREER DIE TELLER VAN ~ 3 16 

4 WAT IS DIE TELLER VAN ~? y • 4 2x 

5 HALVEER DIE TELLER VAN 4x
2 

5 2x2 
y 

... 

6 VERMINDER DIE TELLER VAN ~ met 1 6 x - 1 
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KAART 14 

VRAAG ANTWOORD 

1 WATTER VAN DIE VOLGENDE GETALLE IS 1 7;11 ;13;17 
PRIEMGETALLE? 7; 9; 11 ; 13; 15; 17 

2 TABULEER DIE PRIEMGETALLE GROTER AS 2 {5; 7} 

4 EN KLEINER AS 8 

3 IS 121 'N PRIEMGETAL ? 3 Nee 

4 IS 27'N PRIEMGETAL? 4 Nee 

5 WATTER HEELGETALLE TUSSEN 7 EN 12 5 11 

IS PRIEMGETALLE ? 

6 TABULEER DIE PRIEMGETALLE TUSSEN 10 6 {11;13;17;19} 

EN 20. 
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KAART 15 

VRAAG ANTWOORD 

1 HOEVEEL TERME IS DAAR IN 
2 

ax +bx+ c? 1 3 

2 HOEVEEL TERME IS DAAR IN ax
2

? 2 1 

3 HOEVEEL TERME IS DAAR IN mx + k ? 3 2 

4 HOEVEEL TERME IS DAAR IN 3x 5 + 4? 4 2 

5 HOEVEEL TERME IS DAAR IN 5x ? 5 1 

6 HOEVEEL TERME IS DAAR IN 
3 

4x - 2x + 7? 6 3 
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KAART 16 

VRAAG ANTWOORD 

7 4 7 4 1 SKRYF a ; 2a en Sa IN 1 2a ; 5a ; a 
DALENDE MAGTE VAN a. 

2 SKRYF IN DALENDE MAGTE VAN x: 2 x
8

; 2x
4

; 3x ; 4 

4 ; x8
; 2x4

; 3x 

3 SKRYF IN DALENDE MAGTE VAN y: 3 6 4 2 
7y ;y ;2y ;3y 

4 2 6 
3y; y; 2y; 7y 

4 SKRYF 1 ; a
2

; a5
; a IN DALENDE 4 a5 ;a

2
;a;1 

MAGTE VAN a. 

5 2 4 
SKRYF x ; Sx; 3x IN DALENDE 5 3x

4
; x

2
; 5x 

MAGTE VAN x. 

6 7 4 
SKRYF 2x ; x ; Sx IN DALENDE 6 2x

7
; 5x 4

; x 

MAGTE VAN x. 
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KAART 17 

VRAAG ANTWOORD 

1 HOEVEEL IS 6 MINDER AS 9 ? 1 3 

2 HOEVEEL IS ~ MINDER AS i ? 2 
1 

4 

3 HOEVEEL IS 3, 75 MINDER AS 4 ? 3 0,25 

4 HOEVEEL IS 2
4 

MINDER AS 5
2

? 4 9 

5 HOEVEEL IS ¥2] MINDER AS V16 ? 5 1 

6 HOEVEEL IS DIE KOEFFISIENT VAN 12x 6 5 

MINDER AS DIE EKSPONENT VAN x17? 
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KAART 18 

VRAAG ANTWOORD 

1 GEE'N VOORBEELD VAN'N BREUK WAT 1 ~.!.~._! .. 
4. 6 '8 '10' 

EKWIVALENT IS AAN ~ 

2 
1 2 5 

2 WATTER BREUK IS EKWIVALENT AAN 0,5? -·-·-···· 2 • 4 '10' 

3 
7 14 

3 WATTER BREUK IS EKWIVALENT AAN 7%? -·-· .. 100 • 200 • 

4 WATTER DESIMALE GETAL IS EKWIVALENT 4 0,75 

AANi? 

5 WATTER BREUK IS EKWIVALENT AAN 3,25? 5 
1 26 39 

3 4;5;12; ... 

6 WATTER BREUK IS EKWIVALENT AAN DIE 6 6 9 12 
4; 6 ;9 ... 

OMGEKEERDE VAN ~? 
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KAART 19 

VRAAG ANTWOORD 

1 SKRYF AS 'N DESIMALE GETAL : 21 
2 

1 2,5 

SKRYF AS 'N DESIMALE GETAL: 
1 

2 5 2 -0,2 

3 WATTER VAN DIE VOLGENDE IS DESIMALE 3 0,7 en 0,25 

GETALLE: 3; 4; 0,7 ;If; 0,25 ? 

4 SKRYF AS 'N DESIMALE GETAL : 5% 4 0,05 

5 SKRYF AS 'N DESIMALE GETAL : <i )2 5 
1 = 0,25 4 

6 SKRYF AS 'N DESIMALE GETAL : 
1 6 . 0, 14 
7 

(benader tot twee desimale) 
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KAART 20 

VRAAG ANTWOORD 

1 WAT IS DIE FAKTORE VAN 12? 1 1;2;3;4;6;12 

2 WAT IS DIE PRIEMFAKTORE VAN 12 ? 2 2;3 

3 WAT IS DIE FAKTORE VAN 16? 3 1 ;2;4;8;16 

4 NOEM DIE FAKTORE VAN 16 WAT OOK 4 1 ;2;4;6;8;16 

FAKTORE VAN 48 IS 

5 WAT IS DIE FAKTORE VAN 49? 5 1 ; 7; 49 

ENIGE TWEE 
VAN DIE 

6 GEE TWEE FAKTORE VAN 48 WAT EWE 6 VOLGENDE 
GETALLE: 

GETALLE IS 
2;4;6;8;12;16 
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KAART 21 

VRAAG ANTWOORD 

1 BEPML DIE VERSKIL TUSSEN 16 EN 20 1 4 

2 WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN 369 EN 125 1 2 244 

3 BEREKEN DIE VERSKIL TUSSEN DIE VIERKANT 3 24 

VAN 6 EN 12 

4 BEREKEN DIE VERSKIL TUSSEN 5
2 

EN 32 4 16 

5 BEREKEN DIE VERSKIL TUSSEN 3,84 EN 0, 1 5 3,74 

6 BEREKEN DIE VERSKIL TUSSEN /169 EN ./f6 6 9 
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KAART 22 

VRAAG ANTWOORD 

1 BEPAAL DIE SOM VAN 368 EN 3,25 1 371,25 

2 BEREKEN DIE SOM VAN 3,134 EN 0,25 2 3,384 

! EN! 
5 

3 BEREKEN DIE SOM VAN 2 3 3 6 

4 BEREKEN DIE SOM VAN 3
2 

EN fi.5 4 14 

5 BEPAAL DIE SOM VAN* EN 0,12 5 3,12 

6 BEREKEN DIE SOM VAN DIE EERSTE ORIE 6 6 

NATUURLIKE GETALLE 
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KAART 23 

VRAAG ANTWOORD 

1 WAT IS DIE GRONDTAL IN x 4 ? 1 x 

2 SKRYF DIE GRONDTAL NEER IN 12
3 

2 12 

3 WAT IS DIE GRONDTAL IN a
0 

? 3 a 

4 VERMEERDER DIE GRONDTAL IN 2
3 

MET 5 4 7 

5 VERMENIGVULDIG DIE GRONDTAL IN 5 xMET 2 5 10 

6 KWADREER DIE GRONDTAL VAN 10 y 6 100 
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KAART 24 

VRAAG ANTWOORD 

1 VEREENVOUDIG: 2
3
x 2 

2 
1 25 

2 VEREENVOUDIG : 2
4

X 2°3 2 2
1 = 2 

3 VEREENVOUDIG : 2°x 2
5
x 2

3 3 28 

4 VEREENVOUDIG : 12x X 12y 4 12x+y 

5 VEREENVOUDIG : 
a b 

3 x3 5 
a+b 

3 

6 VEREENVOUDIG : a\ 6bx63 6 6
a+b+3 
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KAART 25 

VRAAG ANTWOORD 

1 VEREENVOUDIG : 
2 3 

1 
5 

a .a a 

2 3 2 2 3 2 5 5 
VEREENVOUDIG : x y . x y x y 

3 -2 3 4 
VEREENVOUDIG : ab . a b 3 a4 b2 

4 VEREENVOUDIG : 
x y 

4 ax+y 
a .a 

5 
3 a 2 

VEREENVOUDIG : 2x . y . y 5 2x 3. y a+2 

6 VEREENVOUDIG: a-x. aY 6 a-x+y of ay-x 
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KAART 26 

VRAAG _ANTWOORD 
" 

1 SKRYF MET POSITIEWE EKSPONENTE: £3y2 1 
y2 
-
x3 

2 SKRYF MET POSITIEWE EKSPONENTE: 
2 2 2x

2 -x-2 

3 SKRYF AS IN POSITIEWE MAG : (2x) ·
3 3 

1 

(2x)
3 

4 SKRYF MET POSITIEWE EKSPONENTE: 
-3 4 

2y 
2x y x3 

1 x 5 SKRYF MET POSITIEWE EKSPONENTE: - 5 2x·1 .2 

6 SKRYF MET POSITIEWE EKSPONENTE: a·1+ b"1 6 .!. +.!. 
a b 
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KAART 27 

VRAAG ANTWOORD 

1 VEREENVOUDIG: (a2 )3 1 
6 

a 

2 VEREENVOUDIG: (ab2)3 2 a 3 be 

(x3y-2) 3 
9 

3 VEREENVOUDIG: 3 9 -6 x 
x y = 6 

y 

4 VEREENVOUDIG: (23)4 4 212 

5 VEREENVOUDIG: (2x3y)3 5 8x9 y 3 

6 VEREENVOUDIG: (a 3b 2) -3 6 
-9 -6 1 

a b = a9b6 
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KAART 28 

VRAAG ANTWOORD 

1 FAKTORISEER : x2+ 2x 1 x(x + 2) 

2 ONTBIND IN FAKTORE : 3x + 6 2 3(x + 2) 

3 FAKTORISEER : 8p
2

+ 2 3 2(4p2 + 1) 

ONTBIND IN FAKTORE : 
3 2xy(100 - x2) = 

4 200xy - 2x y 4 
2xy(10 - x)(10 + x) 

5 ONTBIND IN FAKTORE : 9c2- 9c 5 9c(c - 1) 

a2 + a(3b + a) = 
6 FAKTORISEER : a2+ a(3b +a) 6 a2 + 3ab + a

2= 
a(a + 3b +a) = 
a(2a + 3b) 
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KAART 29 

VRAAG ANTWOORD 

1 
1 . 5 

1 
3 

VEREENVOUDIG: --- -4 . 12 5 

VEREENVOUDIG: 
2 6 2 2 - 2 
5 10 -

3 

2 -
VEREENVOUDIG: 

5 2 
3 -- 3 -

6 3 -
10 

4 VEREENVOUDIG: 4 
6 

4 
20 6~ - --

10 3 3 

4 

5 VEREENVOUDIG: 6 5 6~ 
- 3 
10 

2 5 4 
6 VEREENVOUDIG: -7- 6 -

3 6 5 
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KAART 30 

VRAAG ANTWOORD 

1 FAKTORISEER : x 2 
- 6x + 5 1 (x - 5)(x - 1) 

2 ONTBIND IN FAKTORE : x 2 
- 6x + 8 2 (x - 4)(x - 2) 

3 ONTBIND IN FAKTORE : x 2- x - 6 3 (x - 3)(x + 2) 

4 FAKTORISEER : x2 
- 6x + 9 4 (x - 3)(x - 3) 

5 ONTBIND IN FAKTORE: x 2 + 9x + 18 5 x + 6)(x + 3 

6 FAKTORISEER: x2
- 10x + 25 6 (x - 5)(x - 5) 
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KAART 31 

VRAAG ANTWOORD 

1 2 2 
FAKTORISEER : 4x -y 1 (2x - y)(2x + y) 

2 ONTBIND IN FAKTORE: 16a2- 25b
2 

2 (4a - 5b)(4a + 5b) 

3 FAKTORISEER: 121y 2
- 100 3 (11y - 10}(11y + 10) 

4 FAKTORISEER : 49 - y2 4 (7 - y)(7 + y) 

5 FAKTORISEER : (a - b>2- 16 5 [(a-b)-4][(a-b)+4] 

6 ONTBIND IN FAKTORE : a2
- (b - c) 2 6 [a-(b-c)][a+ (b-c)] 
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KAART 32 

VRAAG ANTWOORD 

1 SKRYF DIE ANTWOORD NEER VAN DIE 1 4x2 
- 12xy + 9y

2 

VOLGENDE PRODUK: (2x - 3y)2 

2 ONTWIKKEL DIE PRODUK : (x - 4)(6x - 5) 2 sx2- 29x + 20 

3 SKRYF DIE ANTWOORD NEER : (2a - 5) 
2 

3 2 
4a -20a+25 

4 ONTWIKKEl DIE VOLGENDE PRODUK : 4 
2 2 

6a -ab-2b 
(2a + b)(3a - 2b) 

5 SKRYF DIE ANTWOORD NEER : {4x - 3y)
2 

5 
2 2 

16x - 24xy + 9y 

6 VERMENIGVULDIG : (a -3b)(6a - b) 6 2 
6a - 19ab + 3b 

2 
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KAART 33 

VRAAG ANTWOORD 

1 SKRYF AS 'N ONEGTE BREUK: 2t 1 
17 -4 

2 SKRYF AS 'N ONEGTE BREUK: 3,25 2 13 -
4 

3 SKRYF AS 'N ONEGTE BREUK : (1 ~) 2 3 (~)2- ~ 2 - 4 

4 WATTER VAN DIE VOLGENDE IS ONEGTE 
4 §. . .! 

.!..~.!.! . .!! 5 ' 7 
BREUKE: 2'5'4'8'7 ? 

5 SKRYF AS 'N ONEGTE BREUK: 3; 5 22 
7 

6 SKRYF AS 'N ONEGTE BREUK: (2J)
2 6 81 

16 
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KAART 34 

VRAAG ANTWOORD 

1 VERMEERDER DIE NOEMER 1 9 

VAN 
2 3 MET 6. 

2 VERMENIGVULDIG DIE 2 2y 

NOE MER VAN y MET 2. 

3 VERMEERDER DIE NOEMER 3 x+2 

VAN i MET 2. 

4 KWADREER DIE NOEMER 4 36x 2 

VAN 5 
6x 

5 WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN 5 4 
6 EN DIE NOEMER VAN 11 

2 

6 DEEL DIE NOEMER VAN ~ 6 2 
4 

DEUR 2. 
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KAART 35 

VRAAG ANTWOORD 

1 BEREKEN DIE PRODUK VAN 6 EN DIE 1 -18 

OPTELLINGSINVERSE VAN 3 

2 WAT IS DIE OPTELLINGSINVERSE VAN -1,5? 2 1,5 

3 KWADREER DIE OPTELLINGSINVERSE VAN 6 3 36 

4 HALVEER DIE OPTELLINGSINVERSE VAN 4 4 -2 

5 WAT IS DIE OPTELLINGSINVERSE VAN _!? 5 
1 

2 • 2 

6 VERMEERDER DIE OPTELLINGSINVERSE VAN 6 -3 

6 MET 3 
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KAART 36 

VRAAG ANTWOORD 

1 KWADREER DIE GETAL 4 1 16 

2 BEREKEN: ( 3 + 2 ) 
2 

2 25 

3 KWADREER DIE GETAL 2x 
3 3 4x

6 

4 KWADREER DIE GETAL -3y 6 
4 9y12 

5 VEREENVOUDIG: ( -~xy5) 2 
5 !x2y10 

4 

6 KWADREER DIE SOM VAN 3x3 EN 7x
03 6 100x

6 
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KAART37 

VRAAG ANTWOORD 

.. .. 
x2? 1 WAT IS DIE KOEFFISIENT VAN 1 1 

2 
.. .. 

2 1 
WAT IS DIE KOEFFISIENT VAN x IN: -2 

2 1 
3x - -x + 5? 2 

.. .. 
x2 VERMEERDER DIE KOEFFISIENT VAN 

3 
IN DIE VOLGENDE UITDRUKKING MET 4: 

3 1 

-3x2-tx + 7x 

WAT IS DIE KOEFFISIENT VAN xlN 
2x ? 2 4 3 4 3 

WAT IS DIE KOEFFISIENT VAN ylN 
y 

? 1 5 3 5 -
3 

6 VEREENVOUDIG ( -3x )
2 

EN BEPAAL 6 9 

DAN DIE KOEFFISIENT VAN x 
2 
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KAART 38 

VRAAG ANTWOORD 

1 TABULEER DIE VEELVOUDE VAN 5 1 {5;10;15 ... } 

2 WATTER VAN DIE VOLGENDE GETALLE IS 2 6 

'N VEELVOUD VAN 3? {5;6;8;13} 

3 NOEM 'N VEELVOUD VAN 7 WAT KLEINER IS 3 14 

AS 28 EN WAT'N EWE GETAL IS 

4 GEE DIE VEELVOUDE VAN 3 WAT KLEINER 4 3;6;9;12 

IS AS 18 

5 TABULEER DIE VEELVOUDE VAN 8 KLEINER 5 {8;16;24;32} 

AS 40 

6 GEE DIE VEELVOUD VAN 8 WAT OOK DIE 6 16 

VIERKANT VAN 4 IS 
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KAART 39 

VRMG ANTWOORD 

TABULEER DIE HEELGETALLE 
1 GROTER AS 2 1 {3;4;5; ..... } 

WATTER HEELGETAL IS 
2 KLEINER AS 10 EN 'N VIER- 2 9 

KANT VAN 3? 

TABULEER DIE HEELGETALLE 
WAT GROTER IS AS -6 EN 

{-5;-4;-3;-2;-1;O;1 ;2;3;4 } 3 KLEINER IS AS 5. 3 

A 

WATTER HEELGETAL(LE) LE 
GEEN 4 TUSSEN 4 EN 5 ? 4 

STEL DIE VOLGENDE HEEL-
GETALLE GRAFIES VOOR : 

4 I I I It 0 ~ 5 5 ·1 0 1 2 3 4 5 
{ x Ix > 3 ; X€Z } 

TABULEER DIE KOEFFISIENTE 

6 
VAN x WAT HEELGETALLE IS: 

6 { -1 ; 4 } 

{ ~x ; -x ; 4x ; .;x } 
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KAART 40 

VRAAG ANTWOORD 

1 BEPML DIE PRODUK VAN 6 EN -3 1 -18 

2 ONTWIKKEL DIE VOLGENDE PRODUK:4(3a + b) 2 12a + 4b 

3 WAT IS DIE PRODUK VAN 2x en -3x? 3 -6x2 

4 ONTWIKKEL DIE VOLGENDE PRODUK :-2a(-3a2 +2b) 4 6a3 -4ab 

5 WAT IS DIE PRODUK VAN a en b? 5 ab 

6 BEPAAL DIE PRODUK VAN 5a en -a 6 -5a
2 
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KAART 41 

VRAAG ANTWOORD 

1 WAT IS DIE VIERKANTSWORTEL VAN 36 ? 1 6 

2 BEREKEN J625 2 25 

3 WAT IS DIE VIERKANTSWORTEL VAN 4x2 ? 3 2x 

I 

4 BEPAAL JC x + y )2 4 x+y 

5 BEPAAL .Jg + 16 5 5 

6 BEPAAL J4x2 + 12x2 6 4x 
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KAART 42 

VRAAG ANTWOORD 

.. Wanneer 
1 WANNEER IS TWEE HOEKE SUPPLEMENTER ? 1 hulle saam 

180° is. 

2 WAT IS DIE SUPPLEMENT VAN 60°? 2 120° 

0 
150° 3 GEE DIE SUPPLEMENT VAN 30 3 

,. 
4 SE OF DIE VOLGENDE SEWERING WAAR OF 4 Vais .. 

VALS IS: TWEE HOEKE IS SUPPLEMENTER 

WANNEER HULLE SAAM 90° IS 

5 WAT IS DIE SUPPLEMENT VAN 45°? 5 135° 

6 
0 

6 140° WAT IS DIE SUPPLEMENT VAN 40 ? 
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KAART 43 

VRAAG ANTWOORD 

1 WAT IS DIE KOMPLEMENT VAN 30°? 1 60° 

Wanneer ,. 
2 WANNEER IS TWEE HOEKE KOMPLEMENTER ? 2 hulle saam 

90°is 

... 
SE OF DIE VOLGENDE SEWERING WAAR 
OF VALS IS: 

3 ... 3 Vais TWEE HOEKE IS KOMPLEMENTER WANNEER 

HULLE SAAM 100° IS 

4 GEE DIE KOMPLEMENT VAN 10° 4 ao0 

5 WAT IS DIE KOMPLEMENT VAN 45 o ? 5 45° 

6 WAT IS DIE KOMPLEMENT VAN 60 o ? 6 30° 
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KAART 44 

VRAAG ANTWOORD 

SKRYF DIE WMRDE VAN DIE OOP SIN 
1 x + 2y NEER VIR DIE GEORDENDE PAAR 1 7 

(3;2) 

2 SKRYF DIE WAARDE VAN DIE OOP SIN NEER 2 -14 
VIR DIE GEGEWE GEORDENDE GETALLEPAAR 

3x + 2y ( -2 ; -4 ) 

SKRYF DIE WAARDE VAN DIE OOP SIN NEER 
3 

VIR DIE GEGEWE GEORDENDE GETALLEPAAR 
3 -7 

2x - 3y { -2 ; 1 ) 

BEPAAL DIE WAARDE VAN DIE OOP SIN VIR DIE 
4 GEGEWE GEORDENDE GETALLEPAAR 3x - 4y 4 8 

1 
( 2; -2) 

BEPAAL DIE WAARDE VAN DIE OOP SIN VIR DIE 
5 GEGEWE GEORDENDE GETALLEPAAR - x + y 5 7 

(-3;4) 

6 BEREKEN DIE WAARDE VAN -2x + y as 6 -11 

x = 4 en y = -3 is. 
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KAART 45 

VRAAG ANTWOORD 

1 IS 12 'N FAKTOR VAN 36? 1 Ja 

2 IS 5x 'N FAKTOR VAN 25x
3

? 2 Ja 

3 IS 18 'N FAKTOR VAN 9? 3 Nee 

4 IS 2ab 'N FAKTOR VAN 8a
2
b? 4 Ja 

5 IS 4x 'N FAKTOR VAN 16x2y? 5 Ja 

6 IS 9a
2
b 'N FAKTOR VAN 18a

2
b

2
? 6 Ja 
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KAART 46 

VRAAG ANTWOORD 

1 WAT IS DIE x-AFSNIT VAN y = -3x + 1 ? 1 1 
x=-

3 

2 WAAR SNY DIE FUNKSIE GEDEFINIEER 2 x = -1 

DEUR y = -x - 1 die x-as? 

3 WAT IS DIE x-AFSNIT VAN 2y + 3 = x ? 3 x=3 

4 WAT IS DIE x-AFSNIT VAN DIE LYN y = 3 ? 4 GEEN 

x-AFSNIT 

NIE 

DIE 
5 WAAR SNY DIE FUNKSIE y = -2 die x-as? 5 FUNKSIE 

SNY NIEDIE 
x-AS NIE 

6 BEPAAL DIE x-AFSNIT VAN y = -2x 6 0 
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KAART 47 

VRAAG ANlWOORD 

1 WAAR SNY DIE FUNKSIE y = -3x + 6, die 1 6 

y-as? 

2 BEPAAL DIE y-afsnit VAN y + 3 = x 2 -3 

3 BEPAAL DIE y-afsnit VAN -3y = 2x + 6 3 -2 

4 WAAR SNY DIE FUNKSIE y = -2 die y-as ? 4 -2 

5 BEPAAL DIE y-afsnit VAN DIE FUNKSIE 5 -5 
-y=2x+5 

6 WAT IS DIE y-afsnit VAN 2x + y = 61 6 6 

259 



KMRT 48 

VRAAG ANTWOORD 

1 SKRYF DIE VERGELYKING IN DIE VORM y=mx+k: 1 y=x+2 

y-x = 2 

2 SKRYF IN DIE VORM y = mx + k: 2 y=2x+4 
y-2x-4=0 

3 3 x 
SKRYF IN DIE VORM y = mx + k: y = -+ 7 

2 

y.!= 7 
2 

., 

4 HERLEI NA DIE VORM y = mx + k : 4 
x 

y = 2 + 2 

2y=x+4 

5 SKRYF IN DIE VORM y = mx + k: 5 y = -x - 2 

-x - y = 2 

2X 
6 HERLEI NA DIE VORM y=mx+k: 6 y = 3+ 2 

3y-2x=6 
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KAART 49 

VRMG ANTWOORD 

1 BEPML b as y = 2x + 3 EWEWYDIG 1 b=2 

ISAANy= bx+3 

2 BEPML b as y = -x + 4 EWEWYDIG 2 b = -1 
IS AAN y = bx + 1 

3 1 b = .!. BEPML b as y = 2 x + 3 EWEWYDIG 3 
2 

ISAANy= bx-4 

-x 1 4 BEPML b as y = 2 + 1 EWEWYDIG 4 b =--
2 

IS AAN y = bx 

5 BEPML b as y = x EWEWYDIG 5 b =1 

IS AAN y = bx + 1 

6 BEPML b as y = -x EWEWYDIG 6 b = -1 

ISAANy= bx 
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KAART 50 

VRMG ANTWOORD 

.. 

f 1 BEPAAL OF DIE GRADIENT 1 Positief 
VAN f POSITIEF OF 

NEGATIEF IS. 

BEPAAL OF DIE GRADIENT 4 2 VAN g POSITIEF OF 2 Negatief 

NEGATIEF IS. 

3 
WAT IS DIE TEKEN VAN DIE + 3 Positief 
GRADIENT VAN f? 

WAT IS DIE TEKEN VAN DIE + 4 GRADIENT VAN g ? 4 Negatief 

WAT IS DIE GRADIENT VAN 'N LYN WAT 

5 EWEWYDIG IS AAN DIE x- AS ? 5 0 

.. 
WAT IS DIE GRADIENT VAN DIE LYN 

6 WAT EWEWYDIG IS AAN DIE y-AS ? 6 CX) 
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KAART 51 

VRAAG ANTWOORD 

1 TREK 5a - 6b - 7 AF VAN 2a - 3b + 5 1 -3a+3b+12 

2 TREK -3x2 +Bx -10 AF VAN 6x
2 

- 7x - 5 2 9x2-1sx+5 

3 TREK AF: 
2 2 

18x - 4xy + 9x 3 
2 

36x +xy+O 

-1Bx2 
- 5xy + 9x

2 

4 
2 2 2 

TREK 2x - 5x y - 6xy 
2 2 2 

VAN 2x - 2x y - 6xy AF 4 
2 

3x y 

5 TREK 4x
2 y VAN 

2 
-5x y AF 5 

2 
-9x y 

TREK 3b
2 

- 2ab AF VAN 0 
2 

6 6 -3b + 2ab 
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KAART 52 

VRAAG ANTWOORD 

3 
a4 

1 VERMENIGVULDIG : 
a a 

1 -x- -4 5 20 

2 3 5 

2 BEPAAL DIE PRODUK VAN ; en g 2 a 
35 

2 
3a

3 5 

3 VEREENVOUDIG : 
-3a 3 -9a - x - 8 2 4 

4 VERMENIGVULDIG : 
-2ab -7a

4
b 

14a
5
b

2 - en - 4 3 5 
15 

6b
4
c

2 b2 2 -6b
6
c

4 
5 VEREENVOUDIG : - c 5 7 x -

5a 5a
3 

3 
-7a b x 0 6 0 6 VEREENVOUDIG : -

c 
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KAART 53 

VRAAG ANTWOORD 

1 SKRYF DIREK D1E ANTWOORD NEER: 23 1 8 

2 SKRYF DIREK DIE ANTWOORD NEER: 5 
2 

2 25 

3 
3 

3 SKRYF DIREK DIE ANTWOORD NEER: (-3) -27 

2 
4 SKRYF DIREK DIE ANTWOORD NEER: (-6) 4 36 

5 SKRYF DIREK DIE ANTWOORD NEER: 2 
6 

5 64 

7 
6 SKRYF DIREK DIE ANTWOORD NEER: (-1) 6 -1 
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KAART 54 

VRAAG ANTWOORD 

1 
WAT IS DIE OMTREK VAN 'N REGHOEK 

1 32m 
WAARVAN DIE LENGTE 1 Om EN DIE 

BREEDTE 6 METER IS ? 

BEPAAL DIE OMTREK VAN DIE VOLGENDE 

DRIEHOEK: 

~m 2 2 16m 

4m 

BEPAAL DIE OMTREK VAN N REGHOEK 

3 WAARVAN DIE LENGTE 10m IS EN DIE 3 32m 

BREEDTE 4m KORTER AS DIE LENGTE IS 

BEPAAL DIE OMTREK : / 7 4 4 16m 

~ 

5 BEPAAL DIE OMTREK : om 5 24m 

6 BEPAAL DIE OMTREK : 6 6 9m 
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KAART 55 

VRMG ANTWOORD 

1 LOS OP : 4x + 3x = 9 + 4 - 5 + 6 1 x=2 

2 
2 

2 LOS OP : Bx + 2x - 4x = 4 + 3 - 5 + 2 x = 3 

3 BEPAAL DIE OPLOSSING : x + 3 - 7 = 6 - 1 3 x=9 

4 BEPML DIE ONBEKENDE AS 3x - 5 = 2x - 3 4 x=2 

5 LOS OP : 7x + 2 - 3 = 5x + x - 2 5 x = -1 

6 LOS OP : -2x = 6 + 2 6 x = -4 
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KAART 56 

VRAAG ANTWOORD 

1 FAKTORISEER : x2 
- 7x + 6 1 (x - 1)(x - 6) 

2 ONTBIND IN FAKTORE : x2 -5x + 6 2 (x - 3)(x - 2) 

3 FAKTORISEER: x2
- 13x + 12 3 (x - 12)(x - 1) 

4 WAT IS DIE FAKTORE VAN : x
2 

- Bx + 12 ? 4 (x - 6)(x - 2) 

5 FAKTORISEER : x2
- 6x + 8 5 (x - 4)(x - 2) 

6 FAKTORISEER : x2 
- 7x + 12 6 (x - 4)(x - 3) 
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KAART 57 

VRAAG ANTWOORD 

1 FAKTORISEER : x 2 
- 5x - 6 1 (x - 6)(x + 1) 

2 ONTBIND IN FAKTORE : x 2 
- x - 6 2 (x - 3)(x + 2) 

3 FAKTORISEER: x2
- 11x - 12 3 x - 12)(x + 1 

4 FAKTORISEER : x 2 - 7x - 8 4 (x - 8)(x + 1) 

5 ONTBIND IN FAKTORE : x2 
- 2x - 8 5 (x - 4)(x + 2) 

6 FAKTORISEER: x2 
- 4x - 12 6 (x - 6)(x + 2) 
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KAART 58 

VRAAG ANTWOORD 

1 FAKTORISEER : x 2 + 6x - 7 1 (x + 7)(x - 1) 

2 ONTBIND IN FAKTORE : a 2 + 6a - 16 2 (a+ 8)(a - 2) 

3 FAKTORISEER : x 2 + 3x - 18 3 (x + 6)(x - 3) 

4 ONTBIND IN FAKTORE: x2 + 5x - 14 4 (x + 7)(x -2) 

5 FAKTORISEER: a 2+ 9a - 10 5 (a+ 10)(a - 1) 

6 FAKTORISEER : a 2 + 3a - 10 6 (a+ 5)(a - 2) 
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KAART 59 

VRAAG ANTWOORD 

1 VEREENVOUDIG : 3a. 2a. (-2a} 1 -12a 
3 

2 
2 2 

VEREENVOUDIG : (7ax ).(3a x) 2 21a
3
x
3 

3 
2 3 4 

VEREENVOUDIG : 5x . 3x . -2x .3x 3 -90x
10 

4 VEREENVOUDIG : -2a3. -2a3. -2a3 
4 -Ba 

9 

5 
2 2 3 4 

VEREENVOUDIG : 8p q . -4p q 5 
5 6 

-32p q 

6 
2 4 

VEREENVOUDIG : 5x y . (-2xy) 6 -10x3y5 
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KAART 60 

VRAAG ANTWOORD 

1 VUL DIE KORREKTE TEKENS IN VOOR DIE 1 + 
HAKIES : 3a + 7b = ? (7b + 3a) 

2 VUL DIE KORREKTE TEKENS IN VOOR DIE 2 -
HAKIES : 3a - 5b = ?(5b - 3a) 

3 VUL DIE KORREKT~ TEKENS IN VOOR DIE 3 + 
HAKIES : 2a - 7b = ?(2a - 7b) 

4 VUL DIE KORREKTE TEKENS IN VOOR DIE 4 -
HAKIES : 6b - 5c = ?(5c - 6b) 

5 VOLTOOI: 2a- 3b = +( ) 5 (2a - 3b) 

6 VOLTOOI: -3a + 2b = -( ) 6 (3a - 2b) 
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4.4. 7 .10 Sessie 7 

Tydsduur 

Terna 

90 minute. 

Wiskunde-Trivial Pursuit. 

Doelwitte 

* 

* 

Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te bepaal (terugvoer). 

Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite: 

* Terugvoer na sessie 6 om moontlike veranderings in die 

leerlinge se betrokkenheid te bepaal 

Die groepleier kontroleer vinnig of die groeplede nuwe vordering 

met hulle wiskundewoordeboeke gemaak het. Hulle word die 

opdrag gegee om op hulle eie voort te gaan met die voltooiing 

daarvan om dit aan die einde van die program aan die groepleier 

voor te I~. Verder word elke lid gevra om een van die 6 probleme 

wat hy gedurende die vorige sessie in verband met faktorisering 

geidentifiseer het met die groep te bespreek. 

* Ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep 
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leerlinge word die geleentheid gebied om verder voort te gaan 

met die spel Wiskunde-Trivia/ Pursuit (vergelyk p.210 - 272). Die 

volgende tuisopdragte word aan die leerlinge gegee met die oog 

op terugrapportering tydens die volgende sessie: 

Elke lid van die groep moet tot aan die einde van die 

program voortgaan met die voltooiing van sy 

wiskundewoordeboek. 

Met die oog op die bevordering van sy eie wiskunde

selfkonsep word elke lid van die groep die opdrag gegee om 

sy eie program saam te stel (vergelyk Bylae 8, p.195). 

Spesifieke doelstellings wat hy met die program wil bereik, 

moet ge"identifiseer word. Die program moet oor 'n tydperk 

van ± 8 dae strek en gedurende hierdie tyd moet hy sy eie 

wiskundige aktiwiteite vir elke dag beplan. Addisionele 

probleme wat deur die leerlinge as deel van die program 

uitgewerk word, sal deur die groepleier gekontroleer word. 

Die leerlinge van die groep word aangemoedig om met ywer 

en entoesiasme betrokke te raak en hulle beste te lewer. 

4.4.7.11 

Tydsduur 

Terna 

Doelwitte 

Sessie 8 

90 minute. 

Wiskunde-lthuba. 
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* 

* 

Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te bepaal (terugvoer). 

Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite: 

* Terugvoer na sessie 7 om moontlike veranderings in die 

leerlinge se betrokkenheid te bepaal 

Die leerlinge van die groep kry geleentheid om die aktiwiteite van 

dag een van sy program kortliks aan die groep voor te hou en sy 

ervaringe in hierdie verband te bespreek. 

* Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Die leerlinge van die groep kry geleentheid om die spel Wiskunde

lthuba te speel (vergelyk paragraaf 4.4. 7 .12, Bylae D, p.277). 

Met die oog op terugrapportering gedurende die volgende sessie 

word die volgende tuisopdragte aan die leerlinge gegee: 

Elke groeplid moet voortgaan met die voltooiing van sy wis

kundewoordeboek. 

Die groeplede word weer eens aangemoedig om voort te 
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gaan met die ontwerp en implementering van hulle eie pro

gram. 

Elke groeplid se program ter bevordering van die wiskunde

selfkonsep moet afgehandel word en in sessie 9 aan die 

groepleier voorgel~ word. 

Met die oog op 'n Wiskunde-vasvra en Wiskunde-flinkdink 

in sessie 12 word die groeplede gevra om elk minstens 5 

probleme te identifiseer wat tydens sessie 11 aan die 

groepleier voorgel~ moet word. 
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4.4. 7 .12 Bylae D: Wiskunde-lthuba 

Wiskunde-lthuba 
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Wiskunde-lthuba 

L Die spel bestaan uit 100 kaarte. 

2. Elke kaart bevat een vraag (totaal 100 vrae). 

3. Die formaat van elke kaart is 13cm x 8cm. 

4. Die vraag word op die voorkant van die kaart geskryf. 

5. Die antwoord word op die agterkant van die kaart geskryf. 

6. Op die agterkant van elke kaart, onder in die regterhoek 

word 'n klein vierkantjie getrek; Enige een van die syfers 1 

tot 6 (volgens die samesteller se eie keuse) word in hierdie 

vierkantjie aangebring. 

7. Jy benodig: 

- 'n dobbelsteentjie; 

- 'n stel Wiskunde-/thubakaarte; 

- 'n kladboek en 

- 'n bietjie (of dalk baie) geluk. 

8. Spelreels: 

- Gooi 'n dobbelsteentjie een keer en onthou we.it jou 

gelukkige syfer was. 

- Trek 'n Wiskunde-lthubakaart. 

- Beantwoord die vraag. 

- Kontroleer jou antwoord agterop die kaart. 
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- lndien jy die vraag korrek beantwoord het, verdien jy 10 

punte. 

- Kontroleer jou gelukkige syfer wat in die vierkantjie, 

agterop die kaart, staan. 

- lndien laasgenoemde syfer dieselfde is as die syfer wat jy 

met die dobbelsteen gegooi het en jou antwoord korrek is, 

verdien jy 10 bonuspunte. 

- lndien jou antwoord verkeerd is, maar die syfer op die 

agterkant van die kaart is dieselfde as di~ op jou 

dobbelsteen, verdien jy natuurlik geen punte nie (jam mer, 

dis waar die bietjie of baie geluk ter sprake kom.) 

- Maak 'n aantekening van die punte wat jy verdien het en 

trek die volgende Wiskunde-lthubakaart. Street daarna om 

soveel moontlik vrae korrek te beantwoord! 

Wiskunde op sy tyd is soos brood en konfyt! 

Die inhoud van die Wiskunde-lthubakaarte wat vir die doel 

van hierdie ondersoek saamgestel is, word op p.280 - 313 

uiteengesit. Die leser se aandag word daarop gevestig dat 

die inhoud van meer as een kaart op dieselfde bladsy getik 

word ten einde ruimte te bespaar. 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 1 I 

VEREENVOUDIG : ~Ba 27 
b 

12 
2a 

9 
b 

4 

I KAART 2 I 

VEREENVOUDIG : ( -3a 
2 

b 
3 

)
4 

I KAART 3 I 

BEPAAL DIE PRODUK : 

( 4x - 3y )2 

280 

2 2 
16x - 24xy + 9y 



VRAAG ANTWOORD 

I KAART 4 I 

AS x = - ~- BEREKEN DIE 9 
- = 1 

WMRDE VAN: 2 4x 4 9 
x -- +-3 9 

rs 
I KAART 5 I 

BEREKEN: Jy2-2y+1 6 

AS y = -5 

f3 
I KAART 6 I 

VEREENVOUDIG: 
3x + 3y ( x + y) 

6x- 6y 2( x - y) 

f1 
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VRMG ANTWOORD 

I KAART 7 I 

FAKTORISEER : (a-2)(2a+1) OF 

2a(a-2) + a-2 ( 2a + 1)( a - 2 ) 

f4 
I KAART 8 I 

. 

VEREENVOUDIG : 
-2a 

-6a3b -
3b 

( -3ab ) 2 

f2 
I KAART 9 I 

LOS OP VIR x AS : x=2 
5x - 4 1 

2 - - + -( 3x + 2) = 2x 3 2 

f5 
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VRMG ANTWOORD 

I KAART 10 I 

FAKTORISEER : 

a( c - 3d ) + 2( 3d - c ) 

(c-3d)(a-2) OF 

(a-2)(c-3d) 

I KAART 11 I 
.. 

SKRYF IN ALGEBRAIESE 

TAAL: 

ORIE OPEENVOLGENDE 

NATUURLIKE GETALLE 

I KAART 12 I 

FAKTORISEER : 3a2 b + 3b 

283 

x;x+1;x+2 



VRAAG ANTWOORD 
I KAART 13 I 

VEREENVOUDIG : 

(Neem aan die noemer is a+2 
is nie nul nie ) --

3a 
2 

a - 4 

3a
2 

- 6a 

J6 
I KAART 14 I 

VEREENVOUDIG : 
(Neem aan die noemer is ( x - 1 ) 

is nie nul nie) 2( x + 1 ) 

2( x 
2 

- 1 ) 

4( x + 1 )2 

f3 
I KAART 15 I 

VEREENVOUDIG : 
( a - 2 ) 

(Neem aan die noemer is 

is nie nul nie ) ( a - 3 ) 

2a
3 

- 2a 
2 . 2a -4a-6 

8
4 a . 

a3
- 2a2 

-a 

fT 
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VRAAG 

KAART 16 

VEREENVOUDIG : 

{Neem aan die noemer is 

nie nul nie) 

3 
x - 9x 

6x + 2x 2 
x

2
- Sx + 6 

2 
Bx - 4x 

KAART 17 

FAKTORISEER : 2x 2 
- ay2 

ANTWOORD 

-2x 

2 

2( x - 2y ){ x + 2y ) 



VRAAG ANTWOORD 
I ·KAART 19 I 

VEREENVOUDIG : 

(Neem aan die noemer is 
x+3 

nie nul nie) --2 

x 2
- X • 12 

8 • 2x 

rs 
I KAART 20 I 

VEREENVOUDIG : 3( x. 2 )y 2 

~9(x-2)2 y 4 

f4 
I KAART 21 I 

AS g(x) = ( x + 2 ), 1 
BEREKEN g( -1 ) 

f3 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 22 I 

3 
f( x ) = 2x - 3x + 1 -9 

BE RE KEN f ( -2 ) 

12 
I KAART 23 I 

BEPAAL x AS: 
3 

x = 34 

3( x - 2 ) = 2( x + 4 ) - 3x + 1 

12 
I KAART 24 I 

VEREENVOUDIG : +~ 
y 

( -4y )3 

-( 2y2 )2 

[3 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 25 I 

LOS OP VIR x AS : 1 -5-
3 

3x - 2( 3x + 1 ) - 8 = 6 

rs 
I KAART 26 I 

VEREENVOUDIG : -1 

x+y ---x - y 

12 
I KAART 27 I 

ONTBIND IN FAKTORE : (a + b)(x - y)(x + y) 

2 2 
x {a+b)-y (b+a) 

fT 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 28 I 

FAKTORISEER : (m - n){x - y) 

{x - 2y){m - n) - y(n - m) 

I KAART 29 I 

BEPAAL OF DIE VOLGENDE 

LYNE EWEWYDIG IS : 

2y - x = 3 EN y = 3 - 2x 

DIE GRADIENTE 

VAN DIE LYNE IS 

NIE GELYK NIE ,DUS 
IS HULLE NIE 

EWEWYDIG NIE. 

I KAART 30 I 

BEPAAL OF DIE VOLGENDE 

LYNE LOODREG OP MEKAAR 

IS: 

2y = 3x - 7 EN 6x - 4y = 3 

289 

.•. LYNE IS NIE 

LOODREG OP 

MEKAAR NIE. 



VRAAG ANTWOORD 

I KAART 31 I 

SKRYF DIE VOLGENDE IN 

VERSAMELINGKEURDE~ 
{ x: -2.f.x.f.2; xeR} 

NOTASIE: 

[ -2 ; 2] 

14 
I KAART 32 I 

ONTBIND IN FAKTORE : 
1 1 

b(-a - b )(-a + b) 
1a2b - b3 

3 3 

9 

13 
I KAART 33 I 

BEPAAL x AS: 11 
5 

~x + 6 = 7 
6 

12 
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VRAAG 

I KAART 34 I 

36 IDENTIESE BOEKE WEEG 

7,5 kg. HOEVEEL WEEG 80 

VAN HIERDIE BOEKE? 

I KAART 35 I 

AS x = -2 ; y = 3 EN z = -1 

DAN IS x
2 

z - 2xY
2 

? xz 

I KAART 36 I 

WAT IS DIE FORMULE OM 

DIE OMTREK VAN DIE SIRKEL 

TE BEREKEN? 
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ANTWOORD 

16,7 kg 

16 

2TTr 



VRAAG 

WAT IS DIE FORMULE OM 

DIE OPPERVLAKTE VAN 'N 

SIRKEL TE BEREKEN ? 

y 

WAT IS DIE VERGELYKING 

VAN DIE REGUITLYN IN 

DIE SKETS? 

LOS OP: 

1 2 3 
x:1 = x + 1 + x2 - 1 

KAART 37 

KAART 38 

KAART 39 

292 

ANTWOORD 

TTr 2 

6 

3 

x=O 

6 



VRAAG ANTWOORD 

I KAART 40 I 

WAAR SNY DIE FUNKSIE B -5 y-
2y = 6x + 5 DIE x-as? 6 

12 
I KAART 41 I 

WAAR SNY DIE FUNKSIE 
By 3 

3y = 6x + 9 DIE y-as ? 

f2 
I KAART 42 I 

VEREENVOUDIG : 

(Neem aan die noemers is x( x + 1 ) 

nie nul nie) 3 

x2- 1 x2+ 2x 

3x + 6 
x 

x - 1 

f2 
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VRAAG 

I KAART 43 I 

VEREENVOUDIG : 

(Noemers is nie nul nie) 

x x2
- 9 

-- x 
x + 3 x 2_ 3x 

I KAART 44 I 

VEREENVOUDIG : 

(Neem aan die noemers is 

nie nul nie) 

2x3 ~ 32x 

x 2 + x 
x 

x 
2 x - 4x 

I KAART 45 I 

ANTWOORD 

1 

2( x + 4) 

( x + 1 ) 

SOEK DIE FOUT : 

2( x + 4) 

( x + 2) 

x+4 

Uitkansellering oor 'n 

plusteken is foutief 

= --
x + 1 
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VRAAG 

I KAART 46 I 
VEREENVOUDIG : 

(Neem aan dat die noemers 

nie nul is nie ) 

x 
2

- 10x + 21 

2x
2 

- 14x 
x 

I KAART 47 I 

VEREENVOUDIG : 

(Neem aan dat die noemers 

nie nul is nie .) 

I KAART 48 I 

VEREENVOUDIG : 

(Neem aan dat die noemer 

nie gelyk is aan nul nie ) 

2x 2 +x-15 
x+3 
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ANTWOORD 

3( x - 3 )( x + 2 ) 

2( x - 6 )( x + 1 ) 

31 
12x 

2x - 5 



VRAAG ANTWOORD 

I KAART 49 I 

AS f (x) = x 
2 

+ 3x + 2 

ONTBIND f(x) IN FAKTORE 
(x+2)(x+1) 

I KAART 50 I 

(i) WAT IS 'N ANDER WOORD 

VIA SUBSTITUSIE ? 

(ii) AS f(x)· = 4xy 
3 

en x = -1 

en y = -2 , bepaal f (x) 

se waarde 

(i) Vervanging 

(ii) +32 

I KAART 51 I 

WAT IS 'N HOOGTELYN VAN 'N 

DRIEHOEK? 

296 

Dit is die lynstuk wat 
uit 'n hoekpunt ge
trek word, loodreg 

op die teenoor

staande sy 



VRAAG ANTWOORD 

I KAART 52 I 

GEE DIE NUMERIEKE KOEFFI- 1 

SIENT VAN: - -
5 

-xyp 

5 

rs 
I KAART 53 I 

VEREENVOUDIG : 3a - 2 -- of -( 3a - 2) 
30a - 20 -1 

-10 

f3 
I KAART 54 I 

UIT DIE FORMULE 

S=~[10+5(n-1)] 105 

BEREKEN S AS n = 6 

fT 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 55 I 
-

FAKTORISEER : 2 2 
4 ( ab - 5x )( ab + 5x ) 

a2 b2- 25x 3y 3y 

gy2 

12 
I KAART 56 I 

VEREENVOUDIG : 
-8x2 

3 
( -2x) 3 --

3x 

la 
I KAART 57 I 

FAKTORISEER : 
x x 

2 (1--)(1+-) 
x 10 10 

1- 100 

f2 
298 



VRAAG 

FAKTORISEER : 

2 1 
3a - -3 

I 
ANTWOORD 

KAART 58 j 

(3a-1)(3a+1) 

3 

I KAART 59 J 

VEREENVOUDIG : 

8 ...:.. 
( x - y )2 • 

12 
2 2 x - y 

I 

VEREENVOUDIG : 

3 
3x y - 27xy 

2xy - 6xy2 

2( x + y) 

3( x - y) 

KAART 60 j 

299 

3( x - 3 )( x + 3 ) 

2(1 - 3y) 



VRAAG ANTWOORD 

I KAART 61 I 

VEREENVOUDIG : 
x+3 --

x( x + 2 ) + 3( x + 2 ) x-2 

x2
- 4 

12 
I KAART 62 I 

VEREENVOUDIG : x 
y 

2 
x -xy 

xy - y2 

16 
I KAART 63 I 

VEREENVOUDIG : 
b-c 

3a( b - c ) -2c( b - c ) 3a + 2c 
9a2 -4c 2 

re 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 64 I 

VEREENVOUDIG : a
2 

+ 3a - 1 

1 a 
a+ 3 - -a 

f5 
I KAART 65 I 

LOS DIE VERGELYKING OP : k = -1 
k-1 k--=0 

2 

14 
I KAART 66 I 

LOS OP VIR x: 
4 

x=15 

5x 12 
= -

3 4 

14 
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VRAAG 

LOS OP VIA x: 

3 1 
5x = 8 

LOS OP: 

3 - 2x x-3 
7 

= --
5 

I KAART 67 I 

I KAART 68 I 

I KAART 69 I 

ANTWOORD 

17 
x = 1-

19 

STEL' N VERGELYKING OP OM Gestel die dogter is x jaar 

DIE VOLGENDE PROBLEEM OP oud. 

TE LOS : .·. Die seun is x + 4 jaar oud. 

'n Seun en 'n dogter is saam 

30 jaar oud. As die seun 

4 jaar ouer as die dogter is, 

hoe oud is hulle ? 

302 

x+(x+4)=30 

:. 2x + 4 = 30 



VRAAG ANTWOORD 

I KAART 70 I 

•n Vliegtuig le BOOkm in x uur af. a 
s=-

Wat is sy gemiddelde speed ? t 

=~km/h 
x 

f3 
I KAART 71 I 

FAKTORISEER : (x-3)(x+2) 

2 x - x - 6 

13 
I KAART 72 I 

ONTBIND IN FAKTORE : (x-9)(x+2) 

2 x - 7x - 18 

f4 
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VRAAG 

I KAART 73 -, 

ONTBIND IN FAKTORE : 

3 
p -p 

I KAART 74 l 

VEREENVOUDIG: 

p2 + 5p + 6 

2-p 

I KAART 75 I 

LOS DIE VERGELYKING OP : 

!( p + 1 ) = 6 
2 

304 

ANTWOORD 

p( p - 1 )( p + 1 ) 

-( p + 2) 

( p + 3) 

p=3 



VRAAG ANTWOORD 

I KAART 76 I 

AS f (x) = x 2 + x + 2 2 

BEREKEN f(-1) 

[4 

I KAART 77 I 

LOS OP: 

a+3 a-2 a 
a=O 

----=-+1 
4 8 2 

'3 
I KAART 78 I 

LOS OP: 
5 x=-

5 2 x-3 32 
-+-=4--
4 3x 12x 

rs 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 79 I 

FAKTORISEER : (a-4)(a+3) 

2 
a - a - 12 

12 
I KAART 80 I 

VEREENVOUDIG : 

2 x x y( y - 2) 
+(xy-2x) 

y 

f1 
I KAART 81 I 

VEREENVOUDIG : 
b+7 
--2 

2b 4b 2b 
3 2 

.. 
b

2 
- 49 b - 7b 

la 
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VRAAG 

I KAART 82 I 
BEREKEN x EN "-B 

AOB IS 'N REGUITLYN 

I KAART 83 I 

VEREENVOUDIG : 

( 
8x4y )4 

2xy 4 

AS h(x) = 4 

BEPAAL h( -2) 

I KAART 84 I 

307 

ANTWOORD 

8 = 80° 

16x8 

7 

4 



VRAAG ANTWOORD 

I KAART 85 I 

SKRYF IN DESIMALE VORM: 
1,375 

3 . 
1 a (Geen sakrekenaar mel) 

16 
I KAART 86 I 

BEREKEN SONDER 'N SAK - 1 

REKENAAR: 125000 

. ( 0,02 )
3 

15 
I KAART 87 I 

BEREKEN SONDER 'N SAK - 0,0363 
REKENAAR: 

1,21 x 0,03 

f4 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 88 I 

g( x) = 2x - 3 x=S 

LOS OP : g ( x ) = 7 

re 
I KAART 89 I 

STEL DIE WAARDE VAN 

Tr = 
2
: EN BEPAAL DIE 

OMTREK VAN DIE FIGUUR. 
215,43mm 

70 mm 

-J ·}(· 
rs 

I KAART 90 I 

SKRYF IN KEURDERNOTASIE : 

DIE REELE GETALLE TUSSEN { x: 1~x~6 : X€R} 
1 EN 6, 1 EN 6 INGESLUIT 

f4 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 91 I 

VEREENVOUDIG : 

2 
( x + 1 ) 

(x+ 1 )(x-3) 
x + 1 
x-3 

rs 
I KAART 92 I 

'n Vader is 24 jaar oud. 

Sy seun is 3 jaar oud. 18 Jaar 

Oor hoeveel jaar sal die 
vader twee keer so oud 

soos sy seun wees ? 

f3 
I KAART 93 I 

Dit neem 'n man 26 minute 
om 3 km ver te reis deur n 
deel teen 6 km/h te stap en 

2km 

die res teen 1 o km/h te 
hardloop. Hoe ver stap hy ? 

[2 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 94 I 

Twee getalle verskil met 17; 
hul som is 45. Bepaal die 
getalle. 

Die getalle is 31 en 14. 

I KAART 95 I 

Johan en Steven behaal 36 

punte gesamentlik in die 

rugbyseisoen. As Johan twee 
keer soveel punte as Steven 
aangeteken het, bereken 
hoeveel punte Steven aange
teken het. 

I KAART 96 I 

Die prys van 'n artikel wat 

12 PUNTE 

met 25% verhoog is, is R100. 

Wat is die oorspronklike prys? 

R80 
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VRMG ANTWOORD 

I KAART 97 I 

DRUK AS EEN BREUK UIT 

EN VEREENVOUDIG WMR 

MOONTLIK: 

x - 1 2x - 1 3x - 2 
-2- - -6- + -:a-

I KAART 98 I 

LOS OP: 

x 5 5 
- -- = 2 3 6 

I KAART 99 I 

5x - 2 
-6 

x=5 

LOS OP: x = 2 

1 2 
x-1 = x 
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WATTER SKETS STEL VOOR 

y = mx + k as m>O en c<O ? 

1 
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4.4. 7 .13 Sessie 9 

Tydsduur 

Terna 

90 minute. 

Meetkunde-genot. 

Doelwitte 

* 

* 

Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te be pa al ( terugvoer). 

Om voort te gaan met die ontwikkeling van spesifieke vaar

dighede met die oog op die bevordering van die, wiskunde

selfkonsep. 

Aktiwiteite : 

* Terugvoer na sessie 8 om moontlike veranderings in die 

leerlinge se betrokkenheid te bepaal 

Elke leerling van die groep kry geleentheid om sy volledige 

program ter bevordering van die wiskunde-selfkonsep aan die 

groepleier voor te le. 

* Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Die leerlinge van die groep kry geleentheid om deel te neem aan 

Meetkunde-genot (vergelyk Bylae B, p.196). 
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4.4.7.14 Sessie 10 

Tydsduur 

Terna 

90 minute. 

Wiskunde-bingo 1. 

Doelwitte 

* 

* 

Om die inhoud van die groeplede se programme met hulle 

te bespreek. 

Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite : 

* Die bespreking van die groeplede se eie programme ter 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Die groepleier gee terugvoer aan die leerlinge in verband met die 

kwaliteit van hulle eie programme. Kort uittreksels word uit die 

programme gemaak en binne groepsverband bespreek. 

* Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Elke groeplid kry die geleentheid om deel te neem aan die spel 

Wiskunde-bingo 1 (vergelyk paragraaf 4.4. 7. 15, Bylae E, p.317). 

Wanneer die eerste ronde van Wiskunde-bingo 1 gespeel word, 
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word die vrae mondelings deur die groepleier aan die groeplede 

oorgedra. Die doel hiermee is om die leerlinge se aandaggewing 

en konsentrasievermoens te verskerp. Na afloop van hierdie 

ronde word die spel herhaal en word die probleme skriftelik, in die 

vorm van 'n werksopdrag aan die groeplede voorgehou. 

Probleme wat nie deur die lede van die groep opgelos kan word 

nie, word na afloop van die tweede ronde van die spel deur die 

groepleier verduidelik. Die leerlinge word daaraan herinner om 

hulle eie probleme vir die Wiskunde-vasvra- en Wiskunde

flinkdinksessie gereed te kry. 
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4.4. 7 .15 Bylae E: Wiskunde-bingo 1 
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Wiskunde-bingo 1 

1 . Hierdie is 'n interessante spel wat jou help om jou 

wiskundige kennis te verbeter. Jy moet mooi luister 

wanneer die vrae gestel word en probeer om elke probleem 

so akkuraat moontlik op te los. 

2. Die spel bestaan uit 19 vrae. By sommige vrae moet die 

waarde van meer as een onbekende bepaal word. Die spel 

bevat altesaam 25 antwoorde. 

3. Jy benodig: 

- 'n Wiskunde-bingo 1-antwoordkaart; 

- Wiskunde-bingo 1-vrae; 

- 'n kladboek en 'n pen of 'n potlood. 

4. Spelreels: 

- Die vrae kan op twee maniere gestel word, naamlik 'n 

persoon kan dit mondeling oordra of as daar nie 'n leser 

beskikbaar is nie word 'n skriftelike uiteensetting van die 

vrae benodig. Eersgenoemde is egter die mees effektiewe 

metode. 

- Beantwoord elke vraag. As die antwoord op jou 

bingokaart verskyn, trek 'n skuins strepie (diagonaal) 

daardeur. 

- lndien al 25 blokkies se diagonale getrek is, moet jy 

"Bingo" roep, want dit betaken dat jy die spel met sukses 

voltooi het. 
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- Onthou: jy baat niks daarby om te kul nie, jy werk vir 

jouself!! Doen jou bes en kyk hoe vaar jy! 

Slagspreuk vir vandag: Aanhouer wen! 

Die inhoud van Wiskunde-bingo 1 wat vir die doel van 

hierdie ondersoek saamgestel is, word op p.320 - 323 

uiteengesit. Op p.320 - 322 word 'n uiteensetting van die 

vrae gegee. Die antwoord van elke vraag word tussen 

hakies aan die einde van die vraag aangedui. Die 

antwoordkaart word op p.323 aangedui. 
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Wiskunde-bingo 1 · 

1 . Ek trek 4 van x af, vermenigvuldig die antwoord met 3 en 

tel dan 9 daarby. As die antwoord aan die einde 30 is, 

waarvoor staan x? (11) 

2. As ek 154 by 'n sekere getal tel, is die antwoord 8 maal die 

getal. Wat is die getal? (22) 

3. As ek 5 maal 'n getal met 3 verminder, kry ek dieselfde 

antwoord as wanneer ek 3 maal daardie getal met 13 

vermeerder. Wat is die getal? (-5) 

4. Die som van drie opeenvolgende natuurlike getalle is 12. 

Bepaal die getalle. (3; 4; 5) 

5. As ek 9 keer 'n getal met 1 verminder kry ek dieselfde 

antwoord as wanneer ek 5 maal die getal met 11 

vermeerder. Bereken die getal. (3) 

6. Jan se pa is 24 jaar ouer ashy. Hulle is saam 33 jaar oud. 

Hoe oud is Jan? (9) 

7. 'n Leer staan teen 'n muur en reik tot by die venster. As 

die leer 5m lank is en die voet van die leer 4m van die muur 

at is, bereken hoe hoog die venster bokant die grond is. 

(3m} 
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8. Een sy van 'n reghoek is 2,4m en die diagonaal is 7,4m. 

Bereken die lengte van die ander sy. (7m) 

9. Die som van 'n getal en 20 is gelyk aan 3 keer die getal. 

Be pa al die getal. ( 10) 

10. Die minuutwyser van 'n kerkhorlosie is 400mm lank en die 

uurwyser is 90mm lank. Bereken die afstand tussen die 

twee eindpunte van die wysers wanneer dit 3-uur is. 

(410mm) 

11 . Die verskil tussen twee natuurlike getalle is 11 . Twee keer 

die kleinste getal plus 3 is oak gelyk aan 11 . Bepaal die 

twee getalle. (4; 15) 

1 2. Die middelste getal van 3 opeenvolgende natuurlike getalle 

is n. As die som van die drie getalle 327 is, bepaal die 

kleinste van die drie getalle. ( 108) 

13. Johan en Steven behaal 36 punte gesamentlik gedurende 

die rugbyseisoen. As Johan twee keer soveel punte as 

Steven aangeteken het, bereken hoeveel punte Steven 

aangeteken het. ( 12) 

14. 'n Man het 'n sekere aantal boeke. Hy verkoop almal 

behalwe 5 vir R4 elk. Hy ontvang R200 altesaam vir die 

verkope. Hoeveel boeke het hy gehad? (55) 
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15. 'n Boer het 'n sekere aantal skape, terwyl sy buurman twee 

keer soveel het. Hy verkoop almal behalwe 20 teen R50 

elk en ontvang R8000. Hoeveel skape het elkeen gehad? 

(180; 360) 

16. 'n Man koop x kassies perskes. Hy koop twee keer soveel 

perskes as pruime. Die perskes kos R3 per kassie en die 

pruime kos R2 per kassie. Hy betaal R420. Hoeveel 

kassies het hy altesaam gekoop? (157,5) 

17. Die omtrek van 'n reghoek is 1 OOm. Die omtrek van 'n 

vierkant met sye gelyk aan die lengte van die reghoek is 

160m. Bepaal die breedte van die reghoek. (1 Om) 

18. 'n Kamer is twee maal so lank as wat dit breed is. As die 

omtrek van die kamer 24m is, bereken die breedte en die 

lengte van die kamer. (lengte =Sm; breedte = 4m) 

19. Die kleinste hoek van 'n driehoek is een derde van die 

grootste hoek. Die and er hoek is 9 ° kleiner as die grootste 

hoek. Bereken die groottes van die kleinste hoek en die 

grootste hoek van die driehoek. (27°; 81 °) 
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4 

3 

410mm 

9 

-5 

Wiskunde-bingo 1 

Antwoordkaart 

12 3 180 

10m 4 7m 

1 1 55 4m 

360 15 8m 

81° 3m 10 

323 

22 

27° 

157,5 

108 
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4.4.7.16 Sessie 11 

Tydsduur 

Tema 

90 minute. 

Wiskunde-Rummy. 

Doelwitte 

* 

* 

Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te bepaal (terugvoer). 

Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite 

* Terugvoer na sessie 10 om moontlike veranderings in die 

leerlinge se betrokkenheid te bepaal 

Wiskunde-vasvra- en Wiskunde-flinkdinkprobleme wat deur die 

groeplede ge'identifiseer is, word aan die groepleier voorgeta. 

* Di~ ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Elke groeplid kry geleentheid om deel te neem aan die spel 

Wiskunde-Rummy (vergelyk paragraaf 4.4.7.17, Bylae F, p.325). 

Probleme wat nie deur die groeplede opgelos kan word nie, word 

met verloop van die sessie aan hulle verduidelik ten einde te 
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verseker dat die spel kan voortgaan. 

4.4. 7 .17 Bylae F: Wiskunde-Rummy 

, r 

2 
x + 2x - 3 (a-b)(a+b) 

+ 

r 

(x-7)(x+7) 

+ 
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Wiskunde-Rummy 

1. Hierdie is 'n kaartspel so reg na 'n man se smaakl 

2. Daar is 52 kaarte in 'n volledige stel en daar is 4 volledige 

stelle in die spel. 

3. Om 'n pakkie te voltooi, het jy twee kaarte nodig: op die 

een kaart moet die algebrai'ese uitdrukking voorkom en op 

die ander kaart sy faktore. 

4. Daar is ook twee Piet-kaarte ("Jokers") by elke volledige 

pak ingesluit. 'n Piet kan in die plek van enige kaart gebruik 

word; jy moet net seker maak dat jy weet waarvoor die Piet 

staan! 

5. Spelreels: 

- 'h Minimum van twee spelers moet aan die spel deelneem. 

- Skommel die kaarte van 'n volledige stel deeglik. 

- Deel aan elke speler 7 kaarte uit. 

- Plaas die res van die kaarte in 'n stapeltjie onderstebo op 

die tafel. 

- Neem die boonste kaart van hierdie stapeltjie en plaas horn 

met gesigkant na bo langs die stapel neer. 

- 'n Speier wat die kaarte uitgedeel het, begin deur een 

kaart op te tel van dil§ wat op die tafel I~ (enige een van 

die twee stapels se kaarte kan gebruik word, solank dit 

net die boonste kaart van 'n stapel is). Hierdie kaart voeg 

hy by sy ander kaarte, neem 'n besluit en dan gooi hy die 
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kaart uit wat nie gebruik kan word nie. Indian 'n pakkie 

voltooi word, moat die speler dit op die tafel uitpak. 

- Jy mag skriftelike berekenings doen as jy twyfel oor die 

korrektheid van 'n antwoord. 

- Die wanner is die speler wat eerste daarin slaag om geen 

kaarte in sy besit te M nie. 

- Onthou daar is vier volledige stelle kaarte. Indian jy en 

jou maat een ronde voltooi het, probeer gerus 'n nuwe stel 

kaarte! 

Slagspreuk vir vandag: Die lewe is wat jy van wiskunde 

maak! 

Die inhoud van Wiskunde-Rummy wat vir die doe! van 

hierdie studie saamgestel is, word op p.328 - 383 

uiteengesit. Die laser se aandag word daarop gevestig dat 

die inhoud van meer as een kaart op een bladsy uiteengesit 

word ten einde ruimte te bespaar. 
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r 

2 x - ax+ 15 (x-3)(x-5) 

+ + 
J 

r 

Piet ("Joker") Piet ("Joker") 

+ + 
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2 
x - 9x + 20 ( x - 5 )( x - 4 ) 

+ + 

, 

2 
a - 6a - 16 (a-8)(a+2) 

+ + 
) 
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r 

2 
a + 3a + 2 (a+2)(a+1) 

+ + 

r 

2 
x + 6x-7 (x+7)(x-1) 

+ + 
) 
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, .., , 
2 

x + 4x + 3 (x+3)(x+1) 

+ + 

2 
a + 9a + 14 ( a + 7 ) ( a + 2 ) 

+ + 
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r 

a
2
-a-12 (a-4)(a+3) 

+ + 

r 

2 
a + 9a - 10 (a+10)(a-1) 

+ + 
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2 
x + 5x - 14 ( x + 7 )( x - 2 ) 

+ + 

2 
a + 3a - 1 o ( a + 5 )( a - 2 ) 

+ + 
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r 

2 
a + 11a + 10 (a+ 10 )(a + 1 ) 

+ + 

r 

2 
x -6x + 8 (x-4)(x-2) 

+ + 
-------~--------------------------~ ~--------------------------------~-
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r 

2 
x + x-6 

+ 

2 
a-3a+2 

+ 

(x+3)(x-2) 

+ 

r 

(a-2)(a-1) 

+ 
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r 

2 
a - 9a + 8 ( a - 8 )( a - 1 ) 

+ + 

, 

2 
x + 7x + 10 (x+5)(x+2) · 

+ + 
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2 
a - 9a + 8 (a-S)(a-1) 

+ + 
, 

, 
2 

a + 6a + 5 (a+5)(a+1) 

+ + 
--~~~~~~~-~ ~--~~~~~~~-) 
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, 

2 
x +6x+9 (x+3)(x+3) 

+ + 

2 
x - 4x + 3 (x-3){x-1) 

+ + 
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/ 

2 
a + 12a + 20 ( a + 1 O ) ( a + 2 ) 

+ + 

/ 

2 
x + x-2 (x+2)(x-1) 

+ + 
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/ 

2 
x + 3x - 18 ( x + 6 )( x - 3 ) 

+ + 
--------------------------------------) ~--------------------------------------

r 

2 
x - 3x - 18 (x-6)(x+3) 

+ + 
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r 

2 
a - Sa - 9 ( a - 9)( a + 1 ) 

+ + 
--------------------------------------~ ~--------------------------------------
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, 

2 2 
6x + 1 Bx - 9 3(2x + 6x - 3) 

+ + 
--------------------------------------~ , ___________________ _ 

r ..., , 

Piet ("Joker") Piet ("Joker") 

+ + 
--------------------------------------~ , _____________________ _ 
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, 
3 2 2 

b - 7b b ( b - 7) 

+ + 

, 

3a
2 

b - 6ab 3ab( a - 2) 

+ + 
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, 

3a2 b - 9ab2 3ab( a - 3b) 

+ + 

, 

2x2 + 2x 2x( x + 1 ) 

+ + 
-------~--------------------------~ ~--------------------------------------
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, 

10a + 5 5( 2a + 1 ) 

+ + 

, 

2 
2p -4p 2p( p - 2) 

+ + 
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r 

2 
5a +a a( 5 +a) 

.+ + 

r 

2 
5x + 5x 5x( x + 1 ) 

+ + 
j 
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, 

3a - 9b + 3c 3(a - 3b + c ) 

+ + 

r 

7x + 14 7( x + 2) 

+ + 
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, 

2 
3x + 6x 3x( x + 2) 

+ + 

, 

3x + 6 3( x + 2) 

+ + 
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, 

2 
x + x x( x + 1 ) 

+ + 

/ 

ab+ a a( b + 1 ) 

+ + 
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2 
9abc - 12ab 3ab( 3c - 4b ) 

+ + 

F 

d( a - b ) + ( a - b ) ( a - b )( d + 1 ) 

+ + 
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, 

p(3x - 5y) - q{3x - 5y) + r(3x - 5y) ( ax - Sy )( p - q + r ) 

+ + 
-------------------~ , __________________ _ 

, ... , 

x
2 
(a + b) + y( a+ b) (a+ b )( x2 + y) 

+ + 
-------------------~ '-------------------
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r 

r 

q( a - c ) + m( c - a ) ( a - c )( q - m ) 

+ + 

1 1 1 -a--b--c 2 2 2 

+ 

352 

1 -(a-b-c) 
2 

+ 



r 

ab - ac - ad a( b - c - d ) 

+ + 

, 

2ab - 4ac - 6ad 2a( b - 2c - 3d ) 

+ + 
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, 

2x
2
-10x-12 · 2(x

2
-5x-6) 

+ + 

, 

3a + 3b - 3c 3( a+ b - c) 

+ + 
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, 

d( a - b ) + ( b - a ) (a-b)(d-1) 

+ + 
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r 

2 
100( a - b) - 1 [10(a-b)-1][10(a-b)+1] 

2 
81 - x 

356 

., 

(9-x)(9+x) 

., 



2 2 
25 - 24 ( 25 - 24 )( 25 + 24 ) 

., ., 
) 

/ 

2 2 
144x y - 1 ( 12xy - 1 ) ( 12xy + 1 ) 

., ., 
-----------------------------------' ~'---------------------------------
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r 

2 2 
169x y - 1 

., 
( 13xy - 1 )( 13xy + 1 ) 

--~~~~~~--~ ~--~~~~~~---

, 

1 2 
16 x - 1 

., ., 
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/ 

2 
1 - 1~0 (1 - :o )(1 + :o ) 

., ., 

/ ...., / 

2 2 
18 - 12 ( 18 - 12 )( 18 + 12) 

., 
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r 

2 
x - 225 (x-15)(x+15) 

., ., 

, 

Piet (11Joker11
) Piet ("Joker") 

., 
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~16k2 - 1 ( 9: - 1) ( 9: + 1 ) 

., ., 

r 

2 2 

( b _ 5x )(ab + 5x ) a 3y 3y 

., ., 
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r 

, 

2 a - -4 
b2 (~ -2)(~ + 2) 

2 
16 - ( x + y ) [ 4 - (x + y) ][ 4 + (x + y)] 

. ., " 
----------------------------------J ~----------------------~-------
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r 

r 

. 2 
9a - 25b2 
49 

1 2 
-x -36 4 

(3; - 5b){37a + 5b) 

., 
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, 

x2 -9b
2 

( x - 3b )( x + 3b ) 

., ., 
--------------------------------------~ ~--------------------------------------

2 2 
x - 4a ( x - 2a )( x + 2a ) 

., ., 
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/ 

/ 

2 
25 -y 

., 
(5-y)(5+y) 

., 

2 2 2 
x y - z (xy - z ) ( xy + z ) 

., ., 
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, -.. / 

2 2 
25( a+ b) - b (5(a + b) - b][5(a + b) + b] 

, 
2 2 

9x - 4y ( 3x - 2y )( 3x + 2y ) 
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., 

, 

2 
(x+y) -9 [ (x + y) - 3][ (x + y) + 3] 
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, 

2 b2 4 a - c 

., 

r 

2 2 
(2x -7) -1 

., ., 
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r 

2 3 2 3 2 
b (a - xb ) (a + xb ) 

., 
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3 2 
5a + 5a b 

r 

2 2 
b e +be be( be+ 1 ) 

• 
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r 

2n + 18 2( n + 9) 

, 

6x - 24y 6( x - 4y) 

371 



x( x - 1 ) 

r 

2 
a - a a( a - 1 ) 
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r 

2 
x - 9x x( x - 9) 

, 
4ad - 6bd 2d( 2a - 3b) 
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.... , 

2 
x - 2x x( x - 2) 

r .... , 

xy + xz x( y + z ) 

• • 
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2 
y - 2xy y( y - 2x) 

, 

F 

3b{ 1 - 2b) 

• 
--~~~~~~--j ~--~~~~~~--) 
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r 

2 
lfr h + 2lfr lfr( rh + 2) 

r 

a 
3 + 2a

2 
a 2 

( a + 2 ) 
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, 

2 
12x -9 

6ac - 9bc 

377 

2 
3( 4x - 3) 

3c( 2a - 3b) 



, 

Sa + 15 5( a + 3 ) 

, " r 

a - ax - bx a( 1 - x - b ) 
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3 2 2 
6x y- 9x y 

2 
3x y( 2x - 3y) 

/ 

4 lT r 3 
- 4 lT r2 

• 

379 



/ 

3x + 3y + 18 3( x + y + 6} 

, 

2 
x + 3x x ( x + 3} 
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/ 

2 
2x - 2xy 

4 3 
Bx + xy 

/ 

381 

2x( x - y) 

3 3 
x( Bx + y ) 

) 



2 
-3x - 6x -3x ( 1 - 2x ) 

( x - y )2 
- 3( x - y ) ( x - y )( x - y - 3 ) 

382 



Piet ("Joker") Piet ("Joker") 
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4.4.7.18 

Tydsduur 

Terna 

Doelwitte: 

Sessie 12 

90 minute. 

Wiskunde-vasvra en Wiskunde-f/inkdink. 

* Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite: 

* Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Die groeplede word die geleentheid gebied om die wiskunde

probleme wat deur hulle ge"identifiseer is met die oog op die hou 

van 'n Wiskunde-vasvra- en Wiskunde-f/inkdinksessie, op te los. 

4.4.7.19 

Tydsduur 

Terna 

Doelwitte 

Sessie 13 

90 minute. 

Wiskunde-bingo 2. 

* Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 
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bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite: 

* Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Die groeplede word die geleentheid gebied om deel te neem aan 

die spel Wiskunde-bingo 2 (kyk Bylae G, paragraaf 4.4. 7 .20, 

p.386). 
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4.4.7.20 Bylae G: Wiskunde-bingo 2 
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Wiskunde-bingo 2 

1. Hierdie spel bestaan uit 1 50 vrae. 

2. Daar is ses verskillende Wiskunde-bingo 2-kaarte. 

3. Jy benodig: 

- die 1 50 vrae wat deel is van Wiskunde-bingo 2; 

- 'n antwoordkaart; 

- 'n kladboek en 'n pen of 'n potlood. 

4. Spelreels: 

- Hierdie spel is geskik vir 6 spelers. Om dit effektief te laat 

verloop, word 'n minimum van 4 deelnemers vereis. 

- Die vrae kan op twee maniere gestel word, naamlik deur 

'n persoon wat dit mondeling oordra of aan die hand van 

'n skriftelike uiteensetting. Die laasgenoemde metode 

word egter as die mees effektiewe metode beskou. lndien 

die vrae mondeling oorgedra word, moet daar 'n ekstra 

persoon wees wat as leser optree (dit kan nie deur een 

van die deelnemers gedoen word nie). 

- Beantwoord die vrae. Kontroleer telkens of die antwoord 

wat jy gekry het, op jou antwoordkaart verskyn. lndien 

wel, trek 'n skuins strepie (diagonaal) deur daardie 

spesifieke blokkie. lndien jou antwoord nie op die 

antwoordkaart verskyn nie, beteken dit nie noodwendig 

dat jou antwoord verkeerd is nie; daardie antwoord is dalk 

op jou maat se kaart. Skryf net die antwoord by die 

vraagnommer neer, sodat jy later kan kontroleer. 
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- Die speler wie se antwoordkaart eerste voltooi is, moet 

"Bingo" roep, want hy is die wenner van die spel. 

- Die spel is so saamgestel dat die deelnemers op 

verskillende tye die spel met sukses kan voltooi: 

* 'n Speier wat antwoordkaart 6 het , behoort die spel na 

vraag 11 2 te voltooi. 

* 'n Speier wat antwoordkaart 3 het, na vraag 121. 

* 'n Speier wat antwoordkaart 5 het, na vraag 128. 

* 'n Speier wat antwoordkaart 1 het, na vraag 140. 

* 'n Speier wat antwoordkaart 2 het, na vraag 148. 

* 'n Speier wat antwoordkaart 4 het, na vraag 149. 

Dit beteken dat die speler wat antwoordkaart 1 het, nie 

noodwendig die wenner is en die speler wat antwoordkaart 

6 het, die verloorder nie. Om te kan wen, moet jy vinnig en 

akkuraat berekenings kan doen; dis die geheim! 

Slagspreuk vir vandag: Agteros kom ook in die kraal! 

Die inhoud van die vrae van Wiskunde-bingo 2 wat vir die 

doel van hierdie studie saamgestel is, word op p.389 - 394 

uiteengesit. Die antwoord van elke vraag word tussen 

hakies aangedui. 'n Uiteensetting van die Wiskunde

bingokaarte is op p.395 - 400. 
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Wiskunde-bingo 2 

1. Die formula om die omtrek van 'n sirkel te bepaal. (2rrr) 

2. Die derdemagswortel van 27. (3) 

3. Faktore van 4x2 
- 1. (2x-1)(2x+1) 

4. 'n Half plus een derde. (vyf sesdes) 

5. Die koeffisient van -Y.?x3
• (-}'2) 

6. Die kleinste priemgetal. (2) 

7. ax. av. (ax+v) 

8. Die faktore van: x2 -5x + 6. (x-3)(x-2) 

9. Die faktore van: x2 -5x - 6. (x-6)(x + 1) 

10. Die formula om die oppervlakte van die sirkel te bepaal. 

(rrr2) 

11. Die optellingsinverse van -5. ( + 5) 

12. Die komplement van 30°. (60°) 

13. Die supplement van 60°. (120°) 

14. Die vierkantswortel van x4 y2
• (x2y) 

15. Die vierkantswortel van (x + y) 2
• (x+y) 

16. ( 0,02 )3
• (0,000008) 

17. Die absis van die geordende getallepaar (-3;7). (-3) 

18. v'0,09 (0,3) 

19. Trek -5 van 2 af. (7) 

20. Bepaal bas: ( b + 4) = 3. (12) 

21. Trek 3 van -10 af. (-13) 

22. Bepaal x as: 3x - 2 = 13. (5) 

23. Bepaal a as: ( 2a + 3) = 6. (9) 

24. Bepaal die waarde van: ( a - 3 )2 as a = -1. ( 16) 

25. Die helfte van 0,5. (0,25) 

26. 10% van 3,5. (0,35) 
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27. Y2 + Y2 (1) 

28. 'n Priemgetal tussen 3 en 7. (5) 

29. 0,3 as 'n persentasie. (30%) 

30. Bereken x as V:X = 4. (-16) 

31 . Wat is die vierkantswortel van 6 * 7 (2 Y2) 

32. Vereenvoudig: ( x + z) + ( y + z ). (x+y) 

33. Vereenvoudig: ( 5 + a) + ( 10 +a). (%) 

34. - 5 - 7 - 3 = 7 (-15) 

35. Bereken y as: ( ( y + 7)+2) = 9. (11) 

36. Bereken m as: ( (m-5) + 8 ) = 3. (29) 

37. Jan is drie keer so oud soos Piet. Saam is hulle 56 jaar 

oud. Hoe oud is Piet7 ( 14) 

38. Bereken f(-1) as f(x) = ( x + 1 )2 • (0) 

39. Wat is die identiteitselement vir optelling? (0) 

40. Twee keer 'n sekere getal vermeerder met 3 is 5. Bereken 

die getal. (1) 

41. Die helfte van 'n sekere getal vermeerder met 5 is 8. 

Bereken die getal. (6) 

42. Bereken: ( 0,5 )2
• (*) 

43. 'n Getal vermeerder met 5. (x + 5) 

44. Bereken: 'n Half vermenigvuldig met een derde. (1+6) 

45. Die som van die binnehoeke van 'n driehoek. (180°) 

46. Die helfte van ( - 4 ).2 • (8) 

47. 3, 14 (rr) 

48. Die derdemagswortel van die noemer van: ( 8 + 27 ). (3) 

49. Die kwadraat van: - x3
• (x") 

50. Die helfte van die eksponent van: 3x7
• (3 Y2) 

51 . Die optellingsinverse van 4. (-4) 
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52. Bereken: 1 + ( 1 + y ). [(y+ 1)+y] 

53. 12x3 + -3x2
• (-4x) 

54. Die faktore van: x 2 
- xy. [x(x-y)] 

55. Die optellingsinverse van -x. (x) 

56. ( V 3a2 
)
2 (3a2 ) 

57. Die waarde van: ( 3a )2 as a se waarde minus een derde is. 

( 1) 

58. Die noemer van: ( x + y ), vermeerder met 2. 

59. Die noemer van: ( x + y), verminder met 2. 

60. Die derdemagswortel van v'2-!f (1-il 

61. Trek 2x van -2x at. (-4x) 

62. Twee derdes gedeel deur ses. Hl 

(y+2) 

(y-2) 

63. Orie keer 'n sekere getal verminder met twee is gelyk aan 

19. Bepaal die getal. (7) 

64. Bereken x as: 2x - 3 = 3 - x. (2) 

65. % + ~ +Ya ® 
66. Die faktore van: x 2 + x - 2. (x + 2)(x-1) 

67. Die faktore van: x 2 
- x - 2. (x-2)(x + 1) 

68. ( 3x + 21) + ( x 2 - 49 ). (3+(x-7)) 

69. ( 3x - 21 ) + ( x - 7 ). (3) 

70. £ +l (-5~ 
5 5 

71. (a 2 -1) + (a 2 -a). ((a+1)+a) 

72. Bereken x as: x + 2 - 7 = - 6 - 1. (-2) 

73. Bereken x as: -2 x - x = 6 + 3. (-3) 

74. Wat is die vierkantswortel van 625? (25). 

75. 0,5 x 3 (1,5) 

76. Die verskil tussen 4 en 3, 75. (0,25) 

77. ( 3 + 2) as 'n desimale getal. (1,5) 
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78. 1,5 as 'n persentasie. (150%) 

79. Die faktore van: a2 + 9a - 10. (a+ 1 O)(a-1) 

80. Die faktore van: a2 + 3a - 1 O. (a+ 5){a-2) 

82. (10)0 (1) 

83. 53 (125) 

84. 23 (8) 

85. Bereken x as: x + x = 12. (6) 

86. Die verskil tussen: 24 en 32
• (7) 

87. (-1/3)2 (1/9) 

88. 'n Derde van 'n sekere getal verminder met 2 is 7. Bepaal 

die getal. (27) 

89. Orie keer 'n sekere getal verminder met % is 0,5. Bepaal 

die getal. ( 1 /3) 

90. Bereken x as: 8x + 2x - 4x = 4 + 3 - 5 + 2. (2/3) 

91. -2a 3 x 0 = ? (0) 

92. Die identiteitselement vir vermenigvuldiging vermeerder met 

5. (6) 

93. v'16X2 (4x) 

94. Die verskil tussen 6 en 0,5. (5,5) 

95. 3-2 x 33 (3) 

96. Die aantal terme in 3x6 + 4. (2) 

97. Die koeffisient van x in x/3. (1 /3) 

98. Die vierkantswortel van ( -3 )2
• (3) 

99. ( 2 + x ) vermeerder met ( 3 + x ) . (5/x) 

100. ( a6 + a2 
) (a4 ) 

101. Vermenigvuldig -3a2 met -7a. 

102. Die helfte van 'n sekere getal verminder met 6 is gelyk aan 
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2. Bepaal die getal. (16) . 

103. Bereken die waarde van ( a + b ) as: a = -3 en b = 2. 

(-1 Yz) 

104. Vermeerder 50 met 10%. (50,1) 

105. Vermenigvuldig ses met een derde. (2) 

106. Trek 10 van -3 af. (-13) 

107. Vereenvoudig: ( x2 - 4) + ( x - 2 ). (x+2) 

108. Bereken: 5 + 2Yz (2) 

109. Skryf as 'n desimaal: Yz x 1 Yz (0, 75) 

110. Vereenvoudig: ( y - 2) + ( xy - 2x ). (1/x) 

111. Vereenvoudig: ( x2 + 5) x ( 10 +x ). (2x) 

112. Vereenvoudig: ( 2a + 3 ) x ( 9b + a ). (6b) 

113. Vereenvoudig: ( x2 + x ) + x. (x + 1) 

114. Trek -8x van -3x af. (5x) 

115.Berekenxas:(x-3) + 2 = 7. (17) 

11 6. Die faktore van: x2 
- 4x. (x(x-4)) 

117.5a3 +2a.5a2 (Yz) 

118. f(x) = x - 1 en g(x) = x + 1. Bereken f(x).g(x). (x2-1) 

119. ( 4a2b4 
)
3 (64a 6b12) 

120. f(x) = 6x. Bereken f(-2). (-12) 

121. Vereenvoudig: ( b - a ) + ( a - b ) (-1) 

122. Trek -2 van -3 af. (-1) 

123. ( 5xy2 )0 (1) 

124. 36x4 + 9x3 (4x) 

125. Bereken y as: y = -x en x = -3. (3) 

126. ( -5 )2 (25) 

127. 'n Sekere getal verminder met 2 is 1. Bereken die getal. 

(3) 
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128. ( X-2 i-3 (x6 ) 

129. Bereken x as:~ = ( 3 + x ). (12) 

130. Vereenvoudig: ( x2 + 5x + 6 ) + ( x + 3 ). (x+2) 

131. 20% van R180. (36) 

132. Bepaal die omtrek van 'n reghoek waarvan die lengte 5m en 

die breedte 3m is. ( 1 6) 

133. As 'n ewe getal xis, wat is die opeenvolgende ewe getal? 

(x+2) 

134. 'n Natuurlike getal is x, wat is die opeenvolgende natuurlike 

getal? '(x + 1) 

135. x - 5 = -3, x = ? (2) 

136. Bereken x as: ( 3x + 4 ) = 3. (4) 

137. Bereken x as: -12 + x = 3. (15) 

138. Trek 3 van 2 af. (-1) 

139. 12,5% as 'n desimale breuk. (0, 125) 

140.-3-2-5=? (-10) 

141. Die grootte van 'n regte hoek is ? (90°) 

142. Vereenvoudig: ( ab + a ) + ab. ((b + 1 )/bl 

143. Die faktore van 4x2 
- y 2 

• (2x-y)(2x + y) 

144. Die komplement van 60°. 

145. Die komplement van 75°. 

(30°) 

(15°) 

146. Die helfte van een omwenteling. (180°) 

14 7. Die faktore van: x 2 -Bx + 15. (x-3)(x-5) 

148. Bepaal x as: bx = 9. (9/b) 

149. Die faktore van: x2 
- 16. (x-4)(x + 4) 

150. Bereken x as: ( x + 5 ) = 1. (5) 
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0,000008 
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Antwoordkaart 4 

1,5 29 x+1 
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4.4.7.21 Sessie 14 

Tydsduur 90 minute. 

T ema Wiskunde-lig en loer. 

Doelwitte 

* 

* 

Terugvoer na sessie 13. 

Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite: 

* T erugvoer na vorige sessie 

Vakinhoudelike temas wat deur die groeplede ge'identifiseer is, 

word aan die groepleier voorgele. 

* Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

ontwikkeling van die wiskunde-selfkonsep 

Die groeplede kry geleentheid om deel te neem aan die spel 

Wiskunde-lig en loer (vergelyk paragraaf 4.4. 7 .22, Bylae H, 

p.402). Probleme wat nie korrek deur die groeplede opgelos kan 

word nie, word met verloop van die program deur die groepleier 

verduidelik. Die groeplede word die opdrag gegee om hulle 

wiskundewoordeboeke gereed te maak en dit tydens die volgende 

sessie in te lewer. 
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4.4.7.22 Bylae H; Wiskunde-lig en /oer 

x=4 

1 
2 

x-x 

2 
=X (X-1) 

211 I 

3 
a 

2

-b 
2 

=(a-bl (a+ bl 

4 
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Wiskunde-/ig en loer 

1. Die spel is saamgestel uit 30 kaarte. 

2. Die formaat van elke kaart is 26cm x 20cm. 

3. Elke kaart bevat 'n sekere aantal vrae. 

4. Die vrae word op die voorkant van 'n kaart aangedui en die 

antwoorde op die agterkant van die kaart. 

5. Die vrae word bedek met 'n bladsy waarop slegs die 

nommers van die vrae aangedui word. Die nommerblad 

word slegs in die linkerkantse kantlyn aan die Wiskunde-lig 

en loerkaart vasgegom. Verder word hierdie bladsy aan die 

onderkant van elke vraagnommer, op die horisontale lyne, 

deurgeknip. Dit stel 'n speler in staat om slegs die omslag 

van 'n enkele vraag op te lig waardeur die inhoud van 

hierdie vraag dan aan horn bekend word. Die voorgaande 

inligting word skematies in Figuur 21, p.405 voorgestel. 

6. Om aan die spel Wiskunde-/ig en /oer te kan deelneem 

benodig jy die volgende: 

- Wiskunde-/ig en /oerkaarte; 

- 'n kladboek en 'n pen of 'n potlood. 

7. Spelreels: 

- Trek 'n Wiskunde-lig en loerkaart. 

- Kies 'n nommer. 
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- Lig die papieromslag van die nommer van jou keuse op en 

beantwoord die vraag. 

- Kontroleer jou antwoord op die agterkant van die kaart. 

- lndien jy die probleem korrek opgelos het, verdien jy 1 0 

punte. Maak 'n aantekening van die punte wat jy verdien 

het. 

- lndien jy 50 punte uit jou eie sak verdien het, kry jy 10 

ekstra bonuspunte by. 

- Maak 'n aantekening van die nommer van die vraag en die 

nommer van die kaart wat jy alreeds afgehandel het, sodat 

jy 'n groat verskeidenheid probleme kan baasraak. 

- Trek 'n volgende Wiskunde-lig en /oerkaart en gaan voort 

met die spel. 

Slagspreuk vir vandag: Wiskunde is wat die lewe lekker 

maak! 

Die inhoud van die spel Wiskunde-lig en loer wat vir die doel 

van hierdie studie saamgestel is, word op p.406 - 465 

uiteengesit. 
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Figuur 21: 'n Skematiese voorstelling van die voorkant van 'n 

Wiskunde-lig en /oerkaart 

1 

:&s=•i!fi ' __. .............................. . 
: (SNY HIER) 

2 

:E g :8=z .... w _.. ............................. . 

: (SNY HIER) 

3 

:.~, ii> ....................................... . 

: (SNY HIER) 

4 
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KAART 1 

GEGEWE NIE-AANGRENSENDE 

HOEK BINNEHOEKE 

A 

E 

A 

H2 
A 

H, 

F D 

p 
A 

EFP 
A 

EGH 
A 

DEG 
H 
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KAART 1 (ANTWOORDE) 
NIE-AANGRENSENDE 

GEGEWE HOEK BINNEHOEKE 
A. A. A. A. A. 

c1 A EN ABC ; B 
4 

EN BDC 

A. A. A. 

D1 A EN 83 

A. A. A. 

D2 B EN C2 

A. A. A. 

J3 K EN L 

A. A. A. 

J2 K EN L 

A. A. A. 

H2 E1 EN F 

A. A. A. 

H 
1 E2 EN D 

A. A.' A. 

EFP GEF EN EGF 

A. A. A. 

EGH GEF EN EFG 

A. A. A. 

DEG EGF EN EFG 
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E 

F 

A 

A 

A 

B 

E 

F 

KAART 2 

c 

c 

D 

c 

SKRYF DIE PARE OOREEN

KOMSTIGE HOEKE EN DIE 

EWEWYDIGE LYNE NEER 

SKRYF DIE PARE OOREEN

KOMSTIGE HOEKE EN DIE 

EWEWYDIGE LYNE NEER 

SKRYF DIE PARE OOREEN-

KOMSTIGE HOEKE EN DIE 

EWEWYDIGE LYNE NEER 

SKRYF DIE PARE OOREEN-

KOMSTIGE HOEKE EN DIE 

EWEWYDIGE LYNE NEER 
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KAART 2 (ANTWOORDE) 

A A 

D
1 

= C ( OOREENKOMSTIGE HOEKE ; FD II AC ) 

A A 

X
1 

= ABC ( OOREENKOMSTIGE HOEKE ; Xi II BC ) 

A A 

Y
3 

= C ( OOREENKOMSTIGE HOEKE ; Xi II BC ) 

A A 

P
2 

= B (OOREENKOMSTIGE HOEKE ; PO II BC ) 

A A 

R 1 = B (OOREENKOMSTIGE HOEKE ; QR II AB ) 

A A 

0 1 = C (OOREENKOMSTIGE HOEKE ; PO II BC) 

A A 

A1 = ABC (OOREENKOMSTIGE HOEKE ; AD II BC ) 

A A 

BAD = FBC (OOREENKOMSTIGE HOEKE ; AD II BC ) 
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KAART 3 

FIGUUR NOMMER(S) VAN KONGRUENTE 

A 
c 
F 

B 
D 
E 

FIGUUR 
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KAART 3 (ANTWOOORDE) 

A-. 7; 11 ; 5 

c--.13; 19 

F--.3 

s-.a; 6 

D--.16; 18; 10 

E_. 9 ; 12 
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KAART 4 

E 
VOLTOOI: 

A 
G = (REDE) 

1 

A A 
(REDE) G1 + G2 = 

F 

J 

VOLTOOI: 
L 

A 
J = 4 (REDE) 

A 
J, = (REDE) 

K A 
J = (REDE) 

2 

E 
VOLTOOI: 

A 
H = 

2 
(REDE) 

A 
H = 1 (REDE) 

A A A 

F H D H1 + F + E1 = (REDE) 

p VOLTOOI: 

A 
G (REDE) 

1 

A 
E = 1 

(REDE) 

A 

H H = (REDE) 
2 
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A A A 

G
1 

= E + F 

A A 

J = J 
1 3 

A A A 

J
2 

= K + L 

A A A 

H = E + F 
2 1 

A A A Q 

H1 + F + E 
1 

= 180 

KAART 4 (ANTWOORDE) 

BUITEHOEKE VAN !:::.. = SOM VAN NIE

AANLIGGENDE BINNEHOEKE 

HOEKE OP 'N REGUITLYN 

BUITEHOEKE VAN !:::.. = SOM VAN NIE
AANLIGGENDE BINNEHOEKE 

REGOORSTAANDE HOEKE 

REGOORSTAANDE HOEKE 

BUITEHOEKE VAN !:::.. = SOM VAN NIE

AANLIGGENDE BINNEHOEKE 

BUITEHOEKE VAN !:::.. = SOM VAN NIE

AANLIGGENDE BINNEHOEKE 

BUITEHOEKE VAN !:::.. = SOM VAN NIE

AANLIGGENDE BINNEHOEKE 

SOM VAN BINNEHOEKE VAN 

'N .6. = 180 ° 

EG = EF ; GEGEE 

BUITEHOEKE VAN !:::.. = SOM VAN NIE
AANLIGGENDE BINNEHOEKE 

BUITEHOEKE VAN !:::.. = SOM VAN NIE

AANLIGGENDE BINNEHOEKE 
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A 

B 

E 

Q 

R s 

KAART 5 

p 

SKRYF DIE PARE VERWISSE

LENDE BINNEHOEKE EN DIE 

EWEWYDIGE LYNE NEER 

SKRYF DIE PARE VERWISSE

LENDE BINNEHOEKE EN DIE 

EWEWYDIGE LYNE NEER 

SKRYF DIE PARE VERWISSE

LENDE BINNEHOEKE EN DIE 

EWEWYDIGE LYNE NEER 

SKRYF DIE PARE VERWISSE

LENDE BINNEHOEKE EN DIE 

EWEWYDIGE LYNE NEER 
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KAART 5 (ANTWOORDE) 

A A 

A2= C3 VERWISSELENDE BINNEHOEKE ; AE II BD 

A A 

A = C VERWISSELENDE BINNEHOEKE ; AD II BC 
2 

A A 

D =B VERWISSELENDE BINNEHOEKE ; AD II BC 
2 

A A 

A = C 2 3 
VERWISSELENDE BINNEHOEKE ; AD II BC 

A A 

D1 = B2 VERWISSELENDE BINNEHOEKE ; AD II BC 

A A 

a2 = s1 VERWISSELENDE BINNEHOEKE ; PO II RS 
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KAART 6 

SKRYF GELYKE SYE NEER. 

GEE 'N REDE VIR JOU 

ANTWOORD. 

SKRYF GELYKE SYE NEER. 

GEE 'N REDE VIR JOU 

ANTWOORD. 

SKRYF GELYKE SYE NEER. 

GEE 'N REDE VIR JOU 

ANTWOORD. 

C SKRYF GELYKE SYE NEER. 

GEE 'N REDE VIR JOU 

ANTWOORD. 
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KAART 6 (ANTWOORDE) 

OA =OB RADIUS SE 

OA = OY =OB RADIUSSE 

OA = OQ =OB RADIUSSE 

OA =OM= OB RADIUSSE 
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KAART 7 
A 

GEGEE: AB=AC en AD=DE 

AFLEIDING: 

A 

GEGEE: AB=AC en AD=DC 

AFLEIDING: 

A 

GEGEE: AC=BC 

AFLEIDING: 

D 

A 
A A 

GEGEE: AE=AC en A1=A 2 

AFLEIDING: 
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KAART 7 (ANTWOORDE) 

A A 

B =C AB= AC 

A A 

D2 = E1 AD= AE 

A A 

B =C AB= AC 

A A 

A= C 
1 

AD= DC 

A A 

A =B AC= BC 

.D.AED=:.D.ADC SY; HOEK; SY 
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KAART 8 

LOS OP VIR x AS: -x+5>4; XE R 

LOS OP VIR a AS: 2a-1 =8 

LOS OP VIR AS: 
3 

-4=-3 x -x 

LOS OP VIR x AS: 
1 

2x- -
4 =5 

3a 1 
LOS OP VIR a AS: 2 +52 =4 

LOS OP: 1 
6= 2 a +8 

LOS OP: 2(x+3)-4 =5 

LOS OP: 
1 

- a +7 = -
2 
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KAART 8 (ANTWOORDE) 

X<1 ; xe:R 

a= 4~ 

X=3 

X= 2t 

a= 1 

a= "4 

x= 1.L 
2 

a= 6 .L 
2 
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KAART 9 

A D 

BEREKEN x 

B 

BEREKEN x 

BEREKEN x 

BEREKEN x 

422 



KAART 9 (ANTWOORDE) 

x = 5° 

0 
x = 20 

x = 15° 

x = 20° 
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KAART 10 

8 BEPML DIE LENGTE VAN 

DIE ONBEKENDE SY 

6 

BEPML DIE LENGTE VAN 

X DIE ONBEKENDE SY 

9 

BEPML DIE LENGTE VAN 

x DIE ONBEKENDE SY 

BEPML DIE LENGTE VAN 

DIE ONBEKENDE SY 
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KAART 10 (ANTWOORDE) 

x = 10 

x = 12 

x = 12 

x = 25 
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KAART 11 

SKRYF IN INTERVALNOTASIE 

~ I I I I I I I I ) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 

SKRYF IN INTERVALNOTASIE 

< I $ I I I I I > 
-1 0 1 2 3 4 5 

SKRYF IN INTERVALNOTASIE 

~ I $ I I I I $ ) 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

SKRYF IN INTERVALNOTASIE 

< $ I I I I I I I ) 
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 

SKRYF IN INTERVALNOTASIE 

< $ I I I I $ I I ) 

-2 . -1 0 1 2 3 4 5 

SKRYF IN INTERVALNOTASIE 

< I I ~ I I I I I ) 
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 
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KAART 11 (ANTWOORDE) 

[ -1 ; 4 ] 

( 0 ; 4 ] 

( -2 ; 3 ) 

( -3 ; 3 ] 

( -2 ; 3 ) 

( -1 ; 4] 
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A 

c 
A 

B 

A 

E B 

B 

KAART 12 

D 

D 

c 

SKRYF 'N FORMULE NEER 

OM DIE OMTREK VAN 

DIE FIGUUR TE BEPAAL 

SKRYF 'N FORMULE NEER 

OM DIE OMTREK VAN 

DIE FIGUUR TE BEPAAL 

c 

SKRYF 'N FORMULE NEER 

OM DIE OMTREK VAN 

DIE FIGUUR TE BEPAAL 

c 

SKRYF'N FORMULE NEER 

OM DIE OMTREK VAN 

DIE FIGUUR TE BEPAAL 
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KAART 12 (ANTWOORDE) 

OMTREK = AB + BC + CD + AD 

OMTREK = AB + BC + CD + DA 

OMTREK = AD + DC + BC + EB + AE 

OMTREK = CD + DA + AB + BC 
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BEREKEN x 

430 



KAART 13 (ANTWOORDE) 

0 
x = 50 

0 
x = 50 

x = 36 
0 

x = 30 
0 

431 



KAART 14 

E c 

A 

D B c 

D c 
432 

""" BEREKEN D
1 

BEREKEN A
1 

E 

.... 
BEREKEN C

1 

.... 
BEREKEN C1 



KAART 14 (ANTWOORDE) 

A A A Q 0 0 
0 1 = DBC + C = 65 + 40 = 105 

A 0 A 0 A 0 
B = 50 ; C = 60 : . A = 70 

2 3 1 

A 0 A 0 0 0 0 
E = 60 :. C 

1 
= 180 - ( 38 + 60 ) = 82 

A QA 0 0 0 0 0 0 
B = 110 :. C = 180 - ( 110 + 25 ) = 180 - 135 = 45 

2 1 

433 



B E 

B 

B c 

KAART 15 

c 

SKRYF DIE NAME VAN 

DIE HOOGTELYNE IN 

DIE FIGUUR NEER 

A 

SKRYF DIE NAME 
VAN DIE 

HOOGTELYNE 

VAN 6_ABC 

NEER 

C D 

A 

WAT WORD CD 

GENOEM? 

c 

A 

VOLTOOI DIE 

SKETS DEUR 

DIE ANDER TWEE 

HOOGTELYNE VAN 

6_ ABC BY TE TEKE 
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KAART 15 (ANTWOORDE) 

BO EN AE IS HOOGTELYNE 

CE EN AD IS HOOGTELYNE 

'N HOOGTELYN 

A 

B~---. .· c 
.(\ . .. 

, . 
435 



KAART 16 

Skryf in algebraiese taal : 

Vyf maal 'n sekere getal tesame met 12 is 67. 

Skryf in algebraiese taal : 

As 72 by 'n sekere getal getel word, is die som net 

soveel soos drie maal die getal. 

Skryf in algebraiese taal : 

•n Sekere getal vermeerder met 18 is dubbel die 

oorspronklike getal verminder met 5. 

Skryf in algebraiese taal : 

'n Getal word met 5 vermenigvuldig. Die produk is dan 

twee maal so groot soos wanneer 6 by die getal 

getel word. 

Skryf in algebraiese taal : 

Die helfte van 'n sekere getal vermeerder met 4 is 25. 

Skryf in algebraiese taal : 

'n Sekere getal word verdubbel. Die resultaat word 

vermeerder met 8. Die antwoord is 49. 
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KAART 16 (ANTWOORDE) 

5x + 12 = 67 

x + 72 = 3x 

x+18=2x-5 

5x = 2 ( x + 6) 

x + 4 = 25 
2 

2x + 8 = 49 
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KAART 17 

C D 

BEREKEN x en b 

BEREKEN x en a en b 

BEREKEN x 

A 
x 

BEREKEN x 

c x 
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x = 30° 

b = 150° 

KAART 17 (ANTWOORDE) 

0 0 0 
x = 72 ; b = 108 ; a = 108 

0 0 0 0 
a = 57 :. x = ( 180 - 57 ) = 123 

2x = 180° (KO-BINNEHOEKE) 

:. x = 90° 
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KAART 18 

BEREKEN x 

BEREKEN x 

BEREKEN y 

BEREKEN x 
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KAART 18 (ANTWOORDE) 

0 
3x = 180 {KO-BINNEHOEKE) 

:. x = 60° 

0 0 0 
x + 14 + 76 = 180 

.. x = 90 
0 

0 
2y = 40 (OOREENKOMSTIGE HOEKE) 

:. y = 20 

0 
x = 80 

0 
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KAART 19 

BEREKEN y 

BEREKEN y 

BEREKEN y 

B A ...... ,,, 
a 150° 

f\ ~ BEREKEN y ' 

y ...... b 
D E 
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KAART 19 (ANTWOORDE) 

0 
y = 45 

y = 36 
0 

0 
y = 60 

y = 30 
0 
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KAART 20 

BEREKEN x 

BEREKEN y 

BEREKEN x en y 

BEREKEN x 
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KAART 20 (ANTWOORDE) 

0 
x = 50 

0 
y = 59 

0 0 
x = 29 

' 
y = 67 

0 
x = 20 

445 



VEREENVOUDIG · 

VEREENVOUDIG : 

VEREENVOUDIG · 

KAART 21 

a-1 

1-a 

2 
3-3b 

b-1 

--2 2 
y ·X 

VEREENVOUDIG · P(
2
q·

1
) 

q(1-2q) 
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KAART 21 (ANTWOORDE) 

-1 

-3 (b + 1 ) 

x+y 
y-x 

p 

q 
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x 

25 

2 

1 
3-

4 

x 

KAART 22 

BEREKEN x 

BEREKEN x 

6 

BEREKEN x 

BEREKEN x 
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KAART 22 (ANTWOORDE) 

5 1 
x = 2 = 22 

x = 6,12 

x = 2,73 

x = 10,19 
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KAART 23 

VEREENVOUDIG: 

2 
4x - 12xy 

8xy 

VEREENVOUDIG: 

2x- 2y 

y-x 

VEREENVOUDIG: 

2 
1 3x + 3x . -

x 2
- 1 

. 2x- 2 

. 
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KAART 23 (ANTWOORDE) 

x - 3y 

2Y 

-2 

6x 
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KAART 24 

A B 

5x 

BEREKEN x 

c 

A 

GEGEE: 
A A Q 

AE llBD en 1 = 2 = 40 

GEVRA: 
A 

BEREKEN 4 

B 

A 

GEGEE: 
A Q 

AB= AC; 1 = 40 

GEVRA: 
A 

BEREKEN 2 
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KAART 24 (ANTWOORDE) 

0 
x = 18,75 

4 = 40° 

"' 0 2 = 40 
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KAART 25 

VOLTOOI DIE TABEL: 

I ~ 1-
2

1-
1 

I 
0 

I 1 I 2 I 3 I 
x 

y=2x+1 

VOLTOOI DIE TABEL: 

I ~ 1-
2

1-
1 

I 
0 

I 1 I 2 I 
3

1 
x 

y = -x + 1 

VOLTOOI DIE TABEL: 

I ~ 1-
2

1-
1 

I 
0 

I 1 I 2 I 
3

1 
x 

y = -2x -1 

VOLTOOI DIE TABEL: 

y : ~· + 2 1-
3

1-
2

1-
1 

I 
0 

I 1 I 2 I 
3

1 
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KAART 25 (ANTWOORDE) 

x 

y=2x+1 

x 

y = -x + 1 

x 

y = -2x-1 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

y=-3x+2 11 8 5 2 -1 -4 -7 
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KAART 26 

/\ 0 
IN ilABC IS A = 90 ; AC = x ; AB = 3 ; 

BC= 4. 

BEPAAL x. 

I\ 0 
IN fl ABC IS A = 90 ; AB = x2 -1 EN 

2 
BC= x + 1. 

BEREKEN AC. 

A 

IN ilPOR IS P = 90°; PO = a2 - tf EN 

PR= 2ab. 

BEREKEN QR. 

A 0 2 
IN &Bc IS c = 90; AB= 4m + 1 EN 

BC= 4m. 

BEREKEN AC. 
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KAART 26 (ANTWOORDE) 

x =.ff = 2,645 

AC= Af = 2x 

QR= a 2 + b 2 

AC = 4m
2 

- 1 
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KAART 27 

STEL GRAFIES VOOR: {x : -2 Lx .L3} 

STEL GRAFIES VOOR: x E ( -2; 3] 

STEL GRAFIES VOOR: -2 Lx L1 

STEL GRAFIES VOOR: 3>x ~ -1 

STEL GRAFIES VOOR: x E[ -1 ; 3) 

STEL GRAFIES VOOR: -3<x<2 
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KAART 27 (ANTWOORDE) 

I • I I I I 0---
-2 -1 0 1 2 3 

-1-¢ I I I I • -2 -1 0 1 2 3 

I • I I ¢ I I 
-2 -1 0 1 2 3 

I I • I I I • -2 -1 0 1 2 3 

I I • I I I 0---
-2 -1 0 1 2 3 

..r I I I I ... I 
~ 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
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KAART 28 

2 2 
5x - 5y 

VEREENVOUDIG: 2 2 
x -2xy+y 

2 2 

VEREENVOUDIG: 
px - PY 
2 2 

x - 4xy - Sy 

VEREENVOUDIG: 
2 

3x + 3x 
2 x - 3x - 4 

VEREENVOUDIG: 
x3 + 12x2 

2 
x + 10x - 24 

2 2 

VEREENVOUDIG: 
p - 4q 

2 2 
p + 4pq + 4q 
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KAART 28 (ANTWOORDE) 

5( x + y) 
x-y 

p( x - y) 

( x - Sy) 

3x 

x-4 

x2 
x-2 

p - 2q 
p + 2q 
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KAART 29 

AS g(x) = -2x 

BEREKEN: g(x + 1) - g(x + 3) 

2 1 
BEREKEN h(x) as h(x) = x en x E{O ;2} 

3 2 
AS f(x) = 2x - 3x - 2x + 3 

BEREKEN: f(-1) - f(O) 

3 1 
AS f(x) = -x + 1 , bereken f(-2) 

2 
AS g(a) = a - a - 1 

BEREKEN: g(-3) + g(1) 

2 
AS f(x) = 3x 

1 
BER EKEN: 2f(-2x) + f(2) 
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4 

1 
4 

-3 

1.!. 
8 

10 

KAART 29 (ANTWOORDE) 

6x
2 + 12 
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KAART 30 

LOS OP VIA AS: 
x 

x 3 + 10 = 8 

2x 
LOS OP : 3 - 1 O = 8 

2x -10 
=8 LOS OP: --3 

BEPML x AS: ~(3x - 4) = 2x -~(2x - 3) 

LOS OP: -5 + l = 1 
2x 6 x 

BEPML xAS: 
1 ..! - -1 = x 2x 

LOS OP: 
1 1 
2(7 - 2x) = 9 ·2(-5x + 4) 

BEPML x AS: 
3x - 1 3x - 2 _ 9x + 3 = O --+ 

3 6 4 
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KAART 30 (ANTWOOORDE) 

x = -6 

x = 27 

x = 17 

X=7 

X=3 

x = .1 
2 

x = -1 

7 x = -1-
8 

465 



4.4.7.23 Sessie 15 

Tydsduur 

Terna 

90 minute. 

My eie keuse 

Doelwitte 

* 

* 

Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te bepaal (terugvoer). 

Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite 

* T erugvoer na sessie 1-14 om moontlike veranderings in die 

leerlinge se betrokkenheid te bepaal 

Die groeplede kry geleentheid om hulle wiskundewoordeboeke 

wat hulle met verloop van die program saamgestel het aan die 

groepleier voor te I~. 

* Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Die groeplede word die geleentheid gebied om probleme op te los 

in verband met die temas wat deur hulle ge"identifiseer is. Die 

groepleier verleen hulp aan die leerlinge gedurende die sessie 
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wanneer hulle nie die probleme kan oplos nie. Die leerlinge word 

gevra om twee blokkiesraaisels as tuisopdrag te voltooi (vergelyk 

Bylae 8, p.197 - 200). 

4.4.7.24 Sessie 16 

Tydsduur 

Terna 

90 minute. 

Wiskunde-legkaartbonansa. 

Doelwitte 

* 

* 

Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te bepaal (terugvoer). 

Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

Aktiwiteite 

* T erugvoer na vorige sessie 

Die groepleier kontroleer of elke groeplid die tuisopdrag in 

verband met die voltooiing van die blokkiesraaisels uitgevoer het. 

* Die ontwikkeling van vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

Die groeplede word geleentheid gebied om deel te neem aan die 
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spel Wiskunde-/egkaartbonansa (vergelyk paragraaf 4.4. 7 .25, 

Bylae I). 

4.4. 7 .25 Bylae I: Wiskunde-/egkaartbonansa 

2 

Wiskunde 

18 

1 

16 

9 

19 

468 
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Wiskunde-/egkaartbonansa 

Let wel: Die naam van die spel word nie aan die spelers 

bekend gemaak nie. 

1. Het jy al ooit gedroom van daardie dag wat jy 'n gelukkige 

nommer trek en 'n groat prys wen? Met Wiskunde

legkaartbonansa het daardie groat oomblik in jou lewe 

aangebreek! Die besondere prys wat jy kan wen, is 100 

punte vir een wiskundeprobleem wat jy korrek oplos! 

Nerens kan jy 'n grater beloning kry nie! As jy boonop nag 

'n bonusvraag korrek kan beantwoord, kan jy die 100 punte 

verdubbel! 

2. Die spel bevat 26 kaarte. Die grootte van 'n kaart is 

12cmx8cm. Elke kaart bevat een of meer vrae oar 'n 

spesifieke tema. Die antwoorde word op aparte kaarte 

aangeteken en word nie aan die spelers gegee nie, maar wel 

aan die persoon wat die punte aanteken. 

3. Om aan Wiskunde-legkaartbonansa te kan deelneem 

benodig jy: 

- 'n Wiskunde-legkaartbonansaspel (26 kaarte); 

- 'n Wiskunde-legkaartbonansapuntekaart; 

- 'n Wiskunde-/egkaartbonansanommerkaart; 

- 'n kladboek en 'n pen of 'n potlood; 

- 'n klein bietjie geluk en 

- baie deursettingsvermoe. 
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4. Spelreels: 

- 'n Minimum van twee persone neem aan die spel deel. 

- 'n Persoon, nie een van die spelers nie, moet die punte 

aanteken en die antwoorde van die spelers kontroleer. 

- Kies 'n nommer op jou Wiskunde-legkaartbonansanom

merkaart. 

- Trek die Wiskunde-legkaartbonansakaart met dieselfde 

nommer. 

- Beantwoord die vraag. 

- Wys vir die persoon wat die punte aanteken watter vraag 

jy beantwoord het en wat jou antwoord is. lndien jou 

antwoord korrek is, sal hy vir jou punte daarvoor toeken 

en jou inlig wat jy verdien het. lndien jou antwoord foutief 

is, verdien jy geen punte nie en kan die vraag weer deur 

jou beantwoord word. 

- Dit is belangrik dat die nommer van die vraag wat 'n 

deelnemer getrek het slegs aan die puntehouer bekend 

gemaak moet word ten einde nie die deelnemers se eie 

keuse van vrae te be'invloed nie. 

- lndien 'n deelnemer die boerpot (100 punte) wen, word 'n 

bonusvraag aan horn gestel. lndien hy dit binne 5 sekon-
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des korrek beantwoord, word sy 1 00 punte verdubbel. 

lndien hy die bonusvraag verkeerd beantwoord, verloor 

hy 50 punte. Die ander deelnemer(s) kan dan die geleent

heid gebied word om die bonusvraag te beantwoord. ln

dien hy dit dan korrek beantwoord, verdien hy 50 bonus

punte. 

- Elke deelnemer mag net een keer die boerpotvraag 

beantwoord. 

- Die spel word gestaak wanneer die eerste deelnemer al die 

vrae korrek beantwoord en die naam van die spel ge'i

dentifiseer het. 

Wiskunde gee woema as die lewe jou kasty! 

Die inhoud van die spel Wiskunde-/egkaartbonansa wat vir 

die doel van hierdie studie saamgestel is, word soos volg 

uiteengesit: 

* Wiskunde-legkaartbonansanommerkaart: p.4 7 2; 

~ Wiskunde-/egkaartbonansaspel: p.473 - 483; 

* Wiskunde-/egkaartbonansapuntekaart: p.484. 

Die leser se aandag word daarop gevestig dat die inhoud 

van meer as een kaart op dieselfde bladsy getik word ten 

einde ruimte te bespaar. 
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Wiskunde-legkaartbonansanommerkaart 

3 

9 

14 16 
7 

21 

22 

23 24 
26 
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VRAAG ANTWOORD 

I KAART 1 I 
Skryf die vergelykings in standaard

vorm: 

1) y - 2 + 5x = o 

2) -4x + 7 =By 

I KAART 2 

Skets die volgende grafieke op 

aparte assestelsels: 

1) y = mx + c ; m>O en c<O 

2) y = mx + c ; m<O en c>O 

I KAART 3 

1) y = -5x + 2 

1 7 
2) y =-2x + 8 

I 
' 

1) y . 

~ /~ 
v x· 

~ 
2) . 

"( 
I' 

!:".... x . 
' 

~ 

I 

1) By ( x; 2) vind die absis as 

2y-x=1 

1) Die absis is 3 

2) By ( 2 ; y ) vind die ordinaat as 

y - x = 1 

473 

2) Die ordinaat is 3 



VRAAG 

y 

Vind die vergelyking van die 
reguitlyn g. 

y 

( -3;-2 
8 

Bereken AB se lengte 

ANTWOORD 
KAART 4 

g: x-.2x - 2 

KAART 5 

AB is 12 eenhede 

KAART 6 

Voltooi die tabel. 

SPOED 30 60 km h 
TYD 

h 2 

80 

5 1~ 1 
1 
2 

SPOED 30 km/h 
TYD 

h 4 

474 

60 24 80 120 240 

2 5 11 1 
1 

2 2 



VRAAG ANTWOORD 
I KAART 7 I 

Watter pare lyne is nie ewewydig 

of loodreg nie ? 

a) 2x + y - 3 = O ; 2y + 4x + 6 = O a) Lyne is ewewydig 

b) X = y- 3; y = X - 3 b) Lyne is ewewydig 

I KAART 8 I 

Bepaal die vergelyking van die 

lyn ewewydig aan y = ~ + 2 en 

wat die y-as by -2 sny. 

1 
y = 2x + 2 

I KAART 9 I 

Tee kos 15c per kilogram meer as 

koffie. Die prys van 5kg koffie en 

4kg tee is R6.45. Bereken die prys 

van tee en koffie per kg. 
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Die prys van koffie is , 
65c/kg en die. van tee 
is 80c/kg. 



VRAAG 

A 
KAART 10 

c 
A A A 

In ABC is A : B : C = 8 : 7 : 3 
STllBC. A 

Bereken AST 

KAART 11 

Bepaal die vergelyking van die 

. lyn loodreg op y = ~x + 2 en wat 

die y-as by -2 sny. 

KAART 12 

ANTWOORD 

AST= 10° 

Stel die volgende grafies voor: 

1) y = mx + c waar m = O ; c > O 

2) y = mx + c waar m > 0 ; c < 0 

1) :=f=; 

+ 
2) 
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VRAAG 

B 

c A 

Bereken x en 2y 

KAART 13 

KAART 14 

ANTWOORD 

0 x = 2y = 62 

Watter pare lyne is nie ewewydig 

of loodreg nie ? 

1) y = 3 ; x = 3 

2) x = 0; x = -2 

Stel grafies voor : 

1) 2x-6y=12 

2) 2y = -x + 5 

1) Lyne is loodreg 

2) Lyne is ewewydig 

KAART 15 

1) y 

2) y 
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VRAAG 

D KAART 16 

c 
As AD = BD = BC en ADB = 16 ° 
Bereken x. 

KAART 17 

Bereken x. 

KAART 18 

ANTWOORD 

0 x = 41 

0 x = 72 

Bereken die som van die binnehoeke 120° 

van 'n veelhoek met 6 sye. 
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VRAAG ANTWOORD 
I KAART 19 I 

Bereken die oppervlakte van 'n 

trapesium waarvan die lengtes van 

die ewewydige sye 90mm en 11 Omm 

is en die hoogte aomm. 

2 
aooomm 

I KAART 20 I 

Los op vir x as : 

2x+1 x+2 ---x x 

x = -1 
=2 

I KAART 21 I 

By ( x ; ~ ) vind die absis as 

2y-x=1 
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VRAAG ANTWOORD 
I KAART 22 I 

Bepaal die vergelyking van die 

lyn wat loodreg is op "!... - ~ = 1 
3 2 

en die y-as by -4 sny. 

I KAART 23 I 

Se telkens of dit '11 direkte of 
indirekte eweredigheid is: 

1) xy = k 1) lndirekte eweredigheic 

2) Speed in terme van afstand 2) Direkte eweredigheid 
en tyd. 

I KAART 24 I 

1) Die omtrek van 'n ruit is 80cm. 1) 20cm 

Hoe lank is een sy ? 

2) Wat is die formula om die opper
vlakte van 'n trapesium te bepaal ? 
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VRAAG ANTWOORD 
I KAART 25 I 

VEREENVOUDIG : 

2 
21 ) 3x + 9 {x; 9 x x 

x
2 

- Sx + 6 
7 x2 -2x 

I KAART 26 I 

VEREENVOUDIG : 

2y- 2x 

x-y -2 
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BONUSVRAE: 

Let wel:jy moet die regte antwoord binne 5 sekondes kan gee I 

VRMG ANTWOORD 
I BONUSVRAAG 1 I 

Twee maal •n sekere getal vermeer

der met 3 is 5. Bepaal die getal. 

x = 1 

I BONUSVRAAG 2 I 

Die helfte van •n getal verminder 

met 5 is 8. Bepaal die getal. 
x = 26 

I BONUSVRAAG 3 I 

Twee opeenvolgende natuurlike 

getalle se som, verminder met 

5 is 8. Bepaal die kleinste getal. 
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BONUSVRAE: 

Let wel :jy moet die regte antwoord binne 5 sekondes kan gee ! 

VRAAG ANTWOORD 
I BONUSVRAAG 4 I 

.J64x
64 8x32 

I BONUSVRAAG 5 I 

Vx
2

- ax+ 16 ( x - 4) 

I BONUSVRAAG 6 I 

(~ )2 + 1 3 
2 -

4 
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Wiskunde-legkaartbonansapuntekaart 

1 . K 20 

2. w 10 
3. B 10 

4. A 15 

5. N 10 

6. A 20 

7. s FOPVAL ("Booby trap") 

8. A 5 

9. D 20 

10. L FOPVAL ("Booby trap") 

11. 10 

12. FOPVAL ("Booby trap") 0 

13. N 20 

14. FOPVAL ("Booby trap") 40 

15. E 0 

16. K 20 

17. 0 30 

18. s 10 

19. T 5 

20. u 25 

21. R 10 

22. E BOERPOT 

23. N 25 

24. G 15 

25. A 10 

26. FOPVAL ("Booby trap") 0 
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4.4.7.26 Sessie 17 

Tydsduur 

Terna 

Doelwitte 

90 minute. 

Evaluering. 

* 

* 

Om moontlike veranderings in die kwaliteit van die 

groeplede se wiskunde-selfkonsep te bepaal. 

Om aan die groeplede geleentheid te bied om die kwaliteit 

van die program te evalueer. 

Aktiwiteite: 

* Om moontlike veranderings in die kwaliteit van die 

groeplede se wiskunde-selfkonsep te bepaal 

Die groeplede word gevra om die lnventaris vir die Meting van 

ldentiteitsvorming in Wiskunde te voltooi (vergelyk paragraaf 

4.4.7.2, Bylae A, p.145). 

* Evaluering van die program 

Die groeplede word versoek om die vraelys ter evaluering van die 

program te voltooi (vergelyk paragraaf 4.4. 7 .27, Bylae J, p.486). 

Aan die hand hiervan word elke groeplid die geleentheid gebied 

om moontlike veranderings in sy eie betrokkenheid by wiskunde 

as vak te verbaliseer. 
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4.4. 7 .27 Bylae J: Vraelys met die oog op die evaluering van die 

program 

Naam: 

Standerd: 

Ouderdom: 

lnstruksies: 

a. Daar is nie 'n regte of verkeerde antwoord nie. 

b. Wees asseblief baie eerlik met jouself. Moenie antwoord 

soos jy dink ander van jou sal verwag om te antwoord nie. 

c. Beantwoord asseblief al die vrae. 

d. Vra as iets nie duidelik is nie. 
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Vraag 1. Hoe sien jy wiskunde as vak? 

Vraag 2. Dink jy jy het baat gevind deur deel te neem aan die 

program? JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

Vraag 3. Oink jy die program het daartoe bygedra om: 

3.1 Jou gesindheid teenoor wiskunde as vak te verander? 

JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

3.2 Jou hardwerkendheid te verander? JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 
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3.3 Jou meer vertroue in jouself te gee ten aansien van wis

kunde as vak? JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

3.4 Jou die vakinhoud beter te laat verstaan? JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

3.5 Jou inisiatief te verander? JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 
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3.6 Jou betrokkenheid by wiskunde as vak te verander ? 

JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

3.7 Jou deursettingsvermoe te verander? JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

3.8 Jou minder afhanklik te maak van ander se hulp om 

probleme op te las? JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

3.9 Om die sosiale interaksie tussen jou en jou maats (of tussen 

jou en ander persone) ten aansien van wiskunde as vak te 

verander? JA/NEE. 

Motiveer jou antwoord. 
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Vraag 4. By watter programaktiwiteit(e) waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste baat gevind ? 

Verduidelik hoekom jy so dink. 

Vraag 5. Watter programaktiwiteite waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste geniet? 

Verduidelik hoekom jy so dink. 

Vraag 6. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord: 

6.1 In die program is TE VEEL/TE MIN/VOLDOENDE klem 

geplaas op wiskundige vakinhoud. 
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6.2 In die program is TE VEEL/TE MIN/VOLDOENDE klem 

geplaas op algebra·iese vakinhoud. 

6.3 In die program is TE VEEL/TE MIN/VOLDOENDE klem 

geplaas op meetkundige vakinhoud. 

6.4 In die program is TE VEEL/TE MIN/VOLDOENDE klem 

geplaas op die bespreking van ander relevante onderwerpe. 

6.5 Die tydsduur van 'n sessie was TE LANK/TE 

KORT /VOLDOENDE. 

6.6 Die tydsduur van die program as geheel was TE LANK/T_E 

KORT/VOLDOENDE. 

6. 7 Die program is TE VROEG/TE LAAT /OP DIE REGTE TYD in 

die jaar aangebied. 

6.8 Die aantal leerlinge in die groep was TE VEEL/TE MIN/DIE 

REGTE aantal. 

Vraag 7. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord. 

7 .1 Het jy maklik ingeskakel by die ander lede van die groep? 

JA/NEE. 

7 .2 Voel jy die groepleier kon meer gedoen het om die groeps

gees te verbeter ? JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 
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Vraag 8. Is daar ander onderwerpe wat nie met verloop van die 

program bespreek is nie en wat jy graag sou wou 

bespreek? JA/NEE 

lndien wel, watter onderwerpe? 

Vraag 9. Sou jy 'n maat aanbeveel om so 'n program by te 

woon 7 JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

Vraag 10. Sal jy weer aan so 'n program deelneem? JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

Vraag 11 . Het jy altyd uitgesien na die groepsessies of het jy 
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somtyds gehuiwer of jy moet voortgaan?. JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

Vraag 12. Watter doelstellings het jy na jou mening verwesenlik 

deur aan hierdie program deel te neem? 

Vraag 13. Is daar enige voorstelle vir die verbetering van die 

program wat jy aan die hand wil doen of kommentaar 

wat jy wil lewer? 

Voorstelle: 

Kommentaar: 
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Vraag 14. Dink jy so 'n program kan met sukses by die skoal 

aangebied word? JA/NEE 

Motiveer jou antwoord. 

Vraag 15. Omskryf kortliks wat die program vir jou persoonlik 

betaken het. 

Baie dankie vir jou samewerking. Alie sukses en 

voorspoed word jou met jou wiskundestudies toegewens!!!!! 
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4.4.7.28 Sessie 18 

Tydsduur 

Tema 

60 minute. 

Terugrapportering en afsluiting. 

Doelwitte 

* Om aan elke groeplid terugvoer te gee in verband met die 

kwaliteit van sy wiskunde-selfkonsep na afloop van die pro

gram. 

Aktiwiteite 

* Die groepleier evalueer moontlike veranderings in die kwali

teit van elke groeplid se wiskunde-selfkonsep en gee 

terugvoer aan die groeplede in hierdie verband. 
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HOOFSTUK 5 

BESPREKING VAN DIE LOODSONDERSOEK 

5. 1 lnleiding 

In Hoofstuk 4, paragraaf 4.4. 7 is 'n volledige uiteensetting gegee 

van die inhoud van 'n hulpverleningsprogram ter bevordering van 

die wiskunde-selfkonsep vir 'n leerling van die st.7-

ouderdomsgroep. Die program is spesifiek vir die doel van hierdie 

studie ontwerp. Hierdie program is ook deur die navorser in die 

praktyk geimplementeer en moet deur die leser as 'n aanvullende 

bydrae tot die inhoud van hierdie studie beskou word. 

Die inhoud van Hoofstuk 5 bied 'n volledige uiteensetting van die 

verloop van die loodsondersoek. 

5.2 Die verloop van die loodsondersoek 

5.2.1 Selektering van leerlinge vir die program 

Die inhoud van die program is aan die hoof van 'n hoerskool 

voorgel~ wat toestemming verleen het om leerlinge wat probleme 

op wiskundige vakgebied ervaar, op 'n vrywillige basis by die 

program te laat betrek. 

496 



Met die hulp van die departementshoof Opvoedkundige Leiding 

van die betrokke hoerskool is verder ondersoek ingestel na die 

leerlinge van 'n spesifieke st. 7-klasgroep se wiskundeprestasies 

en hulle vermoens om wiskunde te kan slaag. In die lig hiervan 

is onderhoude met die leerlinge van die betrokke klasgroep gevoer 

om die doel van die program aan hulle te verduidelik en te bepaal 

of hulle bereid is om aan die program deel te neem. Vyf leerlinge 

het vrywillig by die program ingeskakel en skuilname word 

gebruik om hulle identiteit te beskerm: Arries, Marius, Wessie, 

Jakes en Rooie. Arries en Rooie was egter slegs 'n kart rukkie by 

die program betrokke, waarna twee ander leerlinge van dieselfde 

klasgroep, naamlik Sias en Danie, by die program ingeskakel het. 

5.2.2 Meetinstrumente 

Ten einde inligting in verband met die kwaliteit van die leerling se 

wiskunde-selfkonsep, wiskundige aanleg en prestasies te verkry, 

is soos volg te werk gegaan: 

Voor die aanvang van die program is die leerlinge die 

geleentheid gebied om die lnventaris vir die Meting van 

ldentiteitsvorming in Wiskunde te voltooi {vergelyk 

Hoofstuk 4, paragraaf 4.4.7.2, p.145). 

lnligting in verband met die leerlinge se wiskundige aanleg 

is verkry aan die hand van die Junior Aanlegtoets {JA Tl. 

Die JAT is nie deur die groepleier self afgeneem nie, 

aangesien dit alreeds binne skoolverband afgeneem is. Die 
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5.2.3 

verwerkte inligting soos verkry vanaf elke leerling se 

persoonlike l~er is vir die doel van hierdie ondersoek 

gebruik. Die punte wat die leerlinge in die afdelings: 

klassifikasie (induktiewe redenering), vormwaarneming 

(ruimtelik 2-D en ruimtelik 3-D) en meganiese insig behaal 

het, is spesifiek gebruik om die leerlinge se wiskundige 

aanleg te bepaal. 

Die eksamenpunt wat die leerlinge in die eksamen voor die 

aanvang van die program behaal het, het vir die groepleier 

'n goeie aanduiding van die leerlinge se wiskundeprestasie 

gegee. Met die oog op die bepaling van moontlike 

veranderings in die leerlinge se wiskundeprestasie is hulle 

eksamenpunte van voor die aanvang en na afloop van die 

program met mekaar vergelyk. Hierdie inligting word 

volledig in Hoofstuk 6 bespreek. 

Beskrywing van die leerlinge wat aan die program 

deelgeneem het 

5.2.3.1 Arri es 

Arries neem wiskunde op gewone graad en presteer baie swak in 

wiskunde. In die eksamen, voor die aanvang van die program, 

het hy 25 % behaal. Hy herhaal ook st. 7. Die punte wat Arri es 

in die llW en die JAT behaal het, word in Tabel 3 & 4, p.504 

aangedui. 
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Bevindings ten aansien van die llW en die JA T 

Arries beskik oor 'n natuurwetenskaplike aanleg van 7 ,5 wat 'n 

hoe mate van aanleg weerspieel. Sy gemiddelde aanleg is 8,0 

wat baie hoog is en sy meganiese insig is 7 ,0 wat bogemiddeld 

is. Volgens hierdie aanlegresultate kan dit aanvaar word dat hy 

baie goed in wiskunde behoort te presteer. Sy syfervermoe is 

ondergemiddeld; dit kan op 'n gebrek aan selfvertroue dui. Arries 

se geheue is swak wat op moontlike konsentrasieprobleme kan 

dui. Die kwaliteit van Arries se wiskunde-selfkonsep is 

ontoereikend. Met inagneming van sy vermoens om wiskunde te 

kan slaag kan die kwaliteit van Arries se wiskunde-selfkonsep 

verder omskryf word as onrealisties-negatief. Met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep behoort spesifieke klem 

geplaas te word op aspekte rakende vertroue in homself en die 

wiskundesituasie as geheel, asook sy eie arbeidsaamheid. 

5.2.3.2 Marius 

Marius neem wiskunde op gewone graad en presteer swak. In 

die eksamen het hy 36% behaal. Die punte wat Marius in die 

JAT en die llW behaal het, word in Tabel 5 & 6, p.505 aangedui. 

Bevindings ten aansien van die llW en die JA T 

Marius se natuurwetenskaplike aanleg is 5,0 wat gemiddeld is. 

Sy gemiddelde wiskunde-aanleg is 4,5 wat redelik is. Verder 

beskik hy oor 'n gemiddelde meganiese insig. Marius se 
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syfervermoe is ondergemiddeld wat moontlik op gebrekkige 

selfvertroue dui. Die kwaliteit van Marius se wiskunde~selfkonsep 

is ontoereikend. Met inagneming van sy vermoens kan aanvaar 

word dat Marius daartoe in staat is om baie beter prestasies op 

wiskundige vakgebied te behaal. Die kwaliteit van sy wiskunde

selfkonsep kan omskryf word as onrealisties-negatief. Met die 

oog op die bevordering van die wiskunde-selfkonsep, behoort 

spesifieke aandag aan aspekte rakende sy vertroue, inisiatief en 

arbeidsaamheid gegee te word. 

5.2.3.3 Wessie 

Wessie neem wiskunde op gewone graad en presteer swak. Hy 

het 22% in die eksamen behaal. Die punte wat Wessie in die llW 

en die JAT behaal het, word in Tabel 7 & 8, p.506 aangedui. 

Bevindings ten aansien van die llW en die JA T 

Wessie se natuurwetenskaplike aanleg is 5,6 wat gemiddeld is. 

Sy gemiddelde wiskunde-aanleg is 6,5 wat bogemiddeld is. Sy 

vertroue is ondergemiddeld soos blyk uit 'n syfervermoe van 3,0. 

Vanuit hierdie aanlegresultate kan aanvaar word dat Wessie 

daartoe in staat is om goeie prestasies op wiskundige vakgebied 

te behaal. Met inagneming van die voorgaande en die punte wat 

Wessie in die llW behaal het, kan die kwaliteit van sy wiskunde

selfkonsep as ontoereikend beskou word en verder as 

onrealisties-negatief omskryf word. 
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Ten einde Wessie se wiskunde-selfkonsep te bevorder is aspekte 

rakende sy vertroue in homself en die wiskundesituasie as geheel, 

asook sy eie arbeidsaamheid en identifisering met wiskunde as 

vak, van besondere belang. 

5.2.3.4 Jakes 

Jakes presteer redelik en het 55 % in die eksamen vir wiskunde 

op die gewone graad behaal. Die punte wat Jakes in die llW en 

die JAT behaal het, word in Tabel 9 & 10, p.507 aangedui. 

Bevindings ten aansien van die JA T en die llW 

Jakes beskik oor 'n natuurwetenskaplike aanleg van 8,5 wat baie 

hoog is. Sy gemiddelde wiskunde-aanleg is 9,0 wat uiters hoog 

is. Sy syfervermoe is ondergemiddeld wat moontlik op 'n gebrek 

aan vertroue dui. Vanuit die' genoemde aanlegresultate kan 

aanvaar word dat Jakes baie goeie prestasies in wiskunde 

behoort te behaal. Alhoewel die kwaliteit van Jakes se 

wiskunde-selfkonsep nie as ontoereikend beskou kan word nie, 

kan met inagneming van die voorgaande aanvaar word dat daar 

wel ruimte vir verbetering bestaan. Met die oog op die 

bevordering van sy wiskunde-selfkonsep behoort daar onder meer 

aan sy vertroue, outonomie en arbeidsaamheid aandag gegee te 

word. 

5.2.3.5 Rooie 

Rooie neem wiskunde op die gewone graad en het 33 % in die 
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eksamen behaal. Die punte wat hy in die llW en die JAT behaal 

het, word in Tabel 11 & 12, p.508 aangedui. 

Bevindings ten aansien van die JA T en die llW 

Rooie se natuurwetenskaplike aanleg is 7 ,6 wat bogemiddeld is. 

Sy wiskunde-aanleg is 8,0 wat uiters hoog is. Vanuit hierdie 

aanlegresultate kan aanvaar word dat Rooie baie goeie prestasies 

op wiskundige vakgebied kan behaal. Rooie beskik oor 'n 

wiskunde-selfkonsep waarvan die kwaliteit ontoereikend is. Met 

inagneming van sy vermoens om wiskunde te kan slaag, word sy 

wiskunde-selfkonsep as onrealisties-negatief beskou. Met die 

oog op die bevordering van sy wiskunde-selfkonsep behoort 

aandag gegee te word aan sy vertroue, selfstandigheid, inisiatief, 

arbeidsaamheid en identifisering met wiskunde as vak. 

5.2.3.6 Sias 

Sias behaal goeie prestasies en het in die eksamen 70% behaal. 

Hy neem wiskunde op die gewone graad. Die punte wat Sias in 

die llW en die JAT behaal het, word in Tabel 13 & 14, p.509 

aangedui. 

Bevindings ten aansien van die JA T en die llW 

Sias beskik oor 'n natuurwetenskaplike aanleg van 9,0 wat uiters 

hoog is. Sy gemiddelde wiskunde-aanleg is ook 9,0. Vanuit 

hierdie aanlegresultate kan aanvaar word dat Sias besondere 
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pretasies op wiskundige vakgebied behoort te behaal. Die 

kwaliteit van sy wiskunde-selfkonsep is egter ontoereikend en 

kan as onrealisties-negatief beskou word. Sy vertroue in homself 

en die wiskundesituasie as geheel is ontoereikend en verder is hy 

nie hardwerkend genoeg nie. Hierdie aspekte verdien meer 

aandag met die oog op die bevordering van die konsep wat hy 

van homself op wiskundige vakgebied het. 

5.2.3.7 Danie 

Danie neem wiskunde op die gewone graad en is 'n swak 

presteerder. In die eksamen het hy 27% behaal. Die punte wat 

Danie ten aansien van die llW en die JAT behaal het, word in 

Tabel 15 & 16, p.510 aangedui. 

Bevindings ten aansien van die JAT en die llW 

Danie se natuurwetenskaplike aanleg is 8,3 wat hoog bo

gemiddeld is. Sy gemiddelde wiskunde-aanleg is 9,0 wat uiters 

hoog is. Hieruit kan afgelei word dat Danie in staat is om 

besondere prestasies op wiskundige vakgebied te behaal. Die 

konsep wat hy van homself op wiskundige vakgebied het, is 

egter onrealisties-negatief. Met die oog op die bevordering van 

Danie se wiskunde-selfkonsep is dit belangrik dat hy begelei word 

tot toereikende vertroue in hornself, selfstandigheid, toereikende 

inisiatief en hardwerkendheid. 
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Tabel 3 

Arries se punte ten aansien van die llW 

AFDELING ·. . PUNTETELLING KATEGORIE/>>·· 

VERTROUE 5 SWAK 

OUTONOMIE 5 MATIG 

INISIATIEF 3 MATIG 

ARBEIDSAAMHEID 15 SWAK 

IDENTITEIT 17 MATIG 

TOTALE llW 45 SWAK 

Tabel4 

Arries se punte ten aansien van die JA T 

AFDELING STANEGE KATEGORIE 

KLASSIFIKASIE 7,0 HOOG 

REDENERING 5,0 

SYFERVERMOe 3,0 

SINONIEME 6,0 

VERGEL YKING 6,0 

RUIMTELIK: 2-D 8,0 HOOG 

RUIMTELIK: 3-D 8,0 HOOG 

GEHEUE: PARAGRAAF 1,0 

GEHEUE: WOORDE EN 4,0 
SINNE 

MEGANIESE INSIG 7,0 BOGEMIDDELD 
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Tabel 5 

Maruis se punte ten aansien van die llW 

I· (> .· ··.·.••.· AFDELING \ >> PONfEiELLING·· ... ·.. . ?l<.ATEG0RIE . } 

VERTROUE 4 SWAK 

OUTONOMIE 7 MATIG 

INISIATIEF 1 SWAK 

ARBEIDSAAMHEID 6 SWAK 

IDENTITEIT 14 SWAK 

TOTALE llW 32 SWAK 

Tabel 6 

Marius se punte ten aansien van die JA T 

..... ············ 
AFOELING ... ·• ... STANEGE) .·.·. 

l<ATeoC>RiE > \ 
KLASSIFIKASIE 6,0 BOGEMIDDELD 

REDENERING 7,0 

SYFERVERMOe 3,0 

SINONIEME 4,0 

VERGEL YKING 5,0 

RUIMTELIK: 2-D 4,0 ON DER-
GEMIDDELD 

RUIMTELIK: 3-D 5,0 GEMIDDELD 

GEHEUE: PARAGRAAF 5,0 

GEHEUE: WOORDE EN 5,0 
SINNE 

MEGANIESE INSIG 5,0 GEMIDDELD 
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Tabel7 

Wessie se punte ten aansien van die llW 

VERTROUE 9 SWAK 

OUTONOMIE 5 MATIG 

INISIATIEF 3 MATIG 

ARBEIDSAAMHEID 14 SWAK 

IDENTITEIT 17 MATIG 

TOTALE llW 48 SWAK 

Tabel 8 

Wessie se punte ten aansien van die JA T 

KLASSIFIKASIE 

REDENERING 

SYFERVERMOe 

SINONIEME 

VERGEL YKING 

RUIMTELIK: 2-D 

RUIMTELIK: 3-D 

GEHEUE: PARAGRAAF 

GEHEUE: WOORDE EN 
SINNE 

MEGANIESE INSIG 
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4,0 

6,0 

3,0 

5,0 

4,0 

6,0 

7,0 

5,0 

5,0 

8,0 

ONDER
GEMIDDELD 

BOGEMIDDELD 

HOOG 

BAIE HOOG 



Tabel 9 

Jakes se punte ten aansien van die llW 

i ··.. • > AFDEl.iNG 

VERTROUE 21 MATIG 

OUTONOMIE 7 MATIG 

INISIATIEF 9 GOED 

ARBEIDSAAMHEID 18 MATIG 

IDENTITEIT 21 MATIG 

TOTALE llW 76 MATIG 

Tabel 10 

Jakes se punte ten aansien van die JA T 

..• iAFDELJNG 
·• STANEGE . ( KATEGORiE < 

KLASSIFIKASIE 8,0 BAIE HOOG 

REDENERING 8,0 

SYFERVERMOe 4,0 

SINONIEME 4,0 

VERGEL YKING 3,0 

RUIMTELIK: 2-D 9,0 UITERS HOOG 

RUIMTELIK: 3-D 9,0 UITERS HOOG 

GEHEUE:PARAGRAAF 4,0 

GEHEUE: WOORDE EN 9,0 
SINNE 

MEGANIESE INSIG 8,0 BAIE HOOG 
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Tabel 11 

Rooie se punte ten aansien van die llW 

VERTROUE 4 SWAK 

OUTONOMIE 3 SWAK 

INISIATIEF 0 SWAK 

ARBEIDSAAMHEID 12 SWAK 

IDENTITEIT 14 SWAK 

TOTALE llW 33 SWAK 

Tabel 12 

Rooie se punte ten aansien van die JA T 

·•· 

/ AFDELING ·.··.· ... · .·. STANEGE .· ..... ·· KAtEGORIE ... .·.·. 

KLASSIFIKASIE 7,0 HOOG 

REDENERING 5,0 

SYFERVERMOe 5,0 

SINONIEME 7,0 

VERGEL YKING 4,0 

RUIMTELIK: 2-0 9,0 UITERS HOOG 

RUIMTELIK: 3-D 7,0 HOOG 

GEHEUE:PARAGRAAF 6,0 

GEHEUE: WOORDE EN 6,0 
SINNE 

MEGANIESE INSIG 7,0 
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Tabel 13 

Sias se punte ten aansien van die llW 

··•········ PUNTETELLING< ... KATEGORiE > 

VERTROUE 9 SWAK 

OUTONOMIE 8 MATIG 

INISIATIEF 2 MATIG 

ARBEIDSAAMHEID 12 SWAK 

IDENTITEIT 16 MATIG 

TOTALE llW 48 SWAK 

Tabel 14 

Sias se punte ten aansien van die JA T 

! / .. · .. ·.·•·•·· AFDELiNG .. ·. STANEGE KATEGORIE > < .\ 

KLASSIFIKASIE 9,0 UITERS HOOG 

REDENERING 9,0 

SYFERVERMOe 8,0 

SINONIEME
0 

3,0 

VERGEL YKING 8,0 

RUIMTELIK: 2-D 9,0 UITERS HOOG 

RUIMTELIK: 3-D 9,0 UITERS HOOG 

GEHEUE: PARAGRAAF 4,0 

GEHEUE: WOORDE EN 8,0 
SINNE 

MEGANIESE INSIG 8,0 BAIE HOOG 
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Tabel 15 

Danie se punte ten aansien van die llW 

•· .····\ .AFC>ELING ) > .. PUNTEtELllNG .· KATEGORiE ?/} 

VERTROUE 5 SWAK 

OUTONOMIE 1 SWAK 

INISIATIEF 1 SWAK 

ARBEIDSAAMHEID 6 SWAK 

IDENTITEIT 12 SWAK 

TOTALE llW 25 SWAK 

Tabel 16 

Danie se punte ten aansien van die JA T 

... ·. 

STANEGE •·· 
· AFDELING . ·. .. . K)'.\TEGORIE .. ·· .. ••· 

KLASSIFIKASIE 7,0 HOOG 

REDENERING 7,0 

SYFERVERMOe 6,0 

SINONIEME 6,0 

VERGEL YKING 7,0 

RUIMTELIK: 2-D 9,0 UITERS HOOG 

RUIMTELIK: 3-D 9,0 UITERS HOOG 

GEHEUE:PARAGRAAF 7,0 

GEHEUE: WOORDE EN 9,0 
SINNE 

MEGANIESE INSIG 9,0 UITERS HOOG 

510 



5.2.4 

5.2.4.1 

Teenwoordig 

Terna 

Doelwitte 

Die verloop van die program 

Sessie 1 

Arries, Marius, Rooie, Wessie en Jakes. 

Kennismaking en inleidende orientering. 

1 . Kennismaking met die lede van die groep. 

2. Bekendstelling van die program. 

3. Omskrywing van die begrip wiskunde-selfkonsep en die 

bewusmaking by die leerlinge van die belangrikheid van 

hulle eie aandeel in effektiewe betrokkenheid by wiskunde 

as vak. 

4. Bepaling van die groeplede se insig in die unieke aard van 

die wiskunde-selfkonsep en faktore grondliggend aan die 

vorming daarvan. 

5. Bepaling van die proefpersone se eie gesindheid ten aansien 

van hulle eie gesitueerdheid. 

6. Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 
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5.2.4.1.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 1 

Elke lid van die groep het homself bekend gestel en 'n aanduiding 

gegee van sy prestasies op wiskundige vakgebied. Vier uit die 

vyf groeplede het in die vorige eksamen druippunte in wiskunde 

behaal. Een van die groeplede herhaal st. 7. In antwoord op die 

vraag: "Hoe sien jy jouse/f as potensiele wiskundige?", het die 

groeplede die volgende laat blyk: 

Arries: "Ek is swak in wiskunde en voe/ nie so goed oor 

myself nie, ek weet nie of ek dit maklik sal deurkom 

nie". 

Wessie: "Ek sukkel om wiskunde te doen en ek voe/ simpel, 

omdat ek altyd die laaste k/aar is. Ek dink dis veiliger 

vir my om nie wiskunde te neem nie". 

Marius: "Ek dink ek kan wiskunde deurkom, maar is nie altyd 

so seker nie. As ek dit sa/ deurkom, sal dit net op die 

standaardgraad wees". 

Jakes: "Ek is nie bekommerd om wiskunde tot standerd 10 

te neem nie, maar ek verloor net moed as ek die werk 

nie verstaan nie. Ek dink nie ek is 'n te slegte 

(potensiele) wiskundige nie ". 

Vanuit die voorgaande bespreking het die groeplede se 

onsekerheid in verband met hulle eie vermoens duidelik geblyk. 

Die groeplede het verder hulle probleme openhartig met mekaar 

bespreek en daarop gewys dat hulle probleme in die sekondere 

skool 'n aanvang geneem het. Hulle beweer dat hulle in die 
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primere skoal oor die algemeen baie beter presteer het. In 

antwoord op die vraag na moontlike oorsake van hierdie probleem 

het die groeplede verwys na die volume werk en die 

moeilikheidsgraad van die vakinhoud wat in die hoerskool 

aansienlik verander het. Hulle het wiskunde op hoerskool baie 

moeiliker as op laerskool gevind en genoem dat dit in die laerskool 

nie nodig was om hard te werk om wiskunde te kan slaag nie. 

Verder het hulle laat blyk dat hulle nou nie meer "slim genoeg is" 

om die moeilike vakinhoud te verstaan nie. In die laerskool het 

hulle hulle misgis en gedink hulle is slim, nou blyk die 

teenoorgestelde in die hoerskool waar te wees. Die belangrikheid 

van insig in die faktore grondliggend aan die wyse waarop die 

wiskunde-selfkonsep gevorm word, word hierdeur onderstreep. 

Die groepleier het die program aan die lede van die groep bekend 

gestel en aan elke groeplid 'n uiteensetting van die program 

gegee (vergelyk Bylae B, p.168 - 200). Praktiese reelings in 

verband met die tyd, lokaal en so meer is met inagneming van die 

groeplede se buitemuurse aktiwiteite gefinaliseer. Ten einde dit 

vir elke groeplid moontlik te maak om die program gereeld byte 

woon, is die besluit geneem om die groepsessies in die aand aan 

te bied. 

Die groeplede is die geleentheid gebied om die begrip wiskunde

selfkonsep te omskryf. Hierdeur wou die groepleier die leerlinge 

se eie kennis in verband met die wiskunde-selfkonsep bepaal. Uit 

die bespreking het dit duidelik geblyk dat die betekenis van die 

begrip "wiskunde-selfkonsep" aan die groeplede onbekend was. 
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Een van die groeplede het ges~: "Dit het iets met wiskunde te 

doen, maar ek weet nie wat nie ". Die ander groeplede het 

geantwoord: "Ek weet nie". 

Die begrip is deur die groepleier aan hulle verduidelik waarna die 

wyse waarop die wiskunde-selfkonsep gevorm word, binne die 

groep bespreek is (vergelyk Bylae 8, p.170, vraag 3). Aspekte 

wat deur die groep as grondliggend aan die vorming van die 

wiskunde-selfkonsep uitgelig is, is die volgende: 

"Jy moet die werk verstaan ". 

"Jy moet lief wees vir die vak ". 

"Jou tuiswerk moet gereeld gedoen word". 

"Jy moet belangstel in wiskunde en dit kan doen ". 

"Dit hang at of jy eendag verder wil studeer en wiskunde 

nodig het". 

"Jy moet goed presteer in wiskunde en slim wees". 

"Jy moet slim genoeg wees". 

Vanuit 'n verdere bespreking van die bostaande aanhalings het 

die groeplede laat blyk dat die beeld wat 'n leerling van homself 

vorm ten aansien van wiskunde as vak, 'n positiewe beeld is as: 

hy belangstel in die vak en lief is vir die vak; 

hy die vakinhoud begryp en nie hoef te sukkel nie; 

hy sy tuiswerk gereeld doen, want dan voel hy nie skuldig 

nie; 

hy goed presteer in wiskunde en slim genoeg is om dit te 
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kan doen; 

hy wiskunde eendag nodig het vir die beroep wat hy wil 

volg, " ... dan dwing jy jouself om positief te voe/ oor 

wiskunde, want jy mo et dit dan neem ". 

Verder is die groeplede die geleentheid gebied om hulle eie 

gesindhede ten aansien van hulle eie betrokkenheid by die 

wiskundesituasie te bespreek. Die volgende vrae is binne 

groepverband bespreek (vergelyk Bylae B, p.171, vraag 1 - 6): 

1. Hoe voel jy teenoor wiskunde as vak? 

2. Is jy tevrede met die prestasies wat jy op wiskundige 

vakgebied behaal? 

3. Oink jy jou wiskundeprestasies kan verbeter? 

4. Wfl jy jou prestasies verbeter? 

5. Hoekom dink jy presteer jy swak in wiskunde? 

6. Wat is jy bereid om te doen om beter te presteer? 

Die groeplede se beskouinge van wiskunde as vak in antwoord op 

vraag 1) is soos volg verwoord: 

"Wiskunde is moeilik, maar as jy daarin werk, is dit maklik 

en lekker om dit reg te kry". 

"Wiskunde is eentonig en dieselfde. Soms is dit lekker, 

maar meestal is dit soos danker nag". 

"Wiskunde is 'n vak wat ek baie nodig het". 

"Wiskunde is lekker, maar as jy sukke/, is dit s/eg, net soos 

melk buite die yskas ". 
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"Wiskunde is moeilik, veral meetkunde en woordsomme ". 

Elke lid van die groep het spontaan laat blyk dat hy graag sy 

prestasies wil verbeter. Twee van die groeplede (Arries en Rooie) 

het dit egter as baie onwaarskynlik beskou dat hulle prestasies 

wel kan verbeter. Wessie en Marius het oak hulle onsekerheid 

laat blyk in verband met hul eie vermoens en gewonder wat die 

moontlikhede tot beter prestasie is. Slegs Jakes was oortuig 

daarvan dat hy oar die vermoe beskik om baie beter te presteer 

(hy was oak die enigste wat in die eksamen geslaag het). 

Die groeplede het moontlike oorsake vir hulle swak prestasies 

soos volg verwoord: 

"Ek weet nie of ek wiskunde ooit sat kan deurkom nie, want 

die werk is te moeilik en daarom presteer ek swak ". 

(Wessie) 

"Slegs die maklike voorbeelde word in die klas verduidelik. 

Ons kry al die moeilikes vir huiswerk en in toetse en 

eksamens, dan verstaan ek dit nie en do en ek swak ". 

(Jakes) 

"Ek vra nie maklik in die klas as ek nie verstaan nie, dan 

sukke/ ek met die probleme en doen ek swak in die toetse 

en eksamen ". (Marius) 

"Ek voe/ partykeer hopeloos in wiskunde en as ek die werk 
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nie verstaan nie is ek nie !us om te sukkel nie, dan /os ek dit 

maar. Kom ons by 'n toets of eksamen, dan doen ek 

swak ". (Rooie) 

"Wiskunde is vir my moeilik en daarom doen ek swak in die 

toetse en eksamens ". (Arri es) 

Vanuit die voorgaande bespreking het dit geblyk dat die groeplede 

die vakinhoud as te moeilik beskou en dink dat hulle nie altyd 

daartoe in staat is om dit met sukses te bemeester nie. Ten 

aansien van dit wat hulle bereid is om te doen om hulle prestasies 

te verbeter is die volgende deur die groeplede voorgestel: 

"Meer tyd moet aan wiskunde spandeer word as jy kan ". 

"Vrae moet in die klas gevra word as jy nie verstaan nie ". 

Realistiese doelwitte moet gestel en nagestreef word: "As 

jy nou 34% behaal het, mik dan vir 45% in jou volgende 

toets en nie vir 60% nie, want anders is jy weer 

teleurgestel". 

"Ekstra werk moet gedoen word, ekstra probleme moet 

uitgewerk word en so meer". 

"Moeiliker voorbeelde moet in die klas verduide/ik word". 

"Die werk moet 'n bietjie makliker gemaak word, dan sat ek 

baie harder werk om deur te kom ". 

5.2.4.1.2 Bevindings na sessie 1 

Die volgende belangrike aspekte is tydens die groepbesprekings 

517 



en kennismaking met die groeplede deur die groepleier 

waargeneem: 

* 

* 

* 

* 

Die leerlinge van die groep beskik oor 'n gebrekkige kennis 

in verband met die begrip wiskunde-selfkonsep en faktore 

grondliggend aan die vorming daarvan. Dit wys verder heen 

na gebrekkige kennis in verband met die belangrikheid van 

effektiewe betrokkenheid by, belewing van en sin- en 

betekenisgewing aan wiskunde as vak. 

Die groeplede wat swak presteer in wiskunde voel hulle 

onseker van hulleself en twyfel of hulle wel daartoe in staat 

is om beter te presteer. 

Daar bestaan onsekerheid by die groeplede in verband met 

metodes om hulle prestasies te verbeter. 

Die groeplede het in die verlede nie genoeg 

deursettingsvermoe geopenbaar om hulle probleme ten 

aansien van wiskunde op te las nie. Vanuit die bespreking 

het dit geblyk dat wanneer die vakinhoud te moeilik is, hulle 

die "mak/ike" uitweg volg en probleme eerder onopgelos 

laat as om hulp te vra en 'n daadwerklike paging aan te 

wend om die vakinhoud te verstaan. 

Uit die bespreking het die groepleier verder die indruk gekry dat 

die leerlinge graag beter wn presteer en dat hulle bekommerd 

begin raak, omdat die tyd uitgeloop en die jaar alreeds ver 
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gevorder het. Diegene wat swak presteer en druippunte behaal, 

staar hulle so vas teen hulle swak prestasies dat geleenthede wat 

hulle gebied word om meer effektief by die wiskundesituasie 

betrokke te raak, nie deur hulle raakgesien en benut word nie. 

Die probleme wat hulle ondervind, word hoofsaaklik geprojekteer 

op die feit dat hulle die vakinhoud nie verstaan nie. Pogings wat 

deur hulle aangewend word om die vakinhoud beter te verstaan 

word nie enduit deurgevoer nie, aangesien hulle alreeds 'n te 

groat agterstand beleef en onseker is van 'n effektiewe 

benaderingswyse van die probleem. 

5.2.4.2 

T eenwoordig 

Afwesig 

Terna 

Doelwitte 

Sessie 2 

Arries, Wessie en Jakes. Marius was 

gedurende die eerste 30 minute van die 

sessie afwesig, omdat hy by buitemuurse 

aktiwiteite betrokke was. 

Rooie. 

Die leerlinge se eie wiskunde-selfkonsep. 

1 . Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te bepaal (terugvoer). 

2. Om die leerlinge van die groep te begelei tot insig in die 

kwaliteit van hulle eie wiskunde-selfkonsep. 

3. Om faktore grondliggend aan die vorming van die wiskunde-
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selfkonsep uit te lig. 

4. Om riglyne daar te stel met die oog op die bevordering van 

die wiskunde-selfkonsep. 

5. Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.2.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 2 

Die tuisopdragte wat tydens die vorige sessie aan die groeplede 

gegee is, is slegs gedeeltelik deur een groeplid uitgevoer. Arries 

het begin om sy eie wiskundewoordeboek saam te stel, maar het 

nie 'n probleem as nasorg gedoen nie. Begrippe wat hy in sy 

woordeboek omskryf het, is soos volg aangedui: 

* 

* 
* 

Koeffisient - In 2x is 2 die koeffisient. 

Vermeerder 'n getal met 5: x + 5. 

Verminder 'n getal met 4: a - 4. 

Die leerlinge se oneffektiewe betrokkenheid by wiskunde as vak 

word weerspieel in die feit dat hulle nie die tuisopdrag voltooi het 

nie. Aan die hand van duidelike voorbeelde is die opdrag weer 

eens herhaal. Doelwit 1 vir hierdie sessie is dus nie bereik nie. 

Met betrekking tot die kwaliteit van die leerlinge in die groep se 

wiskunde-selfkonsep (Doelwit 2), is 'n verduideliking deur die 

groepleier gegee van die inligting soos verkry uit die voltooide 
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inligtingstuk (vergelyk paragraaf 5.2.3). Belangrike aspekte 

rakende ontoereikende vertroue, inisiatief, arbeidsaamheid, 

outonomiteit en identiteit is as grondliggende faktore vir die 

vorming van die wiskunde-selfkonsep aan elk van die groeplede 

verduidelik (Doelwit 3). Met betrekking tot hulle eie vermoens en 

die moontlikhede om wiskunde te kan slaag is positiewe 

terugvoering deur die groepleier aan die groeplede gegee. Geen 

persoonlike inligting of kwantifiseerbare resultate is aan die 

leerlinge oorgedra nie. Ten einde hulle onsekerheid in verband 

met hulle eie vermoens op te hef, het die groepleier dit egter 

noodsaaklik geag om hulle die versekering te gee dat hulle wel 

daartoe in staat is om wiskunde te kan slaag. Doelwit 2 en 3 vir 

hierdie sessie is bereik. 

Na afloop van die voorgaande bespreking is die groeplede gevra 

om die klem te plaas op aspekte rakende sy eie betrokkenheid by 

wiskunde as vak en hulle is die geleentheid gebied om "goue 

reels" te identifiseer wat gevolg kan word om wiskunde te kan 

slaag (Doelwit 4). Die reels is deur die onderskeie groeplede SOOS 

volg verwoord: 

"Ken en leer jou definisies ". 

"Doen nasorg ". 

"Do en hersiening ". 

"Soek jou foute ". 

"Leer harder". 

"Spandeer meer tyd". 

"Doen jou huiswerk gereeld". 
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"Doen moeite .. soos ekstra werk ". 

"Vra vrae as jy sukkel". 

"Probeer ten minste eers 'n som ". 

"Oefen gereeld en doen hersiening van dit wat jy verkeerd 

gehad het". 

Aanvullend tot die voorgaande is die spesifieke reels deur die 

groepleier aan die groep voorgehou (vergelyk Bylae B, p.173 -

178). Vanuit die bespreking in verband met positiewe of 

negatiewe gesindhede het dit geblyk dat elke groeplid 'n 

positiewe gesindheid as 'n belangrike voorvereiste vir sukses 

beskou. Arries het daarop gewys dat deur die visualisering van 

'n positiewe beeld, dit makliker is om 'n positiewe gesindheid te 

vorm. Hy stel voor dat 'n leerling byvoorbeeld 'n beeld van 

homself as 'n beroemde sakeman moet vorm. Hy beklee 'n 

belangrike pos en hy moet oor wiskunde-agtergrond beskik. So 

'n voorstelling mag horn leer om verby sy huidige probleme te kyk 

en 'n positiewe gesindheid te behou. 

Ten aansien van die wyse waarop gesindhede in die menslike 

bewussyn gevorm word, het die groepleier 'n verduideliking van 

die werking van die linker- en die regterhemisfeer van die brein 

gegee. Vanuit die reaksie uit die groep en die vrae wat gevra is, 

kon die groepleier aflei dat hulle die bespreking interessant vind 

en graag meer wil weet van die werking van die brein. Doelwit 

4 vir hierdie sessie is bereik. Daar is ook ander aanverwante 

onderwerpe bespreek, waaronder die ontwikkeling van die regter

hemisfeer, wat heenwys na die ontwikkeling van kreatiwiteit. 

522 



Ten einde nie afbreuk te doen aan die spontane'iteit en die 

behoefte van die groep nie, is die normale verloop van die 

besprekings nie deur die groepleier onderbreek nie. 

Vanuit die bespreking met betrekking tot die wyse waarop die 

groep probleme hanteer wat hulle op wiskundige vakgebied 

ervaar (Doelwit 5), het dit weer eens geblyk dat die leerlinge hulle 

wiskundestudies met ontoereikende selfvertroue en gebrekkige 

deursettingsvermoe aanpak. Hulle wil graag beter presteer, maar 

weet nie regtig hoe om te werk te gaan om hulle probleem op te 

los nie. Die wyse waarop probleme deur hulle in die verlede 

hanteer is, is soos volg deur hulle verwoord: 

"Ek doen te laat in die aand my wiskundehuiswerk en wit 

dan die volgende dag iemand iets vra, een van my maats, 

as ek iets nie verstaan nie, maar dit gebeur nie altyd nie ". 

"Ek vra nie maklik iets in die klas as ek nie verstaan nie ". 

"Ek vra my maat om my te help, maar as hy ook nie weet 

nie, los ek dit maar uit ". 

"Ek vra partykeer as ek ekstra wiskundeklas kry, maar die 

klas is ook net een keer per week". 

"Ek probeer om in die handboek te kyk wat hulle se, maar 

partykeer is dit grieks vir my". 
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Die groeplede is die geleentheid gebied om saam met 'n maat met 

wiskundige bewerkings te eksperimenteer (vergelyk Bylae B, 

p.181 & 182). Ofskoon dit eenvoudige bewerkings was wat deur 

die leerlinge uitgevoer moes word, naamlik gewone optelling, 

aftrekking, vermenigvuldiging en deling het die leerlinge van die 

groep verskeie berekeningsfoute begaan. Na verloop van ± 10 

minute het hulle saam met 'n ander groepmaat dieselfde probleme 

gedoen en gedurende die tweede helfte van die spel het die 

groeplede dit meer geniet en minder berekeningsfoute begaan. 

Die leerlinge wou dit baie graag met 'n maat by die skoal gaan 

deel. 

Die reels van die spel Nulle en kruisies (vergelyk Bylae B, p.183 -

188), is aan die groeplede verduidelik (Doelwit 5). Elke groeplid 

is gevra om dit saam met 'n maat by die skoal te gaan speel en 

gedurende die volgende sessie oor hulle bevindinge terug te 

rapporteer. 

Die groeplede is gevra om tuisopdragte in hulle programl{ler 

voortaan soos volg aan te teken: 

Datum: 

5.2.4.2.2 

1. Voltooi wiskundewoordeboek. 

2. Doen ekstra probleme oor die onderwerp wat in 

die klas behandel word. 

Bevindings na sessie 2 

* Aangesien die meerderheid lede van die groep nie aandag 
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* 

* 

* 

* 

gegee het aan die uitvoering van die tuisopdragte nie, wil 

dit voorkom asof al die leerlinge nog nie bereid is om die 

daad by die woord te voeg en regtig by wiskundige 

vakinhoud betrokke te raak nie. Voorts wil dit voorkom 

asof hulle nie ten volle by die programaktiwiteite inskakel 

wat nie tydens die groepsessies gedoen word nie. 

Elke groeplid neem spontaan deel aan die groepbesprekings 

en huiwer nie om sy eie probleme en idees met ander te 

deel nie. 

Die leerlinge geniet dit om op informele wyse betrokke te 

raak by wiskundige vakinhoud. Ofskoon hulle verskeie 

berekeningsfoute tydens die spel begaan het, het hulle nie 

gehuiwer om herhaaldelik te probeer nie. Die 

noodsaaklikheid van eksperimentering met wiskunde as vak 

op informele vlak word hierdeur beklemtoon. 

Die groeplede het nie gehuiwer om saam met 'n maat deel 

te neem aan die spel waartydens wiskundige berekenings 

gedoen moes word nie - 'n aktiwiteit wat bevorderlik is vir 

die ontwikkeling van sosiale interaksie tussen die lede van 

die groep. 

Die nuwe inligting in verband met die belangrikheid van 'n 

positiewe gesindheid of ingesteldheid, is goed deur die 

groeplede aanvaar. 
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* Ofskoon die leerlinge in die groep nie totaal onbekend is met 

hulle eie verantwoordelikhede ten aansien van die hantering 

van probleme wat hulle op wiskundige vakgebied ervaar nie, 

ontbreek die nodige selfvertroue en wilskrag om hulle 

probleme met ems aan te pak en te probeer oplos. 

5.2.4.3 

Teenwoordig 

Afwesig 

Terna 

Doelwitte 

Sessie 3 

Jakes, Wessie en Marius. 

Rooie en Arries. 

Wiskunde-vasvra. 

1. Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid . 

te be pa al (terugvoer). 

2. Bepaling van die doelstellings vir bywoning van die program 

deur die individuele lede. 

3. Om die leerlinge op informele basis te begelei tot die begryp 

van wiskundige vakinhoud. 

4. Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.3.1 Beskywing van die gebeure in sessie 3 

Die tuisopdrag wat tydens die vorige sessie aan hulle opgedra is, 
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is deur die groeplede wat teenwoordig was, uitgevoer. Wat die 

woordeboek betref, het Jakes die beste paging aangewend en die 

volgende in sy woordeboek geskryf: 

* Belangrik: i) As x-( (2x - 3) + 2) ) = 5 

dan is die minus voor die hakie van 

toepassing op die 2x en die -3! 

ii) - x - = + 

iii) + x - = -
iv) +x+ = + 

v) XO = 1 

Wessie het die volgende aangedui: 

* Die omtrek van 'n sirkel is 2rrr. 

* Die oppervlakte van 'n sirkel is rrr2
• 

Marius het aangedui: 

* 

* 

Die simbool E word gebruik om 'n element aan te dui, bv. 

XER. 

In 2x4 is 4 die eksponent. 

Dit het egter geblyk dat die leerlinge onseker is oar watter 

woorde belangrik genoeg is om in hulle woordeboeke opgeneem 

te word. Die groepleier het onderneem om alle wiskundige terme 

wat met verloop van die program gebruik word, sterker te 

beklemtoon om verdere onduidelikhede te verhoed. 
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Die speletjie Nulle en kruisies het skynbaar nie veel aftrek by die 

groeplede gekry nie, omdat hulle nie veel tyd gehad het om dit 

saam met 'n maat te speel nie. 

Met betrekking tot ekstra probleme wat deur die groeplede 

uitgewerk is, was daar baie positiewe terugvoer deur die lede van 

die groep. Jakes en Wessie het die volgende probleme aan die 

groep voorgehou vir bespreking: 

i) Vereenvoudig: (a + 2) + 2a - ( (2a + 2) + 4) 

ii) Los op: 

( 1 + (x - 1) ) = ( 4 + (2x - 2) ) - ( 2 + (2x + 2) ) + (3 + (x2 - 1 )) 

Die oplossing kon nie deur die ander groeplede gevind word nie, 

waarna die probleme deur die groepleier bespreek is. Die lede 

van die groep is aan die hand van die vraag-en-antwoordmetode 

begelei om aktief aan die bespreking deel te neem. Verskeie 

vakinhoudelike probleme is deur hierdie bespreking opgelos, 

waaronder aspekte rakende faktorisering (die verskil tussen twee 

vierkante en gemeenskaplike faktor), oplos van line€lre 

vergelykings en vereenvoudiging van algebra"iese breuke. Doelwit 

1 vir hierdie sessie is bereik. 

Die groeplede is gevra om spesifieke doelstellings vir die 

bywoning van die program op skrif te stel (vergelyk Bylae 8, 

p.179). 

Die groeplede is die geleentheid gebied om op informele wyse 'n 
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Wiskunde-vasvra te hou (vergelyk Bylae B, p. 189 - 194). Die 

puntetoekenning, naamlik 10 punte vir die korrekte oplossing van 

elke probleem, is deur die groepleier gewysig, aangesien die 

groeplede uit die staanspoor uit negatief was oor die 

meetkundeprobleme. Twintig punte is toegeken vir elke korrekte 

oplossing van 'n meetkundeprobleem en 10 punte vir elke 

algebraprobleem. Die groeplede is hierdeur aangespoor en het 

een meetkundeprobleem opgelos. 

Probleem 1 - 4 van die algebra en probleem 1 van die meetkunde 

is deur die groeplede gedoen. Die korrekte oplossings is deur die 

groepleier aan die groep oorgedra. 

Met die oog op terugvoering tydens die volgende sessie is die 

groeplede gevra om elk 'n eie Wiskunde-vasvraprobleem te 

identifiseer en die probleme wat hy tydens hierdie sessie nie 

verstaan het nie, weer te probeer oplos. 

5.2.4.3.2 Bevindings na sessie 3 

* 

* 

Die groeplede wat teenwoordig was se betrokkenheid het 

verbeter, soos geblyk het uit die wyse waarop tuisopdragte 

uitgevoer is vir bespreking tydens hierdie sessie. Dit was 

die eerste keer wat die leerlinge aandag gegee het aan hulle 

tuisopdragte. 

Die leerlinge het 'n ernstige behoefte om hulle vakkennis te 

verbeter en met meer selfvertroue met wiskundige 
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vakinhoud gemoeid te raak. Dit het geblyk uit die 

doelstellings wat vir die deelname aan die program deur die 

individuele lede ge"identifiseer is: 

"Ek wit graag beter doen in wiskunde en my punte opstoot". 

"Ek wit meer omtrent wiskunde weet". 

"Ek wit weet hoe om harder te werk ". 

"Ek wit weet hoe om aanhoudend te werk ". 

"Ek wit graag die werk verstaan". 

"Ek wit my selfvertroue verbeter". 

"Ek wit vertroue kry en nie bang wees om wiskunde te doen nie ". 

"Ek wit 'n positiewe gesindheid kry". 

* 

* 

* 

Die groeplede beskik oor 'n gebrekkige vakinhoudelike 

kennis wat betref onder meer: 

Faktorisering. 

Vereenvoudiging van algebra"iese breuke. 

Die oplos van lineere vergelykings. Die leerlinge van die 

groep ken nie die verskil tussen 'n uitdrukking en 'n 

vergelyking nie en maak gevolglik berekeningsfoute. 

D_ie groep het tydens hierdie sessie met meer gemak as 

tydens die vorige sessie hulle probleme gestel wat 'n 

beduidende ontwikkeling van 'n sterker groepsgees en 

positiewe veranderinge ten aansien van die leerlinge se 

betrokkenheid geopenbaar het. 

Die leerlinge van die groep gee voorkeur aan algebra-
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* 

* 

probleme, omdat hulle meer sukses behaal met die oplos 

daarvan as met meetkundeprobleme. Ofskoon hulle kennis 

dra van basiese meetkundestellings, kan hulle nie 'n 

meetkundebewys logies uiteensit nie. lnligting wat nie 

gegee is nie, word gerieflikheidshalwe aanvaar om die 

oplossing makliker te verkry. Hulle verwys byvoorbeeld na 

ooreenkomstige hoeke wat gelyk is en aanvaar dat die lyne 

ewewydig is, sonder dat·dit so gegee is. lnoefening van 

meetkundige insigte is dus 'n behoefte waaraan aandag 

gegee behoort te word. 

Die groeplede se werkstempo is stadig, maar hulle huiwer 

nie om telkens weer te probeer en vol te hou om die 

oplossing te probeer vind nie. 

Die groeplede openbaar 'n positiewe gesindheid teenoor 

mekaar en geniet dit om teen mekaar mee te ding. Tydens 

die bespreking word gemoedelik met mekaar geskerts wat 

'n ontspanne atmosfeer binne die groep bewerkstellig en die 

sosiale interaksie op wiskundige vakgebied bevorder. 

5.2.4.4 Sessie 4 

T eenwoordig 

Afwesig 

Wessie, Jakes en twee nuwe leerlinge, 

Danie en Sias. 

Marius, Rooie en Arries. Weens bui

temuurse verpligtinge het Rooie en Arries 

besluit om van die program te onttrek. 
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Terna 

Doelwitte 

Wiskunde-vasvra. 

1. Om moontlike veranderings in die leerlinge van die groep se 

betrokkenheid te bepaal (terugvoer). 

2. Om die leerlinge op informele wyse te begelei tot 

toereikende betrokkenheid by wiskundevakinhoud. 

3. Om riglyne daar te stel met die oog op die bevordering van 

die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.4.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 4 

Voor die aanvang van sessie 4 is ekstra sessies ingeruim om die 

inhoud van die eerste drie sessies met die nuwe lede deur te 

werk. Die tuisopdragte van die vorige sassies is nie aan die twee 

leerlinge gegee nie, aangesien die groepleier dit goed gedink het 

om hulle eers geleentheid tot deelname aan die program binne 

groepsverband te gee. Gedurende hierdie tyd is belangrike 

aspekte rakende die unieke aard van die wiskunde-selfkonsep en 

faktore grondliggend aan die vorming daarvan met Sias en Danie 

bespreek. Vanuit die bespreking het dit geblyk dat die begrip 

wiskunde-selfkonsep vir hierdie twee leerlinge 'n onbekende 

begrip is. Danie presteer swak en belewe homself en sy eie 

gesitueerdheid as negatief: "Ek is teleurgesteld in myself en 

al/es, omdat ek wiskunde nie slaag nie. Ek weet nie of ek 

wiskunde ooit weer sat kan deurkom nie, want ek sukkel te veel". 
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Danie beweer: "Ek verstaan nie die werk nie; miskien is ek te 

dom en daaroor presteer ek so swak in wiskunde"'. Hy hou 

homself ook grootliks verantwoordelik vir sy swak prestasies en 

erken dat hy nie hard genoeg werk nie, maar dat hy so min werk 

omdat hy al moedeloos voel. Hy verwys ook na sy ouers se 

ontevredenheid met die prestasies wat hy in wiskunde behaal, en 

wil dit graag verander, want hy wil hulle nie teleurstel nie. Sias 

behaal goeie punte, maar voel dat hy baie beter kan presteer. Hy 

s~ dan ook: "Ek voe/ goed en sleg oor myself in wiskunde. Goed 

omdat ek deur is en sleg omdat ek weet ek kan baie beter punte 

kry as 70% ". Hy beskou die verhouding tussen horn en sy 

onderwyser ook tans as ontoereikend en beweer: "Ek en my 

onderwyser kom nie so goed klaar dat ek vra as ek sukkel nie. 

Dan weet ek daar is goed wat ek nie verstaan nie en dan kry ons 

dit in die toetse of eksamens en dan doen ek swak ". 

Die groepleier het beide leerlinge aangemoedig om by die program 

in te skakel en 'n ernstige poging aan te wend om hulle 

wiskundeprestasies te verbeter. 

Die teenwoordigheid van twee nuwe lede in die groep het nie die 

spontane optrede van die ander groeplede geaffekteer nie. 

Alhoewel Danie en Sias nie die tuisopdragte van die vorige sessie 

uitgevoer het nie, kon hulle tog deelneem aan die bespreking van 

wiskundeprobleme wat deur die ander groeplede ge"identifiseer is. 

Die tuiswerkopdragte is deur Wessie en Jakes, wat sedert die 

begin van die aanbieding van die program teenwoordig was, 
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voltooi. Dit dui op positiewe veranderinge ten aansien van hierdie 

leerlinge se betrokkenheid. 

Die leerlinge was baie gretig om voort te gaan met die bespreking 

van Wiskunde-vasvraprobleme wat nie tydens die vorige sessie 

afgehandel is nie. Die puntetoekenning, naamlik 10 punte vir die 

korrekte oplossing van 'n algebraprobleem en 20 punte vir 'n 

meetkundeprobleem, het onveranderd gebly. Leerlinge wat 

besonder goed gevaar het tydens die bespreking, was Wessie en 

Jakes. Die feit dat Wessie goed gevaar het met die algebra

probleme het vir horn so baie beteken dat hy bereid was om die 

meetkundeprobleme oak te probeer oplos. Wessie handhaaf 'n 

stadige werkstempo, maar is bereid om aan te hou probeer; dit is 

bevorderlik vir sy deursettingsvermoe. Jakes tree baie spontaan 

op en kan maklik 'n vraag aan die ander groeplede stel ten 

aansien van dit wat hy nie verstaan nie. Danie tree oak baie 

spontaan op tydens die sessies en hou daarvan om vir Sias en 

Jakes by die bespreking van probleme te betrek. 

Aangesien die groeplede so goed gevaar het met die oplossing 

van die probleme, het die groepleier besluit om nie voort te gaan 

met die bespreking van die leerlinge se toekomstige beroepe nie, 

maar dit te laat oorstaan vir 'n volgende sessie. 

5.2.4.4.2 Bevindings na sessie 4 

* Uit die terugvoering deur die leerlinge wat van die begin af 

gereeld die sessies bygewoon het, blyk dit dat daar reeds 
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* 

* 

positiewe veranderinge ten aansien van hulle betrokkenheid 

by wiskunde as vak is, asook wat hulle deelname aan die 

program betref. 

Meetkundeprobleme is nou met meer selfvertroue deur die 

groeplede aangepak as tydens die vorige sessie. 

Aangesien dit alreeds baie moeilik was om ekstra tyd in te 

ruim om saam met die twee nuwe groeplede die inhoud van 

die eerste drie sessies deur te werk, het die groepleier beset 

dat dit nie moontlik sou wees om na afloop van hierdie 

sessie, weer nuwe lede by die groep te betrek nie. 

Aktiewe deelname aan buitemuurse aktiwiteite maak dit vir 

die leerlinge bykans onmoontlik om aandag te skenk aan na

uurse aktiwiteite wat van 'n akademiese aard is. Ten einde 

die leerlinge in hierdie verband tegemoet te kom is die 

groepsessies, vanaf sessie 1, in die aand vanaf 18:30 tot 

20:00 aangebied. Ondanks hierdie reeling het twee 

leerlinge (Rooie en Arries) van die program onttrek en was 

Marius tydens hierdie sessie afwesig. Om die program op 

ander dae van die week aan te bied, was egter ook nie 

moontlik nie, aangesien die leerlinge dan vir toetse wat 

twee dae per week geskryf is, voorberei het. Die leerlinge 

wat onttrek het, was teleurgestel, omdat dit nie vir hulle 

moontlik was om verder met die program voort te gaan nie. 

Hulle het aan die groepleier verduidelik dat hulle voorkeur 

aan sportaktiwiteite gee, omdat hulle beter prestasies op 
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* 

* 

daardie gebied behaal het en bowendien alreeds ver 

gevorder het ten opsigte van deelname. Die beset van die 

noodsaaklikheid van sukses in die betrokkenheid by 

wiskunde as vak, word hierdeur beklemtoon. 

Gebrekkige kennis van die vakinhoud kan makliker ·OP 

informele wyse aangevul word. Wiskundige aktiwiteite wat 

aan die leerlinge geleentheid tot aktiewe betrokkenheid 

bied, behoort in hierdie verband ge'implementeer te word. 

Ofskoon hierdie sessie nie heeltemal volgens plan verloop 

het deurdat hulle toekomstige beroepe nie bespreek is nie, 

was die groepleier tevrede met die wyse waarop die 

groeplede deelgeneem het aan die bespreking en die oplos 

van die meetkundeprobleme. 

5.2.4.5 Sessie 5 

T eenwoordig 

Terna 

Doelwitte 

Danie, Sias, Wessie, Marius en Jakes. 

Wiskunde-Trivial Pursuit. 

1. Om moontlike veranderings in die groep se betrokkenheid te 

bepaal (terugvoer). 

2. Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 
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5.2.4.5.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 5 

Die groep was hierdie keer voltallig. Dit is bevorderlik vir die 

verloop van die program. Die nuwe lede, Sias en Danie, het 

aktief deelgeneem aan die besprekings en was nou ten voile 

ingeskakel by die groepaktiwiteite. 

Die tuisopdragte is nie deur Wessie en Marius uitgevoer nie. Daar 

was onmiddellik 'n spontane reaksie van die ander groeplede wat 

daarop gedui het dat pligsversuim afbreuk aan die goeie 

groepsgees doen. Hulle het op 'n skertsende wyse vir Wessie en 

Marius probeer aanspreek, omdat hulle die werksopdragte nie 

voltooi het nie. Die groepleier het die groep in die algemeen 

gemotiveer om enduit 'n ernstige paging aan te wend om 

voordeel te trek uit die program. Ten aansien van die voltooiing 

van hulle wiskundewoordeboeke word goeie vordering 

gerapporteer. Die onderskeie groeplede se pogings is soos volg 

deur hulle verwoord: 

* Jakes -

* Danie -

* Marius -

Koordinate: (x, y) = (absis, ordinaat). 

Komplementere hoeke is hoeke wat saam 90° 

is. 

Ooreenkomstige hoeke 

Verwisselende hoeke x 
I 

Faktorisering: i) · Drieterme, byvoorbeeld 
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* Sias -

x2 + 5x + 6 = 
(x + 3)(x + 2) 

ii) Verskil tussen twee 

vierkante: 

x2 - y2 = (x - y)(x + y) 

iii) Gemeenskaplike faktor: 

4xt - 7x2 t = xt(4 - 7x) 

Komplemenrnre hoeke is saam 90°. 

Supplementere hoeke is saam 1 80 °. 

Ko-binnehoeke is saam 180°. 

Die volgende drie probleme wat in 'n vorige tuisopdrag ontvang 

is, is binne groepsverband bespreek: 

Los die volgende vergelykings op: 

i) ( (x - 2) + 2 ) + x = 2 

ii) (x + 2) - 2(x - 1) = ( (4x + 7) + 2) + 2 

iii) a - 1 - (a + 3) = ( (a + 1) + 3) 

Daarna is voortgegaan met die bespreking in verband met die lede 

se toekomstige beroepe en vakkeuses, wat nie gedurende die 

· vorige sessie afgehandel kon word nie. Hieruit het geblyk dat 

Wessie, as gevolg van sy swak prestasies, voorlopig nie toegelaat 

is om wiskunde tot st.10 te neem nie. Hy sou self die situasie 

anders wou he, maar hy aanvaar dat dit veiliger is om nie met 

sulke swak punte te waag om wiskunde tot st.10 te neem nie. 

Hy is egter gemotiveer om aktief by die program in te skakel en 
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sy bes te doen om sy prestasies te verbeter. Hy beplan om 

eendag sy eie sakeonderneming te begin. Marius wil graag 'n 

advokaat word en hy hoop dat hy wiskunde net op die 

standaardgraad tot st.10 sal kan neem. Sias wil graag 'n argitek 

of 'n rekenaarprogrammeerder word. Hy beskou wiskunde en 

rekenaarstudie as essensieel vir sy toekomsplanne. Hy beplan om 

die twee vakke ook tot st.10 op hoer graad te neem. Danie wil 

ook 'n argitek word en beskou die beroep van 'n tegniese 

ingenieur as 'n goeie tweede keuse. Hy wil graag voortgaan met 

wiskunde tot in st.10, maar hy is baie bekommerd oor sy huidige 

prestasies. Hy dink hy moes " ... eerder wakker geskrik het en iets 

daaraan probeer doen het". Jakes beplan om 'n argitek of 'n 

bourekenaar te word en is positief oor sy eie vermoe om 

wiskunde tot st.10 te neem. 

Na afloop van die voorgaande bespreking het Jakes, Wessie en 

Marius voortgegaan met Wiskunde-Trivial Pursuit. Danie en Sias 

het eers die probleme van Wiskunde-vasvra voltooi wat hulle nog 

nie kon afhandel nie. Aangesien die groep voltallig was, was dit 

geen probleem om die leerlinge in kleiner groepies te verdeel nie 

en het die groepaktiwiteite goed verloop. 

Die puntetelling van die leerlinge wat aan Wiskunde-Trivial Pursuit 

deelgeneem het, was soos volg: 

Jakes het 11 probleme gedoen, waarvan hy 8 korrek kon 

oplos. 

Wessie het 7 uit 8 probleme korrek opgelos. 

Marius het 1 2 uit 20 probleme korrek opgelos. 
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Die doel was nie om te probeer vasstel wie die meeste punte 

verdien nie, maar om elke lid van die groep geleentheid tot 

effektiewe betrokkenheid te bied. Wessie het daarop gewys dat 

hy van die wyse waarop die vrae gestel was, hou, aangesien dit 

soortgelyk aan die van die eksamen is. Jakes het sy bewaring 

ondersteun en genoem dat hy dikwels in 'n toets of eksamen 

sukkel en nie met sy tuiswerk nie. Tuiswerk is dikwels die 

inoefening van een begrip. Ander begrippe waarmee hulle 'n 

geruime tyd lank nie mee te doen gekry het nie en wat in die 

eksamen gevra word, is dan vir hulle vreemd. Die belangrikheid 

van kontinue hersiening word hierdeur beklemtoon. 

Probleme waarmee die leerlinge gesukkel het, is deur die 

groepleier in groepsverband verduidelik. Aangesien hulle nog nie 

die leerplan voltooi het nie, was daar 'n aantal probleme wat hulle 

nie kon oplos nie. Hierdie probleme is eers daar gelaat; later in 

die program sal daar weer na hulle teruggekeer word, sodra die 

leerlinge die teorie behandel het. 

Die groepleier was tevrede met die verloop van hierdie sessie. 

5.2.4.5.2 Bevindings na sessie 5 

* 

* 

Die groeplede wat teenwoordig was, was deurgaans by die 

programaktiwiteite betrokke. 

Die groepleier het dit jammer gevind dat Wessie nie met sy 

wiskundestudies kon voortgaan nie. Die belangrikheid van 
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tydige hulpverlening en kennis van die leerling as persoon

in-totaliteit is hierdeur beklemtoon. 

Leemtes in die groeplede se vakkennis is geopenbaar deur 

die feit dat hulle nie met die onderstaande begrippe en 

beginsels vertroud is nie: 

i) Toepassing van die eksponentwet vir vermenigvuldiging 

wanneer die eksponente onbekendes is, byvoorbeeld: 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

viii) 

ix) 

x) 

xi) 

* 

* 

ab x aP = ab+p · 

Vermenigvuldiging van algebra'iese terme met negatiewe 

koeffisiente, byvoorbeeld -2a x -2a x -2a = -8a 3 
• 

Optelling van getalle en algebra'iese terme met negatiewe 

koeffisiente, byvoorbeeld -2a -2a -2a = -6a. 

Faktore van drieterme. 

Faktore en die verskil tussen twee vierkante. 

Die bepaling van die GGD. 

Die bepaling van die KGV. 

Priemgetalle. 

Ekwivalente breuke. 

Supplementere hoeke. 

Komplementere hoeke. 

Die groeplede se keuses van toekomstige beroepe 

beklemtoon die noodsaaklikheid van die suksesvolle 

bemeestering van wiskunde as vak. 

Kontinue hersiening en inoefening van vakkennis is 
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* 

* 

belangrik ten einde sukses op wiskundige vakgebied te 

behaal. Die spel Wiskunde-Trivial Pursuit bied aan die 

leerlinge ruim geleentheid tot effektiewe hersiening en 

inoefening van vakkennis. Hierdie spel maak dit ook vir die 

leerling makliker om by herhaling 'n probleem te probeer 

oplos waarmee hy met die eerste probeerslag nie sukses 

kon behaal nie, aangesien hy in werklikheid teen homself 

kompeteer. 

Wessie neem aktief deel aan die groepsaktiwiteite tydens 

die sessies, maar voltooi nie sy tuisopdragte op 'n gereelde 

basis nie. Daar bestaan by hierdie leerling nog ernstige 

leemtes wat 'n outonome werkswyse betref. 

Marius was die vorige sessie afwesig en hy het ook nie sy 

tuisopdrag voltooi nie. Die groepleier vind dit jammer dat 

hy nie gereeld die sessies bywoon nie en in die proses ook 

sy tuisopdragte verwaarloos. Daar bestaan by hierdie 

leerling 66k ernstige leemtes ten opsigte van 'n outonome 

werkswyse. 

5.2.4.6 Sessie 6 

T eenwoordig 

Terna 

Doelwitte 

Wessie, Marius, Jakes, Sias en Danie. 

Wiskunde-Trivial Pursuit. 

1 . Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 
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te bepaal (terugvoer). 

2. Om leerlinge op informele wyse te begelei tot toereikende 

bemeestering van wiskundige vakinhoud. 

3. Om spesifieke vaardighede te ontwikkel met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.6.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 6 

Die groepleier kontroleer vinnig die groeplede se woordeboeke en 

wys hulle daarop dat dit aan die einde van die program ingeneem 

sal word ten einde 'n samevatting van die inhoud daarvan te 

maak. Probleme wat gedurende die vorige sessie deur die 

leerlinge gei'dentifiseer is, is deur al die groeplede voltooi en een 

probleem per leerling is deur die leerling self aan die groep 

voorgehou, waarna 'n groepbespreking gevolg het. Die volgende 

probleme is bespreek: 

i) Faktoriseer: a) 5ef2 - 5f2 + 5ef 

b) q (a - c) + m(c - a) 

c) (a + b)2 -a -b 

d) x3 + 5x2 + 3x + 15 

e) mp + n - np - m 

Vanuit die bespreking van bostaande probleme het dit geblyk dat 

Wessie nie weet hoe om die grootste gemeenskaplike faktor uit 

te haal nie. Probleem a) het hy soos volg opgelos: 
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5ef2 - 5f2 + 5ef = 5(ef2 + 5f2 + 5ef) 

Danie kan nie die algebrai"ese terme groepeer nie en maak 

tekenfoute, byvoorbeeld: 

mp + n - np - m = m(p + 1) -n(p + 1) 

= (p + 1 )(m - n) 

Marius en Jakes faktoriseer die uitdrukking nie volledig nie en 

volstaan met die volgende antwoord: 

mp + n - np -m = p(m - n) -1(m - n) 

Die begrip faktorisering is deur die groepleier verduidelik asook die 

korrekte oplossing van bostaande probleme. Elke groeplid het 

spontaan aan die bespreking deelgeneem en daar was 'n 

besonder positiewe groepsgees tussen die lede van die groep. Na 

afloop van die bespreking is die leerlinge geleentheid gebied om 

voort te gaan met die spel Wiskunde-Trivia/ Pursuit. Elke groeplid 

het probeer om soveel moontlik probleme met sukses op te los. 

Na afloop van die sessie was die puntetelling soos volg: 

Marius se puntetelling was 16 uit 20. 

Sias het 34 uit 42 gekry. 

Wessie het 11 uit 1 5 behaal. 

Danie het 29 uit 30 gehad. 

Jakes was die wenner met 37 uit 42. 

Alhoewel al die leerlinge van die groep nie dieselfde aantal 

probleme opgelos het nie, was elke lid van die groep voortdurend 
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aktief betrokke en is verskeie onsekerhede in die proses uit die 

weg geruim. Probleme wat nie opgelos kon word nie, is met die 

hulp van die groepleier bespreek en opgelos. Die volgende 

begrippe en probleme is deur die groepleier aan die groeplede 

verduidelik: 

1) 

* 

* 
2) 

* 

* 
3) 

* 

* 
4) 

5) 

* 
6) 

* 

Faktorisering van 'n drieterm: 

x2 
- 11 x - 1 2 = (x-1 2)(x + 1 ) 

x2 
- 6x + 8 = (x-4)(x-2) 

Faktorisering van die verskil tussen twee vierkante: 

49 - y 2 = (7-y)(7 +y) 

a2 - (b - c) 2 = (a- (b-c) )(a+ (b-c) ) 

Vereenvoudiging: 

(-%xys )2 = %x2y10 

(-3y6 )2 = 9y12 

Die begrippe optellingsinverse en identiteitselemente vir 

optelling en vermenigvuldiging. 

Aftrekking van algebra'iese uitdrukkings: 

Trek 3b2 
- 2ab van 0 at. 

Persentasie: 

Bereken hoeveel afslag jy kry as 'n artikel R24 kos en jy 2% 

afslag kry. 

Die leerlinge was baie gretig om voort te gaan met die spel en het 

nie omgegee om die sessie met 10 minute te verleng nie. 

5.2.4.6.2 Bevindings na sessie 6 

* Sedert die 11anvang van die program word hierdie sessie as 
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* 

* 

* 

die suksesvolste sessie deur die groepleier beskou. Daar 

was 'n merkbaar positiewe verandering ten aansien van elke 

groeplid se deelname aan groepaktiwiteite en entoesiasme 

om sy kennis te verbeter. Die groepleier skryf die sukses 

van hierdie sessie toe aan die voltalligheid van die groep en 

die sterker vertrouensband wat tussen die groeplede 

ontwikkel het, die positiewe verandering in die leerlinge se 

belangstelling en hulle behoefte om hulle kennis te 

vermeerder. 

Die feit dat elke groeplid die geleentheid gebied word om 

teen sy eie tempo probleme op te los, maak dit vir hulle 

makliker om enduit deel te neem en betrokke te bly. Die 

spel Wiskunde-Trivia/ Pursuit is in hierdie verband weer eens 

suksesvol ingeskakel. 

Aangesien die moeilikheidsgraad van die probleme in die 

spel Wiskunde-Trivial Pursuit wissel, raak die leerlinge nie 

moedeloos as hulle 'n probleem nie kan oplos nie en probeer 

hulle sander om te huiwer 'n ander probleem op die kaart. 

Die belangrikheid van die effektiewe betrokkenheid by 

wiskunde as vak op informele vlak word weer eens 

onderstreep. 

Die groeplede ervaar dikwels probleme om die korrekte 

oplossings te verkry, aangesien hulle wiskundetaalkennis 

ontoereikend is. Begrippe waarmee hulle nie vertroud is nie, 

is die volgende: 
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* Faktorisering. 

* Verskil. 

* Vierkantsgetalle. 

* Persentasie. 

5.2.4.7 Sessie 7 

Teenwoordig 

Terna 

Wessie, Jakes, Sias, Danie en Marius. 

Wiskunde-/thuba. 

Doelwitte 

1 . Om moontlike veranderings in die leerlinge van die groep se 

betrokkenheid te bepaal (terugvoer). 

2. Om die leerlinge op informele wyse te begelei tot die 

ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.7.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 7 

Die groep was weer eens voltallig wat bevorderlik was vir die 

verloop van die program. Wessie het nog nie aandag gegee aan 

die tuisopdrag in verband met die ontwerp van 'n eie program ter 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep nie. 

Die ander lede van die groep, naamlik Sias, Jakes, Danie en 

Marius het die volgende aktiwiteite op dag 1 beoefen: 
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Sias en Marius het elk 'n rekenaarprogram in verband met 

faktorisering in die rekenaarsentrum van die skool 

deurgewerk. 

Jakes het 3 ekstra woordsomme uitgewerk en aan die 

groepleier voorgel~: 

ii 'n Sekere getal verminder met 18 is dubbel die 

oorspronklike getal verminder met 5. Bepaal die getal. 

ii) As 72 by 'n sekere getal getel word, is die som net 

soveel soos drie maal die getal. Bepaal die getal. 

iii) As ek vyf maal 'n getal met 3 verminder, kry ek 

dieselfde antwoord as wanneer ek twee maal daardie 

getal met 13 vermeerder. Bepaal die getal. 

Danie het die volgende 5 ekstra probleme in verband met 

faktorisering gedoen: 

i) b3 
- 3b2 - 3b 

ii) axy - 4ax + 4xy 

iii) a2b + ab2 - ab 

iv) 5ab - 30ab2 

v) 9x2 + 6y2 

Die leerlinge is die opdrag gegee om 5 probleme te identifiseer 

met die oog op die hou van 'n Wiskunde-vasvra en Wiskunde

flinkdinksessie. Die probleme moet tydens sessie 10 aan die 

groepleier voorgel~ word. Die groepleier sal die probleme 

selekteer met die oog op die bespreking daarvan tydens sessie 

11 . Daarna het die leerlinge voortgegaan met die spel Wiskunde

lthuba. Probleme wat nie deur hulle opgelos kon word nie, is 
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deur die groepleier verduidelik. Die groepleier het waargeneem 

dat die leerlinge verskeie probleme nie kon oplos nie as gevolg 

van 'n ontoereikende kennis van wiskundetaal. Terme en 

begrippe wat nie aan hulle bekend is nie, is onder meer: 

kwadreer, vereenvoudig, teller, noemer, numerieke koeffisient, 

vierkantsgetal en priemfaktore. 

Die aantal probleme wat die groeplede tydens hierdie sessie 

korrek opgelos het, was soos volg: 

Danie: 14 uit 20 

Jakes: 16 uit 17 

Sias: 17 uit 18 

Wessie: 7 uit 13 

Marius: 10 uit 20 

Sias het opgemerk dat die geluk bykans nooit aan sy kant is nie, 

want die syfer op die kaart verskil telkens van die syfer wat hy 

met die dobbelsteen gooi. Wessie het ges~: "Ek wen nooit iets 

nie, maar vandag is ek gelukkig ". Die groeplede het die spel 

geniet en gevra dat dit weer binne groepsverband gespeel moet 

word. Hulle wou graag hulle eie Wiskunde-/thubakaarte M om, 

as hulle baie tyd tot hulle beskikking het, een of twee probleme 

ekstra te probeer doen. Die groepleier het hulle aangemoedig om 

hulle eie kaarte saam te stel, al sou dit nie binne hierdie jaar 

moontlik wees nie, kan hulle dit gerus vir die toekoms in gedagte 

hou. 
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5.2.4.7.2 Bevindings na sessie 7 

* 

* 

* 

Deeglike kennis en die begryp van wiskundetaal is 'n 

wesentlike voorvereiste vir die bemeestering van 

wiskundige vakinhoud. 

Ofskoon daar nag 'n geruime tyd oar is vir die leerlinge om 

hulle eie program ter bevordering van die wiskunde

selfkonsep af te handel, het al die groeplede, behalwe 

Wessie, reeds daarmee begin. Hierdeur word die 

ontoereikendheid van 'n outonome werkswyse by hierdie 

leerling weer eens beklemtoon. 

Die spel Wiskunde-/thuba is met 'n baie positiewe 

gesindheid deur die groeplede aanvaar. Die reels van die 

spel het hulle belangstelling en entoesiasme geprikkel en 

hulle gemotiveer om telkens weer te probeer met die hoop 

dat hulle met elke nuwe paging met ekstra punte beloon sal 

word. Wiskunde-lthuba is 'n eenvoudige spel wat met 

sukses aangewend kan word om nuwe insigte in te oefen 

en hersiening te doen. 

5.2.4.8 Sessie 8 

Teenwoordig 

Afwesig 

Terna 

Jakes, Sias, Danie en Wessie. 

Marius was betrokke by 'n skoolaktiwiteit 

en was gedurende hierdie sessie afwesig. 

Meetkunde-genot. 
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Doelwitte 

1 • Om moontlike veranderings in die leerlinge van die groep se 

betrokkenheid te bepaal (terugvoer). 

2. Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die ontwikkeling van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.8.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 8 

Die leerlinge wat teenwoordig was, is geleentheid gebied om hulle 

programme ter bevordering van die wiskunde-selfkonsep aan die 

groepleier voor te I~. Elke groeplid het sy program voltooi. 'n 

Volledige uiteensetting van die wyse waarop hulle hulle eie 

programme saamgestel het, word in paragraaf 5.2.4.8.2 & 

5.2.4.8.3, p.552 - 576 gegee. 

Die leerlinge is voorts die geleentheid gebied om die meetkunde

probleme onder die opskrif Meetkunde-genot, (vergelyk Bylae B, 

p. 196) te bespreek. Op versoek van die lede van die groep het 

hulle nie saam met 'n maat gewerk nie en indien nodig, die 

groepleier se hulp gevra. 'n Positiewe verandering in die leerlinge 

se gesindheid ten opsigte van die oplos van meetkundeprobleme 

is hierdeur bevestig. Elke groeplid was aktief betrokke en 

gemotiveerd om selfstandig te werk. Al die probleme is tydens 

hierdie sessie deur die groeplede opgelos. Probleem 3 was vir die 

groeplede aanvanklik moeilik, omdat hulle nie kon insien dat 'n 

konstruksie gemaak moet word om die oplossing te verkry nie. 
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Jakes en Danie het gesukkel met probleem 1 , omdat hulle nie die 

toepassing van die volgende stelling begryp het nie: Die 

buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die nie

aanliggende binnehoeke. 

5.2.4.8.2 'n Uiteensetting van die leerlinge se eie 

programme ter bevordering van die wiskunde

selfkonsep 

NAAM VAN LEERLING: WESSIE 

MY EIE PROGRAM OM MY WISKUNDE-SELFKONSEP TE 

BEV ORDER 

Doelstellings wat ek met hierdie program wil bereik, is die 

volgende: 

Ek wil: 

1 . my wiskundepunte verbeter; 

2. meer omtrent wiskunde weet; 

3. leer hoe om aanhoudend te werk; 

4. weet hoe om reg te studeer in wiskunde. 
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M 
A 
A 
N 
D 
A 
G 

D 
I 

N 
s 
D 
A 
G 

w 
0 
E 
N 
s 
D 
A 
G 

D 
0 
N 
D 
E 
R 
D 
A 
G 

v 
R 
y 
D 
A 
G 

I Dag 1 I 
Ek het nog nie begin werk nie. 

Ek sal more begin werk. 

I Dag 2 I 
Ek vra vir juffrou ekstra probleme om uit te werk 
oor werk wat ek nie verstaan nie. 

Vereenvoudig: 
2 

(1) 2p - 4p 

p2- 4 

2 
(2) x2 + 7x + 12 (3) a + a - 2 

a2 
- a 3x + 12 

I Dag a I 
Ek doen eers weer hersiening van faktorisering, 
omdat ek daarmee gesukkel het. 

Vereenvoudig: 

(1) x 
2

- 6x + 8 

(2) x 
2

- 2x - 8 

2 2 
(3) x - 7x - 12 (5) x + 2x - 8 

(4) x 2
- 5x + 6 

I Dag 4 I 
Moeliker faktore: 

2 
(1) -10x - 60x - 90 

2 
(4) 1 O - 4x + 2x 

2 
(2) ax - 5ax - 6a 

2 
(5) -x - 1 Ox - 9 

(3) 2x 
2 

- 4x - 6 

I Dag 5 I 
Ek doen 'n gemengde oefening oor faktorisering 

2 3 2 
(1) 2a - 2a (4} 2x - 4x - 6x 

(2) 2a2b - 32b (5) x2 
- 4x + 3 

(3) (x - 1 )
2 

-4 
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M 
A 
A 
N 
D 
A 
G 

D 
I 
N 
s 
D 
A 
G 

w 
0 
E 
N 
s 
D 
A 
G 

D 
0 
N 
D 
E 
R 
D 
A 
G 

v 
R 
y 
D 
A 
G 

I Dag 6 I 
No.3 van verlede Vrydag was vir my moeilik en 
ek besluit om vandag eers al my nasorg te 
doen van die vorige week se ekstra werk. 
Die tannie het alles nagesien. 

I Dag 71 
Ek doen n hersieningsoefening uit my handboek. 
Dit is Oef.16.3, p.399. Dit is te veel om neer 
te skryf. Van die moeilikste probleme wat ek 
gedoen het, is: 
Bereken: · 

(1) J6f (2) (2 2)3+ 22 . 23 (3) xa .xa 

I Dag a I 
Ek leer die eienskappe van •n trapesium, 
parallelogram en ruit. 

Al die eienskappe skryf ek netjies uit en maak 
seker dat ek dit ken en verstaan. 

I Dag 9 I 
Ek begin om ekstra probleme te doen wat handel 
oor die oplos van vergelykings: 

(1 )~ + 5 = 7 (3) ~x = x - 1 

(2) g_+ 3 = 4 (4) .!2. - .!2. - 4 x 3 2 -

I Dag 101 

(5)~+ x = 2 
2 

Gister se no.5 was vir my moeilik. Ek los no.5 
weer op en ek doen nasorg van al die ander probleme 
wat ek nie korrek opgelos het nie. 
Dit was lekker! 
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NAAM VAN LEERLING SIAS 

MY EIE PROGRAM OM MY WISKUNDE-SELFKONSEP TE 

BEV ORDER! 

Doelstellings wat ek met hierdie program wil bereik is die volgende: 

Ek wil: 

1 . graag my wiskunde-selfkonsep verbeter; 

2. beter presteer in wiskunde; 

3. die werk beter verstaan en probleme korrek kan oplos; 

4. harder leer in wiskunde, sodat ek my maats kan help met 

hulle wiskundeprobleme. 
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M 
A 
A 
N 
D 
A 
G 

D 
I 

N 
s 
D 
A 
G 

w 
0 
E 
N 
s 
D 
A 
G 

D 
0 
N 
D 
E 
R 
D 
A 
G 

v 
R 
y 
D 
A 
G 

I Dag 1 I 
* Ek gaan na die skool se rekenaarsentrum en doen 

•n program wat handel oor faktorisering. 
* Ek doen ook 3 ekstra woordsomme wat ek by my 

juffrou gekry het. 
* Ek vra die tannie om my te help met die volgende 

probleem: Los op : 2y _ 3y = .! 
3 4 2 

I Dag 2 I 
Ek stel my eie lthuba- kaarte saam. Probleme wat 
ek gevra het, is: 

Kaart 1 Vereenvoudig 2(9a 'i,2) 
Kaart 2 Die som van vyf opeenvolgende ewe getalle 

is 46S. Bepaal die getalle. 
Kaart 3 Noem di~ 4 voorwaardes vir kongruensie van 

driehoeke. 

I Dag 3 I 
Ek los die volgende vergelykings op: 

(1) 3x - 6 = x - 4 

(2) 3x + 8 + x + 7 

(3) 7x + S = 3x - 7 

(4) S(x + S) = 2(x - 3) - 5 

(S) 2(2x + 5) = -2(1 + x) 

I Dag 4 I 
Die probleme wat ek vandag ekstra uitwerk, handel 
oor faktorisering: 

(1) 25a
2

- 1 

(2) 16x2
- y2 

(3) 4b
4 

- 16b
2 

2 
(4) a - 1 

(S) 9r
2 s 2 

- t
2 

(6) 9a
2 

b
6 

- a
2 

b
2 

I Dag SI 

Vandag oefen ek vermenigvuldiging. 

(1) (a - 2)(x + 2) 

(2) (7x - Sy) (7x + Sy) 

(3) (x - !. )(x + !. ) 
5 5 
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(4) (x + B){x - 5) 

(S) (x - 5)
2 

(6) (5x - 2}(x + 3) 



M I Dag 6 I 
A Ek doen 3 probleme oor kongruensie. 
A 

(1) Mo (2) 

~o (3)~ N 
D 1 2 C B 

A E C 
G Bewys dat Bewys dat Bewys dat 

t..ABE::t..BCD t..ABC::t..BDE MBC::t..BDE 

D I Dag 11 
I Ek doen die volgende woordsomme: 
N 
s (1) Vyf keer 'rl getal is gelyk aan 30. 
D Bepaal die getal. 
A (2) Die som van drie opeenvolgende natuurlike 
G getalle is 15. Bepaal die getalle. 

w I Dag a I 
0 

Ek doen nasorg van al die probleme wat E 
N ek verkeerd gedoen het. 
s 
D 
A 
G 

D I Dag 9 I 
0 
N 
D Ek werk •n vraestel uit wat ek by my juffrou 
E gekry het. Dis goeie oefening voor die eksamen. 
R 
D 
A 
G 

v I Dag 101 

R Die skool sluit! y 
D 
A 

HOE RA! 

G Ek rus! 
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NAAM VAN LEER UNG MARIUS 

MY EIE PROGRAM OM MY WISKUNDE-SELFKONSEP TE 

BEV ORDER! 

Doelstellings wat ek met hierdie program wil bereik, is die 

volgende: 

Ek beoog: 

1 . om my wiskundepunte te verbeter; 

2. my selfvertroue te verbeter; 

3. om harder te werk. 
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M 
A 
A 
N 
D 
A 
G 

D 
I 
N 
s 
D 
A 
G 

w 
0 
E 
N 
s 
D 
A 
G 

D 
0 
N 
D 
E 
R 
D 
A 
G 

v 
R 
y 
D 
A 
G 

I Dag 1 I 
Ek en Sias werk •n rekenaarprogram in verband 
met faktorisering by die skoal se rekenaarsentrum 
deur. Dit was nogal baie lekker. 

I Dag 2 I 
Ek leer die eienskappe van •n reghoek. 
Ek doen ook grafieke. 

Ek leer wat is •n gradient; y-afsnit; x-afsnit. 
Ek leer ook om •n tabel te voltooi. 

I Dag 3 I 
Ek het die volgende algebraprobleme gedoen: 

Los op: 

3 
(1) -+ x = 2 4 

Ek oefen substitusie. 

I Dag 4 I 

B I x-5 
1 . epaa x + 2 as x = 6 

-2 1 
(3)-+ x = -

5 6 

2. Bereken die waarde van 6p 
2 

- 3p as p =-~ 

3. Bepaal 2ab + a 
2 + b as a = -2 en b = t 

I Dag s I 
Ek doen nasorg van probleme wat ek sedert dag 1 
verkeerd gedoen het. 

Ek I d t 1 1 1 . 1 . I eer a 3 x 3 = 9 en me 6 nae 

kd !.x!.=.!. rt oo at 2 2 4 ensovoo s. 
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M I Dag 6 I 
A Ek spandeer die hele middag om my algebraskrif reg 
A 
N te maak. Ek doen agterstallige nasorg, ensovoorts. 
D (My juffrou gaan baie bly wees!) 
A 
G 

D I Dag 71 

I Ek doen •n hersieningsoefening. In my handboek 
N is dit op bladsy 354. s 
D Dit handel oor: 

A * substitusie 

G * oplos van vergelykings 
* verandering van die onderwerp van die formule 

w I Dag a I 
0 
E Ek leer die formulas om die oppervlakte van Tl 

N parallelogram, ruit, vlieer en trapesium te bepaal. 
s 
D 
A 
G 

D I Dag 9 I 
0 
N Ek doen nasorg van die hersieningsoefening D 
E wat ek op dag 7 gedoen het. 
R 
D 
A 
G 

v I Dag 101 

R Ek rus na nege dae se harde werk. y 
D 
A 
G 
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NAAM VAN LEERLING JAKES 

MY EIE PROGRAM OM MY WISKUNDE-SELFKONSEP TE 

BEV ORDER! 

Doelstellings wat ek met hierdie program wil bereik, is die 

volgende: 

Ek wil: 

1 . my wiskunde-selfkonsep verbeter; 

2. graag beter presteer; 

3. 'n positiewe gesindheid teenoor wiskunde kry; 

4. harder werk in wiskunde. 
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M 
A 
A 
N 
D 
A 
G 

D 
I 
N 
s 
D 
A 
G 

w 
0 
E 
N 
s 
D 
A 
G 

D 
0 
N 
D 
E 
R 
D 
A 
G 

v 
R 
y 
D 
A 
G 

I Dag 1 I 
Ek werk die volgende woordsomme uit: 
(1) 'n Sekere getal verminder met 18 is dubbel die oor

spronklike getal verminder met 5. Bepaal die getal. 
(2) As 72 by•n sekere getal getel word, is die som net 

soveel as drie maal die getal.Bepaal die getal. 
(3) As ek vyf maal •n getal met 3 verminder, kry ek 

dieselfde antwoord as wanneer ek twee maal daar
die getal met 13 vermeerder. Bepaal die getal. 

I Dag 2 I 
Ek doen nog 3 ekstra somme, nadat ek my huiswerk 
gedoen het. 
Vermenigvuldig: 

(1) (x +/2)(x -./2) 

(2) (10x10_ 5ys)2 

2 4 
(3) ( 3x + 1 )(-5x - 1) 

I Dag 3 j 
Ekstra probleme wat ek uitgewerk het,is: 

Los op : Faktoriseer: 

(1) Sx - 3 + 2x + 9 (1) xy - yp -y 

( 
1 2 2) 3x - 5 = x + 9 (2) 4 x - 4 

(3) 5x + 7 = 3(3 - x) 

I Dag 4 I 
Ek los vergelykings op: 

4 2 
(1) 3- x = 9 
(2) 2(b + 2) - 4 = 2(b + 1) - b + 2 

(3) S(x + 5) = 2(x - 3) - 5 

(4) 2x + 3 = -7 

I Dag s I 
Ek doen •n paar probleme waarmee ek gesukkel het: 
(1) (-3)(-3)-2(-3)(-5)-4(*) 
(2) (x)o = 

(3) Faktoriseer: a} x(y 2- x2 ) 

(4) Vereenvoudig: a) (3x - 2) 

b) 3(x 2 - 10x + 25) 
b) 24

..;. -2-1 
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M 
A 
A 
N 
D 
A 
G 

D 
I 
N 
s 
D 
A 
G 

w 
0 
E 
N 
s 
D 
A 
G 

D 
0 
N 
D 
E 
R 
D 
A 
G 

v 
R 
y 
D 
A 
G 

I Dag 6 I 
Ek los die volgende vergelykings op: 

(1) i- x = ~ 
3 9 

(2) 2(2y - 1) - 3y = 4 - y 

(3) b ~ 1 = b 2 1 + 1 + 2: 

I Dag 71 
Ek doen nog steeds ekstra probleme oor die 
oplos van vergelykings: 

(1) 2(x + 1) _ 3(2x - 1) = _2 
3 2 

1 2 5 
<2) y 3 6y 

I Dag a j 
Ek probeer'n paar probleme oplos wat handel 
oor faktorisering: 

(1) 6x + 66y + 12z 

(2) x2- 19x + 21 

(3) x2 - Sx + 6 

(4) 2x 2 - 32x 

(5) x2 - 9x 

I Dag 9 I 
Ek doen nasorg van al die ekstra werk wat ek 

by die tannie gedoen het, nadat sy dit nagesien het. 

I Dag 101 

Ek rus! 
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NAAM VAN LEERLING DANIE 

MY EIE PROGRAM OM MY WISKUNDE-SELFKONSEP TE 

BEVORDERI 

Doelstellings wat ek met hierdie program wil bereik, is die 

volgende: 

Ek gaan probeer om: 

1 . harder te werk in wiskunde om meer selfvertroue te kry; 

2. elke dag te werk in wiskunde; 

3. baie ekstra probleme op te los voor die eksamen. 
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M 
A 
A 
N 
D 
A 
G 

D 
I 
N 
s 
D 
A 
G 

w 
0 
E 
N 
s 
D 
A 
G 

D 
0 
N 
D 
E 
R 
D 
A 
G 

v 
R 
y 
D 
A 
G 

I Dag 1 I 
Ek doen ekstra probleme in verband met faktorisering: 

Faktoriseer: 

(1) b
3 

- 3b
2 

- 3b 

(2) axy - 4ax + 4xy 

(3) a2 b + ab
2 

- ab 

(4) 5ab - 30 ab
2 

(5) 9x 2 + 6y2 

I Dag 2 I 
Vandag het ek van variasies geleer en uitgevind dat 
dit baie soos dobbelary werk. Bv. In •n blokkiesraaisel
kompetisie kan daar R100 gewen word. Die prysgeld 
moet tussen die mense wat die blokraaisel korrek 
voltooi het, verdeel word, d.w.s. 2 mense korrek => 
R50 elk, 5 mense korrek => R20 elk, 10 mense korrek 
=> R10 elk en so meer. 

I Dag 3 I 
Ek het die volgende oefening oor faktorisering gedoen: 
Faktoriseer: 
(1) 12a

3
bc 2

- 8a2 b-16a
2

b
2 

(2) 24af 2 
- 36b2f 3 

- 30abf 2 

(3) 4g
2
h 

3 
- ag3h

2 
- 16g 

4
h 

5 

(4) 2x 3 + 3x2 + 2x + 1 

(5) 5ef 
2 

- 5f 2 + 5ef 

(6) -Bab + ac - 16a
2 

b 

(7) a2 b + ab
2

- ab 
(8) -ab + ac 

I Dag 4 I 
Ek het vandag geleer om vergelykings op te los. Ek he1 
die volgende oefening self gedoen: 

Los op: 
(1) 5(x + 5} = 2(x - 3} - 5 (4) 4(3x - 8} = 5(x - 3} -3 

(2) 2(x - 2} + x - 2 = 6 (5) 7(x+3} + 3 + 1 = 2(x-13) 

(3) 2(2x + 5} = -2(1 + x) (6) 3(x - 4} = 2(x - 2} + 2-x 

I Dag 5 I 
Ek oefen weer vermenigvuldiging en vereenvoudiging. 
Vermenigvuldiging en vereenvoudiging: 

(1) 2x(x - 4) (4) 2a - (a + 3) -a 

(2) (x - 2) -3x (5) (y 2 - 2y - 3)3y 

(3) (x - 2)(-3x) (6) x(x - 5) + 3(x - 5) 
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M I Dag 6 I 
A Ek doen vandag •n oefening wat handel oor 
A faktorisering: 
N (1) 5a 2 + 20 2 (7) p 4

- 81 D (4) 9xy - 16x 

A (2) 16x
2 -y2 (5) 200xy - 2x3 y (8) a 2 - 4 

G (3) 8p 2 + 2 (6) 36a 2 -16a2 b
2

- 4a 2 c2 

D I Dag 71 

I Ek besluit om nog•n oefening oor faktorisering 

N te doen. 
s Faktoriseer: 
D (1) 121x2+ 11x (4) b 8

- 256 (7) x 2+ 7x + 6 
A (2) 3abc2 

- 12ab (5) ab 2 - ac2 (8) x 2 - 7x + 6 G 
(3) 20a 

2 
b

2 
- 45a

2 
c

2 
(6) 4b 5 - 16b 

w I Dag a j 
0 

Ek los die volgende vergelykings op: E 
N 

(1) ~- 2(x - 1) = 4x; 
1 (3) a - 2 + !...±..1 _~+a = 2 s 4 2 4 

D 
(2) y _ 2 = y + 4 - 3y A 

G 7 7 

D I Dag 9 I 
0 
N 

Ek doen nasorg van al die probleme wat ek D 
E verkeerd gedoen het. 
R 
D 
A 
G 

v I Dag 101 

R 
y Ek berei voor vir '11 kart vakansie! 
D 
A 
G 
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5.2.4.8.3 Wiskundige speletjies soos deur die groeplede 

ontwerp 

5.2.4.8.3.1 Wiskunde-C/udo 

1. Hierdie is 'n baie vinnige spel en toets jou kennis van 

meetkundeformules. 

2. Die minimum is 2 spelers en 1 sameroeper. 

3. Die maksimum is 8 spelers en 1 sameroeper. 

4. Die spel bestaan uit 8 klein Wiskunde-Cludokaartjies waarop 

8 verskillende meetkundefigure gaskets is (kyk p.570). 

5. Die spel bevat voorts 'n groot Wiskunde-Cludokaart 

(40cmx30cm) wat van stewige karton gemaak is. Die 8 

verskillende meetkundefigure wat op die klein kaartjies 

aangedui is, word op die groot Wiskunde-Cludokaart geskets 

(kyk p.571). 

6. Om die spel Wiskunde-C/udo te kan speel, benodig jy: 
' 

- 8 klein Wiskunde-Cludokaartjies; 

- 1 groot Wiskunde-Cludokaart; 

- 8 verskillende kleure knopies; 

- 'n kladboek en 'n pen of 'n potlood. 

7. Spelreels: 
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- Elke speler trek 'n klein Wiskunde-Cludokaartjie om te 

bepaal by watter meetkundefiguur hy moet begin. 

- Elke speler plaas sy gekleurde knopie by die figuur waar hy 

moet begin op die groot Wiskunde-Cludokaart. 

- Om te kan aanskuif (regsom) na 'n volgende figuur moet 'n 

speler die volgende formulas van die figuur waarby hy is, 

ken: 

* Die formule om die figuur se omtrek te bepaal. 

* Die formule om die figuur se oppervlakte te bepaal. 

- Hierdie formulas word deur horn neergeskryf en aan die 

sameroeper getoon. 

- lndien die antwoord foutief is, word hy 'n boete van R50 

per formule opgeU~. lndien die antwoord korrek is, word 'n 

bonus van R 100 per formule toegeken. 

- Een ronde van die spel is voltooi wanneer elke speler die 

geleentheid gehad het om die formule vir die oppervlakte en 

omtrek van elke figuur op die kaart aan te dui. 

- Die speler met die meeste skuld verloor die spel. 

- Om dit interessant te maak kan in ronde 2 

meetkundeprobleme gegee word waar die formulas 
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toegepas word, byvoorbeeld: 

a) 

A·.--~~~~~~---.D 

E 
E 
0 
C') 

b) 

c) 

A 

Q 

R 

B 40mm 

D 

~: RuitABCD 

.Gfillra: 1 . Bereken die omtrek van 

ABCD. 

~: Vlieer PORS 

Gevra: 1. Bepaal die waardes 

Gevra: 

569 

van x en y. 

2. Bepaal die omtrek 

van PORS. 

Bepaal die oppervlakte van 

LlABC. 



5.2.4.8.3.1.1 'n Skematiese voorstelling van die klein 

Wiskunde-Cludokaartjies (Om ruimte te bespaar 

word die 8 verskillende kaartjies op een bladsy 

aangedui.) 

0 
Die sirkel Die driehoek 

Die parallelogram Die reghoek 

I 
Die trapesium Die ruit 

D 
Die vierkant 

Die vlieer 
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5.2.4.8.3.1.2 'n Skematiese voorstelling van die groot 

Vl/iskunde-Cludokaart 

CJ a;· 

<D 
(Q 
::::r 
0 
CD 

" 

-.., I» 
"C 
CD 
!!?. 
c: 
3 

D 
Die vierkant 

0 
Die sirkel 

571 

0 2 
-~ 
0 

E 
~ 
Cl 
0 

2 
n; .... 
as 
c. 
QI 

0 

~ 
QI 
0 
.c 
QI 
·c 
"C 
QI 

0 



5.2.4.8.3.2 Wiskunde-substitusie sander sukkel 

1. Hierdie is 'n spel wat jou sal help om vinnig substitusie te 

doen. 

2. Jy benodig: 

'n dobbelsteentjie; 

'n Wiskunde-substitusie sander sukke/slang- en 

leerkaart (kyk p.576); 

'n Wiskunde-substitusie sander sukkelkaart (kyk p. 5 7 4); 

'n kladboek en 'n pen of 'n potlood. 

3. Spelreels 

Minstens twee persona neem deel aan die spel. 

Gooi 'n dobbelsteen. 

Begin by blokkie 1 en beweeg soveel blokkies aan as 

wat deur die syfer op die dobbelsteen aangetoon word. 

In die blokkie waar jy eindig, is 'n syfer in die middel 

van die blokkie. Dit is die waarde wat jy in die 

onbekende se plek moet stel. Die syfer aan die bokant 

van hierdie kolom is die nommer van die algebra"iese 

uitdrukking waarin jy moet vervang. lndien jy alreeds 

in albei die uitdrukkings by hierdie nommer die waarde 

van die onbekende vervang het, kyk na die syfer aan 

die onderkant van hierdie kolom en vervang dan in 

daardie uitdrukking. 
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lndien jou antwoord korrek is, kan jy voortgaan met die 

spel. lndien jou antwoord foutief is, mag jy vir een 

ronde nie deelneem nie. 

Die leertjie is daar, sodat jy met horn kan opklim en die 

slangetjie laat jou ongelukkig weer 'n paar blokkies 

teruggaan. 

Die speler wat eerste by die eindpunt is, het die spel 

voltooi. 

Daar word ook voorsiening gemaak vir addisionele 

algebra'iese uitdrukkings waarin die waarde van die 

onbekende vervang kan word, indien nommer 1 tot 10 

reeds deur 'n speler gebruik is (kyk p.575). 
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Wiskunde-substitusie sander sukkelkaart 

1. a2- 2a + 4 3b - 2 

2. (x - 1 )2 x2 + 3x 

3. (2x - 1 )2 x2 
x + 2 

4. -x + 3 -2x2 - 4x + 8 

5. 3x2 (x + 2) 2 (10p + 3)2 

6. (5x - 2) (x + 3) ; (7x - 3)2 

7. 2 (x - 1 )2 -1 (2x - 5)2 

8. 3 (- 3y2) 3 (5a - 2) 

9. (a + 7) (a - 2) (a - 7) (a + 2) + (a + 5)2 

10. 2x2 
- 2x + 5 - (x - 2)2 
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Addisionele algebrai'ese uitdrukkings 

1. x2 
- 3x - 1 

2. (x + 5) (x - 41 

3. x + 6 

4. 2x2 + 3x 

5. -6x2 + x -5 

6. (x + 1) (-2) 

7. x (x - 5) 

8. x2 (2x + 3) 

9. -2 (2x - 51 

10. -3 (x - 8) 
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5.2.4.8.4 Bevindings na sessie 8 

* 

* 

* 

* 

* 

Marius wat nie die sessie bygewoon het nie, het dit nie op 

grond van gebrekkige belangstelling gedoen nie, maar kon 

weens omstandighede nie sy reelings verander nie. Die 

groepleier vind dit jammer dat hy dikwels afwesig is en nie 

by al die aktiwiteite kan inskakel nie. 

Alhoewel die groep nie voltallig was nie, is die ander lede 

van die groep se deelname aan groepaktiwiteite nie daar

deur negatief be'invloed nie. 

Die feit dat die leerlinge wat teenwoordig was, verkies het 

om op hulle eie te werk wys heen na positiewe 

veranderinge wat hulle eie selfstandige werkswyse betref. 

Hulle beskou hulle nie meer as s6 afhanklik van die ander 

groeplede nie en kan selfstandig en met genoeg selfvertroue 

wiskundeprobleme aanpak. 

Die leerlinge wat teenwoordig was, het met baie meer 

selfvertroue as by 'n vorige geleentheid meetkunde

probleme opgelos. Hulle was entoesiasties en nie huiwerig 

om te probeer nie. Dit dui op 'n positiewe 

gesindheidsverandering ten aansien van probleme wat 

meetkundig van aard is. 

Die feit dat die groeplede aandag gegee het aan die 
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voltooiing van hul eie programme dui op 'n positiewe 

verandering ten aansien van hul eie betrokkenheid by 

wiskunde as vak. Die groepleier het hulle daarvoor geprys 

en sy was be'indruk met die feit dat hulle op eie inisiatief 

twee speletjies wat wiskundig van aard is (kyk p.567 -

576), self ontwerp het. Wessie het in hierdie opsig'. sy deal 

gedoen en saam met Sias gewerk om Wiskunde-Cludo te 

ontwerp. 

5.2.4.9 Sessie 9 

Teenwoordig 

Tema 

Doelwitte 

Wessie, Sias, Danie, Marius en Jakes. 

Wiskunde-bingo 1. 

1 . Om moontlike veranderings in die leerlinge van die groep se 

betrokkenheid te bepaal. 

2. Om terugvoer aan die groeplede te gee in verband met die 

ontwerp van hulle eie program. 

3. Om spesifieke vaardighede te ontwikkel met die oog op die 

bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.9.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 9 

Ofskoon daar 'n lang tydperk verloop het, sedert sessie 8 (as 

gevolg van die skoolvakansie), was die groeplede entoesiasties 
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om met die program voort te gaan. Die leerlinge is bedank vir die 

wyse waarop die tuisopdrag in verband met hulle eie programme 

deur hulle hanteer is. Jakes en Danie is die geleentheid gebied 

om hulle eie speletjie: Wiskunde-substitusie sonder sukkel, aan 

die ander groeplede te verduidelik. Daarna is Sias en Wessie 

gevra om hulle eie Wiskunde-Cludo te verduidelik. 

Die groeplede is die geleentheid gebied om deel te neem aan die 

spel Wiskunde-bingo 1 (sien Bylae D, p.277 - 313). Gedurende 

die eerste ronde waarin die probleme mondelings aan die leerlinge 

oorgedra is, het niemand die spel suksesvol voltooi nie. Die 

groepleier het besluit om die vrae vir nog 'n ronde te herhaal, 

maar steeds het niemand dit suksesvol voltooi nie. Jakes het 

vraag 3 en 8 nie opgelos nie. Wessie het slegs probleem 4, 9, 1, 

14, 11, 6, 15, 18 en 17 korrek opgelos. Sias het moeite 

ondervind met probleem 8, 1, 15, 11, en 3. Marius het die 

volgende probleme onopgelos gelaat: 18, 15, 2, 9, 10, 1, 16, 6, 

15, 18, 12 en 3. Danie het gesukkel met probleem 13, 16 en 

1 2. Hierna is die groeplede die geleentheid gebied om die spel te 

voltooi. Wessie kon slegs vyf korrekte antwoorde kry, naamlik 

die oplossing van vraag 4, 1, 6, en 5. Hy het dus aansienlik 

slegter gevaar as tydens die eerste ronde; 'n aspek wat vir die 

groepleier moeilik was om te verklaar. Sias het dieselfde 

probleme as tydens die vorige ronde onopgelos gelaat. Marius 

het 11 probleme nie opgelos nie, dieselfde probleme as tydens die 

vorige ronde, hoewel hy probleem 6 nou reggekry het. Jakes het 

weer eens probleme ervaar met nommer 3 en 8. Die leerlinge se 

angstigheid tydens die eerste ronde van hierdie spel was vir die 
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groepleier opvallend. Hulle het telkens gevra of die vraag herhaal 

kan word. Aanvanklik is weinig aantekeninge gemaak van 

belangrike inligting soos deur die voorleser verskaf. Aangesien 

hulle nie die probleme kon oplos nie, het elke groeplid geleidelik 

begin om meer aantekeninge te maak en die berekeninge skriftelik 

te doen. Wessie en Marius het 'n geruime tyd lank gepoog om 

die probleme hoofrekene op te los. Hulle het ook die opmerking 

gemaak dat woordsomme nie nvir hulle is nie ". 

Alhoewel aanvanklik beplan is om die korrekte oplossings na 

afloop van die tweede ronde met die leerlinge te bespreek, was 

daar te min tyd, aangesien die sessie alreeds met 10 minute 

verleng is. Die groepleier het onderneem om dit tydens die 

aanvang van sessie 10 te verduidelik en sy het die groeplede 

versoek om die probleme as tuiswerk weer eens te probeer oplos 

(elke groeplid het 'n geskrewe uiteensetting van die vrae gehad). 

5.2.4.9.2 Bevindings na sessie 9 

* Die groeplede was baie ingenome met hul eie aandeel aan 

die ontwerp van hulle eie programme. Die groepleier het 

hulle geprys en bedank vir hulle suksesvolle pogings. 

Tydens die bespreking van hulle eie speletjies het dit geblyk 

dat dit vir hulle aangenaam was om daaraan te werk en om 

dit met mekaar te deel. Alhoewel Marius geen inset in 

hierdie verband gelewer het nie, kon hy deel M aan die 

ander groeplede se genotvolle pogings. 
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* 

* 

Die groeplede het dit baie moeilik gevind om probleme wat 

mondelings aan hulle oorgedra is, op te los. Hulle was 

onrustig en het aanvanklik op 'n onsistematiese wyse 

gepoog om belangrike inligting te onthou in plaas daarvan 

dat aantekeninge gemaak is. Die belangrikheid van 

toereikende ouditiewe waarneming word weer eens beset. 

Ofskoon die leerlinge gesukkel het om sukses te behaal, is 

die spel Wiskunde-bingo 1 positief deur hulle aanvaar. Met 

die oog op die ontwikkeling van die leerling se 

konsentrasievermoe en ouditiewe waarneming kan hierdie 

spel en variasies daarvan, baie effektief gebruik word. 

5.2.4.10 Sessie 10 

Teenwoordig 

Afwesig 

Terna 

Doelwitte 

Wessie, Danie, Sias en Jakes. 

Marius. 

Wiskunde-Rummy. 

1. Om moontlike veranderings in die leerlinge se betrokkenheid 

te bepaal (terugvoer). 

2. Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.10.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 10 

581 



Probleme wat deur die groeplede geidentifiseer is, is aan die 

groepleier voorgete (vergelyk sessie 11 ). Elke groeplid het sy 

bydrae gelewer en die groepleier het tevrede gevoel met die wyse 

waarop nog 'n tuisopdrag deur die groeplede hanteer is. Vir die 

volgende 30 minute is die probleme wat nie tydens die vorige 

sessie opgelos is nie (Wiskunde-bingo 1 ), deur die groepleier 

verduidelik. Daarna is hulle die geleentheid gebied om Wiskunde

Rummy te speel (kyk Bylae F, p.325). 

Aangesien daar 4 verskillende pakke kaarte is, kon die groeplede 

die pakke dikwels roteer. Danie en Jakes het teen mekaar 

gespeel en het drie rondes suksesvol voltooi. Wessie en Sias het 

teen mekaar gekompeteer en het 4 rondes met sukses voltooi. 

Die onderskeie spanne het tydens elke nuwe ronde 'n ander pak 

kaarte gebruik. Hulle was gretig om te wen en het die 

berekenings skriftelik gedoen. Die groeplede het dit aan die 

groepleier genoem dat dit een van die aktiwiteite was wat hulle 

die meeste geniet het. "Kaartspel is mos 'n man se spel", het 

hulle opgemerk. lndividuele hulp is deur die groepleier aan die 

leerlinge verleen ten einde die spel sonder ernstige onderbrekings 

te laat voortgaan. Hierdie sessie is, op aanvraag van die 

groeplede, met 15 minute verleng. 

5.2.4.10.2 Bevindings na sessie 10 

* Wiskunde-Rummy is 'n vinnige spel en bied aan die 

deelnemers ruim geleentheid tot effektiewe betrokkenheid 

by wiskundige vakinhoud op informele vlak. 
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* 

* 

* 

Wiskunde-Rummy is met 'n baie positiewe gesindheid deur 

die groeplede aanvaar. 

Die groeplede beskou tyd nie as 'n faktor wanneer hulle 

betrokke is by 'n wiskundige aktiwiteit wat hulle geniet nie. 

Die groepleier vind dit jammer dat Marius weer eens 

afwesig was tydens 'n baie geslaagde groepsessie. 

5.2.4.11 Sessie 11 

Teenwoordig 

Terna 

Doelwitte 

Wessie, Jakes, Marius, Danie en Sias. 

Wiskunde-vasvra en Wiskunde-flinkdink. 

1 . Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.11.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 11 

Aangesien die groeplede nie moes terugrapporteer in verband met 

'n tuisopdrag nie, is direk begin met die oplos van Wiskunde

vasvra- en Wiskunde-f/inkdinkprobleme (vergelyk paragraaf 

5.2.4. 11.2, p.585). Die groeplede is gevra om die sessie so in 

te deel dat hulle 30 minute lank op eie stoom werk en daarna 

hulle antwoorde met die van 'n maat vergelyk. lndividuele hulp 

is deur die groepleier verleen, indien 'n groeplid glad nie 'n 

probleem kon baasraak nie. Die groeplede was kontinu betrokke. 
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Omdat hulle graag die werkstukke volledig wou afhandel, is die 

sessie met 30 minute verleng. Wessie het laaste klaargemaak en 

die opmerking gemaak dat hy " ••. uiteindelik klaar is en ook in die 

kraal kom". 

Bewerkings wat oor die algemeen vir die groeplede moeilik was, 

is die volgende: 

1) Deling deur 'n breuk, byvoorbeeld: 

P = ( 1 + x) - ( 1 + y). Bereken P as x = % en y = ~ % 

2) Die bepaling van 'n derdemagswortel, byvoorbeeld: 

Bepaal die derdemagswortel van 8 a6 b9 

3) Die vierkantswortel van 'n drieterm, byvoorbeeld: 

Bereken die vierkantswortel van x2 
- 8x + 16 

4) Oplos van vergelykings waarby desimale getalle betrokke is, 

byvoorbeeld: 

Los op vir x as : 0,2x - 1,8 = 0,7 - 0,3x 

5.2.4.11.2 Wiskunde-vasvra en Wiskunde4/inkdink 

Die inhoud van die probleme wat deur die leerlinge ge"identifiseer 

is (Wiskunde-vasvra en Wiskunde-f/inkdink), word op bladsy 585 

- 587 uiteengesit. 
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Wiskunde-vasvra en Wiskunde-flinkdink 

1 . Bepaal x as: 

2 - ~ + % (3x + 2) = 2x 
3 

2. Bereken: (i) 3J 8a9b8 

3. Faktoriseer: (i) 4x - 6y - p(2x - 3y) 

(ii) (2,5)(1,43) - (2,5)(0,43) 

4. Uit die formula p = ( 1 -x 
1 -1 

x = 2 en y = 2 

1 )2 , bereken P as 
y 

5. Faktoriseer: (i) x3 
- x2 

- x + 1 

(ii) 1 2 - x - x2 

6. Bereken x as: (i) (x + 4)(x - 3) = x (x - 5) 

(ii) ~ -5 = .2.. XE'N 
x x' 

7. Vereenvoudig: (i) x (i;i + tl - !R + 1l 
p2 - t2 

(ii) -1L + _y_ -1 
x-y x-y 

8. Bepaal die waarde van: a(3a - b)2 as a = 4 en b = -1 

9. Vereenvoudig: (i) J x2 
- Bx + 16 ii) Trek -5x van -3x af 
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10. Bepaal x as : 
_1_ 
x2 

- x 

11; Vermenigvuldig: 

(i) x(x - 5) 

+ _2._ 
x - 1 

1 
x 

(ii) 2x2 (x4 + 4x3 - 5) - 2x6 

(iv) 2xy + 3x (2y - 4) - 6x 

(v) (x + 3)2 

(iii) (2x + 3) (3x - 1) (vi) 3(x2 - x + 1) 

12. Vermenigvuldig: 

(ii) - (xy - 4) 2 (iii) (xt + 1 )(x1 
- 1 ) 

13. Los op: 

(i) K...:....1 
3 

14. Faktoriseer: 

.K + 1 
6 

(i) 144xy2 
- 49x 

(ii) 0,2x - 1,8 = 0,7 - 0,3x 

(ii) 12 - 7a + a2 (iii) X8 
- 1 

(iv) (x + 2y)(x - y) - x - 2y (v) 2x 2 + 20x - 48 

15. 'n Vloermat is 3m !anger as wat dit breed is. As die omtrek 
56m is, wat is die lengte van die mat? 

16. Vereenvoudig: (i) 13x3 + 13° (ii) (2a) 0 (iii) 0,02-0,2 

17. Vereenvoudig: (i) 2(a2 - b2) + (a - b) 2 (ii) m4 
- p4 + m - p 
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18. 

Kyk na die bostaande figuur en voltooi die onderstaande tabel: 

SEWERING REDE 

i) <a= <c 
ii) <b=<2 
iii) <c= <1 
iv) <d + <1 = 180° 

v) <c = <3 

19. Vereenvoudig: - .J16 - 3.[T7 

20. Vereenvoudig: J 64x64 
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5.2.4.11.3 Bevindings na sessie 11 

* 

* 

* 

Die groeplede se ywer om hulle vakkennis te verbeter en 

aktief betrokke te wees by wiskundige aktiwiteite tree 

steeds starker na vore. 

Die feit dat die probleme deur die leerling self ge'identifiseer 

is, het hulle meer doelgerig gemaak om sukses te behaal, 

omrede dit probleme was wat hulle uit vorige toets- en 

eksamenvraestelle geselekteer het - hulle het soortgelyke 

probleme in die eksamen verwag. 

Nuwe insigte en kennis wat die groeplede tydens hulle 

deelname aan wiskundige aktiwiteite in vorige sassies 

verkry het, het positief daartoe bygedra dat hulle meer 

probleme met sukses kon oplos. 

5.2.4.12 Sessie 12 

Teenwoordig Wessie, Danie, Sias, Marius en Jakes. 

Terna Wiskunde-bingo 2. 

Doelwitte 

1 . Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.12.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 12 
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Aangesien daar geen ander aktiwiteite vir hierdie sessie beplan is 

nie kon die groeplede direk met die spel Wiskunde-bingo 2 (Bylae 

G, p.386) begin. Toe die groeplede die naam van die spel hoor, 

het hulle gedink dit is soortgelyk aan Wiskunde-bingo 1 en daarop 

gewys dat hulle net verkies dat die vrae nie mondeling aan hulle 

oorgedra moes word nie. Dit was in elke geval nie so beplan nie 

en elke groeplid het 'n geskrewe uiteensetting van die vrae 

ontvang. Hulle keuse ten opsigte van die verskillende bingokaarte 

was soos volg: 

*** Kaart 1 - Wessie. 

*** Kaart 2 - Danie. 

*** Kaart 3 - Jakes. 

*** Kaart 4 - Marius. 

*** Kaart 5 - Sias. 

Die groeplede het deurgaans probeer vasstel en verneem hoe die 

ander vaar: "Waar trek jy nou?" of "Hoeveel b/okkies kort jy nog 

om te wen?" 

Na afloop van 60 minute het geen speler nog sukses behaal met 

die spel nie. Die groepleier het hulle daarop gewys dat kaart 1 

voltooi behoort te wees na vraag 140, kaart 2 na vraag 148, 

kaart 3 na vraag 1 21 , kaart 4 na vraag 149 en kaart 5 na vraag 

128. Aan die hand hiervan kon hulle hulle eie vordering evalueer. 

Tien minute later het Sias die spel suksesvol voltooi. Op daardie 

tydstip het Jakes en Wessie elk 2 antwoorde gekort, Danie 5 en 

Marius 9. Die laaste 20 minute van hierdie sessie het die 
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groepleier die onderstaande probleme met hulle bespreek, 

aangesien hulle getwyfel het oor die korrekte oplossing daarvan: 

1) As f(x) = 6x bereken f(-2). 

2) Bepaal die vierkantswortel van 0,09. 

3) Vereenvoudig: (a 2 - 1) + (a 2 - a) 

4) 'n Derde van 'n sekere getal verminder met twee is 7. 

Bepaal die getal. 

5) As 'n onewe getal x is, wat is die opeenvolgende ewe 

getal? 

6) (5 + a) + ( 10 + a) 

7) Vereenvoudig: (b - a) + (a - b) 

8) (x + z) + ( y + z) 

9) -5 - 7 - 3 

10) Faktoriseer: x2 
- 4x 

Die groeplede is die opdrag gegee om spesifieke vakinhoudelike 

temas te identifiseer wat hulle graag tydens sessie 14 wil 

bespreek. Die groepleier sal self die nodige voorbereiding in 

hierdie verband doen. 

5.2.4.12.2 Bevindings na sessie 12 

* Elke groeplid was vir die voile verloop van die sessie aktief 

besig. Hulle was gretig om "Bingo" te kan roep en het 

gepoog om heeltyd met mekaar tred te hou en na mekaar se 

vordering te verneem. 
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* 

* 

* 

Die spel Wiskunde-bingo 2 is positief deur die groeplede 

aanvaar en hulle entoesiasme en ywer was deurgaans 

duidelik waarneembaar. 

Met die oog op effektiewe hersiening, inoefening en ook 

evaluering op informele vlak kan Wiskunde-bingo 2 met 

sukses aangewend word. 

Die feit dat die groeplede verlig was dat die vrae nie 

mondelings aan hulle gestel gaan word nie, wys verder 

heen na hulle eie onsekerheid in verband met hulle eie 

ouditiewe waarnemingsvermoens. 

5.2.4.13 Sessie 13 

Teenwoordig 

Terna 

Doelwitte 

Jakes, Wessie, Marius, Danie en Sias. 

Wiskunde-lig en /oer. 

1. Bepaling van moontlike veranderings in die groeplede se 

betrokkenheid (terugvoer). 

2. Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.13.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 13 

Die groeplede is daaraan herinner dat hulle wiskunde-
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woordeboeke tydens die volgende sessie aan die' groepleier 

voorgel~ moet word. 

Vakinhoudelike temas wat deur die groeplede ge'identifiseer is 

met die oog op die bespreking daarvan tydens 'n volgende sessie, 

is aan die groepleier voorgel~: 

1) Die line~re funksie y = mx + c. 

2) Kongruensie. 

Na wat verneem is, is hierdie temas deur die groeplede gekies, 

nadat hulle van hulle wiskunde-onderwysers verneem het dat dit 

belangrike temas vir hulle komende toets is. 

Daarna het die groeplede deelgeneem aan die spel Wiskunde-lig 

en loer (vergelyk Bylae H, p.402). Die groeplede is gevra om 

telkens die probleem- en kaartnommers aan te teken wat reeds 

deur hulle afgehandel is, ten einde soveel moontlik verskillende 

probleme op te los. Elke groeplid hat uit die staanspoor 5 

Wiskunde-lig en /oerkaarte ontvang. Die groeplede was aktief 

besig tydens die sessie, soos blyk uit die onderstaande 

puntetelling. Hulle het ook daarna gestreef om soveel moontlik 

probleme korrek op te los ten einde bonuspunte te verdien. Aan 

die einde van die sessie was die puntetelling soos volg: 

* 

* 
* 

Danie 

Wessie 

Jakes 

100 punte + 20 bonuspunte. 

120 punte + 20 bonuspunte. 

150 punte + 30 bonuspunte. 
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* 

* 

Marius 

Sias 

110 punte + 20 bonuspunte. 

140 punte + 20 bonuspunte. 

Jakes is as wenner van hierdie sessie gelukgewens. Wessie het 

die opmerking gemaak dat hy daarvan hou dat die probleme 

"weggesteek" is, dit maak sy eie keuse 'n grater verrassing. Sias 

het beweer dat hy dit geniet, omdat die moeilikheidsgraad wissel: 

"Al die probleme is nie moeilik soos in die eksamen nie; ek haat 

dit as al/es altyd van wiskunde moeilik is. Hier kan 'n mens 

darem die probleme doen ". 

5.2.4.13.2 Bevindings na sessie 13 

* 

* 

* 

Ondanks die feit dat die groeplede al 'n geruime tyd ( ± 6 

weke) besig is met die program en aan verskeie wiskundige 

aktiwiteite deelgeneem het, het hulle tydens hierdie sessie 

met net soveel entoesiasme daarna gestreef om sukses met 

Wiskunde-lig en loer te behaal. 

Die terugvoer van die groeplede tydens hierdie sessie het 

die groepleier laat besef dat die belewing van sukses 

deurgaans belangrik is, asoo.k om aan elke leerling die 

geleentheid tot effektiewe betrokkenheid by wiskundige 

vakinhoud te gee. 

Spesifieke aspekte van Wiskunde-lig en loer wat die 

groeplede se belangstelling geprikkel het, was die wyse 

waarop die punte toegeken is en die verrassingselement in 
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die wyse waarop die vrae bedek was en die speler 'n eie 

keuse moes maak ten opsigte van 'n spesifieke nommer. 

5.2.4.14 

Teenwoordig 

Tema 

Doelwitte 

Sessie 14 

Jakes, Wessie, Danie, Sias en Marius. 

My eie keuse. 

1 . Om moontlike veranderings in die groeplede se 

betrokkenheid te be pa al (terugvoer). 

2. Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.14.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 14 

Elke groeplid het sy voltooide wiskundewoordeboek aan die 

groepleier voorgel~. Die inhoud van hierdie woordeboeke word 

in paragraaf 5.2.4.14.2, p.596 - 604 uiteengesit. Daarna is die 

groeplede geleentheid gebied om probleme op te los i.n verband 

met die temas wat hulleself ge"identifiseer het. Die inhoud van 

hierdie probleme word in paragraaf 5.2.4.14.3, p.605 - 611 

uiteengesit. Die groeplede het die werkstukke soos 'n vraestel 

hanteer en het gepoog om soveel moontlik probleme op hulle eie 

korrek op te los. lndien hulle glad nie vordering kon maak nie, is 

die groepleier se hulp ingeroep. Die tydsduur van hierdie sessie 

is op aanvraag van die groeplede met 15 minute verleng. Die 
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werkstukke is deur die groeplede voltooi. 

5.2.4.14.2 'n Uiteensetting van die groeplede se eie 

wiskundewoordeboeke 

5.2.4;14.2.1 lnleiding 

* 

* 

* 

* 

Die formaat van die woordeboekies wat elke leerling 

ontvang het, was 21cmx10cm. 

Die woordeboek bestaan uit 20 bladsye. 

Die inhoud is onder die letters van die atfabet gerangskik. 

Ten einde ruimte te bespaar, word die inhoud van etlike 

woordeboekbladsye nou op een bladsy getik. 
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1. 'n Algebraiese uitdrukking : 2x2 + 5xy + 1 

2. Algebrai'ese terme is gelyksoortig as hulle grondtalle en 

eksponente dieselfde is: 3x2 en x2 • 

3. Algebrai'ese terme is ongelyksoortig wanneer hulle 

grondtalle en/of eksponente verskil: x2 en x is 

ongelyksoortige terme. 

4. Absis - In die geordende paar (x ; y) noem ons x die absis. 

(y is die ordinaat.) 

1. Breuke: 
2. _.teller 
5 _. noemer 

x _.teller 
y _. noemer 

· 2. Breuke kan jy net bymekaar tel as die noemers dieselfde is: 

1+1 
2 3 

1+1 
x y 

3. Be/angrik! 

~ 
6 

y_±._X 
xy 

.5. 
6 

1) (x + 2y)2 = x2 + 4a + 4y2 (Onthou die middelterm) 

2) - 3x - 4x - x = -8x 

3) (-3x) (-4x) (-x) = -12x3 

4) x -
2x..::._3_ 

5 2 

~ x -
(.2x..:._3.) 

5 (Hakies is belangrik) 
2 
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Eksponent : 2x3 - Eksponent 
~ 

1. 

2. Eksponentwette: 

1) Vir menigvuldiging: 

x2. xa = XS 

x•. x' x•+t 

23. 2-1 22 

2) Vir deling: 

x1 + x• = ~ x•·• 
x• 

3) Wortelvorme: rx x"'' 

'.fX" x•'' 

4) Magsverheffing: (x")m x•m 

(a2)-1 a·2 

3. E = element bv. xER. 

~ 
1 . Faktoriseer betaken skryf as die produk van faktore, bv: 

12 = 2 x 2 x 3 ; a2 = a x a 

2. Onthou: 

a) Gemeenskaplike faktor, bv: 2x + 2y = 2(x + y) 

b) Faktorisering van drie terme: x2 - 5x + 6 = (x-3)(x-2) 

a2b2 
- 4ab + 4 = (ab - 2)(ab - 2) 
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c) Verskil tussen twee vierkante: 

x2 _ Y2 

4x2 
- 49 

(x - y) (X + y) 

(2x - 7)(2x + 7) 

3. Formules om te ken: 

1) Omtrek van 'n sirkel = 2m 

2) Oppervlakte van 'n sirkel = m 2 

3) Oppervlakte van 'n driehoek = % basis x h 

4) Oppervlakte van 'n reghoek = I x b 

5) Oppervlakte van 'n parallelogram = basis x loodregte 

hoogte 

6) Oppervlakte van 'n trapesium = % (som van die 

lengtes van die ewewydige sye) x h 

GGF = Grootste gemene faktor. 

Bv.: Bepaal die GGF van: 

9a3b4 
; 1 2a2bc3 

; 24a4c2 

9a3b4 

12a2bc3 

24a4c2 

GGF 

= 32,aa.b4 

= 22.3.a2b.c3 

= 23 .3.a4 .c2 

= 3a2 

ldentiteitselement vir optelling is 0. 

ldentiteitse/ement vir vermenigvuldiging is 1 . 
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1 . Koeffisient: 2 x3 
: .2. is die koeffisient 

Die koeffisient van 

Die koeffisient van 

x 
3 

-x 
2 

is .1 
3 

:.1 
2 

2. Komplementere hoeke is hoeke wat saam 90° is. Die 

komplement van 20° is 70°. 

3. KGV = Kleinste gemene veelvoud. 

bv.: KGV van 9a2b4c ; 12a2b ; 24a4c2 is: 72 a4 b4 c2 

4. Kongruent: Twee figure is kongruent as hulle vorm en 

grootte gelyk is. 

5. Vier redes vir kongruensie van driehoeke is: 

a) sy; hoek; sy 

b) sy; sy; sy 

c) hoek; hoek; sy 

d) skuinssy; reghoeksy; regtE3 hoek 

1 . Lineere funksie: y = m x + c 

m = Helling of c = y-afsnit 
gradient of 
skuinste van 
die lyn Y 

2. As m>o en c>o 
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3. As m<o en c<O 

y 

4. As m = o 

~---e----..x 

Ooreenkomstige hoeke: 

Eienskappe van 'n parallelogram: 

1 ) T eenoorstaande sye is 

ewe lank en ewewydig. 

2) Teenoorstaande hoeke 

is ewe groot. 

3) Hoeklyne halveer mekaar. 

600 



Eienskappe van 'n ruit (rombus): 

1) Al vier sye is ewe lank. ++ 
2) T eenoorstaande hoeke is 

ewe groat. 

3) Die hoeklyne halveer 

mekaar reghoekig. 

4) Die hoeklyne halveer die 
+ • 

hoeke van die ruit. '+ • 

5) Teenoorstaande sye is 

ewewydig. 

Eienskappe van 'n reghoek: 

1) T eenoorstaande sye is 

gelyk en ewewydig. 

2) Hoeklyne is ewe 

lank. 

3) Hoeklyne halveer 

mekaar. 

4) Al die hoeke is 

regte hoeke. 
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Stellings: 

1 . Wanneer twee lyne mekaar kruis, is regoorstaande hoeke 

ewe groot. 

2. Die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die 

nie-aanliggende binnehoeke. 

<1 = x + y 

1 

3. Die basishoeke van 'n gelykbenige driehoek is ewe groot. 

As AB = BC is <A = < C A 

B 
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4. Wanneer twee ewewydige lyne deur 'n snylyn gesny word, 

word ooreenkomstige hoeke en verwisselende binnehoeke 

wat ewe groat is, gevorm. 

Tekens: 

x - + 
+ x + + 
- x + 

Eienskappe van 'n v/ieiir: 

>1 >6 ooreenkomstige 

hoeke. 

> 4 = > 5 verwisselende 

binnehoeke. 

> 3 > 6 verwisselende 

binnehoeke. 

> 3 > 8 ooreenkomstige 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 
+ 

hoeke. 

+ 
+ 

Twee pare aangrensende sye 

is ewe lank. 

Die diagonale (hoeklyne) 

sny mekaar reghoekig. 
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Verminder 'n getal met 5 : x - 5 

Vermeerder 'n getal met 5 : x + 5 

Vergelyking van die y-as : x = 0 

Vergelyking van die x-as : y = 0 

Vereenvoudig: 

= 

_x_ 
(x + 2) 

_x_ 
(x + 2) 

_x_ 
(x + 2) 

~ 
4 

+ 

+ 

x = 

604 

4 
(x2 + 2x) 
~ ~ faktoriseer 

4 
x (x + 2) 

x <x + 2) 
4 

,_,_onthoul 



5.2.4.14.3 Onderwerp van my eie keuse: Die line~re funksie 
y = mx + c 

1. Skryf die volgende vergelykings in standaardvorm: 

a) y - 3 = 0 d) 2y + 5 = 3x 

b) 3y + x = 0 e) x + 2y = 6 

c) 2x - 3y = 6 f) 5x - 3y = 9 

2. Bepaal die gradiente van die volgende line~re funksies: 

a) 1 d) x + y = 6 y - 3x = 1 2 

b) y = 7x + 5 e) y = .:J2 x + 
2 

10 

c) j_ 
f) -2 

x-y = 
2 

y= 3x 

3. Wanneer twee lyne ewewydig is, is hulle gradiente __ _ 

4. Wanneer twee lyne loodreg op mekaar is, is _____ _ 

5. Waar sny die volgende funksies die (i) x - as en (ii) y-as? 

(a) y- 3 = 0 (d) 5x - 3y = 9 

(b) 2y - x = 6 (e) x + y = 6 
2 

(c) x + 2y = 6 (f) y = -x + 5 3 
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6. Voltooi die tabel: 

7. Bepaal b in elk van die volgende gevalle as: 

a) y = 2x + 3 ewewydig is aan y = bx + 3 

b) y = 2x + 3 loodreg is op y = bx + 3 

c) y = x + 2 ewewydig is aan y = bx + 2 

d) y = x + 2 loodreg is op y = bx + 2 

e) Y. .K 
3 2 1 ewewydig is aan y = bx + 4 

f) Y. .K 
3 2 1 loodreg is op y = bx - 4 

8. Skets die grafieke van die volgende funksies op verskillende 
assestelsels: 

a) y = 2x + 4 

b) y = 2 

c) y = x 

d) y = -x 

e) 2x - y = 6 

f) x = 3 
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g) x = -2 

9. Bepaal of die gradient van die volgende positief, negatief of 
0 is: 

a) y = 2x + 3 

b) y + 3x - 1 = 0 

c) 2y - 3x - 2 = 0 

d) v+x+x-2=0 

e) 2y - 3x = 7 

y 
f) 

x 

g) y 

x 
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h) y 

x 

i) 

y 

x 
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Onderwerp van my eie keuse: Kongruensie van driehoeke. 

1. Wanneer is twee driehoeke kongruent7 Noam 4 redes. 

2. Bewys dat die volgende pare driehoeke kongruent is: 

(a) 
E 

F H 

(b) 
c 

Bewys 6A6D a 6ABC 

D 
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(c) E 

G H 

(d) 

p L M 

Bewys .O.LNO a .O.LMO 
N 

(e) 
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(f) 

A D 

Bewys .6.ABC: .6.BCD 

E c 

(g) 

Bewys .6.ABC :.6.BDE 
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5.2.4.14.4 Bevindings na sessie 14 

* 

* 

T erugvoer van die groeplede met verloop van hierdie sessie 

het die indruk gelaat dat hulle gedetermineerd was om hulle

self deeglik voor te berei vir die komende toets met die oog 

op beter prestasie. 

Die groepleier was tevrede met die wyse waarop die 

groeplede vordering gemaak het met die oplos van 

probleme. Verder is waargeneem dat hulle tydens hierdie 

sessie minder afhanklik was van ekstra hulp. Hulle het 

verskeie pogings aangewend om die korrekte oplossing te 

verkry, alvorens die groepleier om hulp gevra is. 

5.2.4.15 Sessie 15 

Teenwoordig 

Afwesig 

Terna 

Doelwitte 

Sias, Danie, Jakes en Wessie. 

Marius. 

Wiskunde-legkaartbonansa. 

1 . Die ontwikkeling van spesifieke vaardighede met die oog op 

die bevordering van die wiskunde-selfkonsep. 

5.2.4.15.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 15 

Die einde van die program het aangebreek en hierdie was die 
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laaste sessie waartydens die groeplede geleentheid gebied is om 

aan 'n wiskundige aktiwiteit deel te neem. Die spelreels van 

Wiskunde-/egkaartbonansa is aan die groep verduidelik sander om 

die naam van die spel te noem (dit is deel van die spel om self die 

naam te identifiseer (kyk Bylae I, p.468). Die groeplede was baie 

opgewonde om te begin en die groepleier het aan elke leerling sy 

pak van 26 kaarte gegee. Die punte is deur die groepleier self op 

elke speler se puntekaart aangedui. Die punte wat die groeplede 

behaal het, word op p.614 - 617, uiteengesit. 
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LETTER PUNTE 

1. K 20 

2. 

3. B 10 

4.A 15 

5.N 15 

6. A 20 

7. s Fopvall ("Booby trap") 

8. A 5 

9.D 20 

10. L 

11. 1 10 

12. Fopvall ("Booby trap") 

13. N 20 

14. 40 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. R 10 

22. E BOERPOT II 100+ 100 BONUS! 

23. 

24. 

25.A 10 

26. Fopvall("Booby trap") Totaal: 395 
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LETTER PUNTE 

1. K 20 

2. 

3. 

4.A 15 

5.N 10 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. Fopvall ("Booby trap") 40 

15. 

16. K 20 

17. 

18. 

19. 

20.U 25 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. Totaal: 103 
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LETTER PUN TE 

1. K 20 

2.W 10 

3. B 10 

4.A 15 

5. 

6. A Fopvall ("Booby trap") 

7. 

8. A 5 

9.D 20 

10. 

11. I 10 

12. 

13. N 20 

14. 

15. 

16. K 20 

17.0 30 

18.S 10 

19.T 5 

20. u 25 

21. R 10 

22. 

23.N 25 

24. 

25. 

26. Totaal: 235 
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LETTER PUNTE 

1. K 20 

2.W 10 

3. B 10 

4. 

5. N 10 

6. 

7. 

8. 

9.D 20 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. Fopvall ("Booby trap") 40 

15. 

16. K 20 

17. 

18. s 10 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. Totaal: 140 
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Vanuit die voorgaande blyk dit dat Danie die wenner was tydens 

hierdie sessie. Aangesien Danie nie die bonusvraag korrek kon 

beantwoord nie, is die ander groeplede die geleentheid gebied om 

ekstra punte te verdien. Vraag 2 en 3 van die bonusvrae is aan 

die groep gestel. Sias het vraag 2 korrek beantwoord en 'n 

verdere 50 punte verdien. Vraag 3 kon nie deur een van die 

groeplede korrek opgelos word nie. 

Die spel het egter nie lank genoeg aangehou dat die naam van die 

spel deur een van die deelnemers bepaal kon word nie. Wessie 

het ges~ " .. . dit werk soos Legkaartbonansa van die televisie en 

dit moet dit wees". Die groepleier het die naam aan hulle bekend 

gemaak waarna hulle laat blyk het dat hulle die spel Wiskunde

legkaartbonansa terdee geniet het. Wessie het opgemerk: "Ek 

het nou we/ ver/oor, maar dit was nou vet pret". Die groepleier 

was tevrede met die verloop van hierdie sessie en het dit jammer 

gevind dat Marius weer eens nie kon deel in die "wiskundepret" 

nie . 

. 5.2.4.15.2 Bevindings na sessie 15 

* Vanuit die spontane reaksie van die groeplede het die 

groepleier afgelei dat hulle teleurgesteld was dat die 

program ten einde geloop het. Hulle het die groepleier 

bedank omdat, soos hulle dit gestel het: "Die lekkerste vir 

laaste geb(}re is" deur na Wiskunde-legkaartbonansa te 

verwys. 
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* Die groeplede se entoesiastiese deelname en genieting van 

hierdie sessie het aan die groepleier oneindige beroeps

bevrediging verskaf. Ongeag die finale uitkomste en die 

sukses wat moontlik met hierdie program behaal is, het die 

wyse waarop die groeplede hierdie sessie geniet het by die 

groepleier die indruk gelaat dat dit wel vir elke groeplid 

persoonlik iets betaken het. 

5.2.4.16 Sessie 16 

Teenwoordig 

Terna 

Doelwitte 

Marius, Danie, Sias, Jakes en Wessie. 

Evaluering. 

1. Bepaling van moontlike veranderings in die kwaliteit van 

elke groeplid se wiskunde-selfkonsep. 

2. Evaluering van die program. 

5.2.4.16.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 16 

Elkeen van die groeplede is die geleentheid gebied om die llW te 

voltooi met die oog daarop om moontlike veranderings in die 

kwaliteit van hul wiskunde-selfkonsep te bepaal. Daarna is elke 

groeplid gevra om die vraelys ter evaluering van die program te 

voltooi. 
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5.2.4.17 

Teenwoordig 

Terna 

Doelwitte 

Sessie 17 

Marius, Wessie, Jakes, Sias en Danie 

Afsluiting en terugrapportering. 

1. Terugrapportering aan die groeplede. 

5.2.4.17.1 Beskrywing van die gebeure in sessie 17 

Die groepleier het die inligting soos verkry uit die llW met elk van 

die groeplede bespreek. Positiewe terugvoer is aan elke groeplid 

gegee in verband met die wyse waarop hulle vertroue in hulleself 

en die wiskundesituasie as geheel, die kwaliteit van hulle eie 

arbeidsaamheid, inisiatief en outonomiteit verander het. Die 

groepleier het hulle ook gelukgewens met die feit dat hulle enduit 

by die program betrokke was. Marius kon wel nie al die sessies 

bywoon nie, maar hy het nie daardeur sy deelname aan die 

program gestaak nie. Met die oog op die komende eksamen wat 

binne 'n week 'n aanvang sou neem, is elke groeplid sterkte 

toegewens. 

5.2.5 Geheeloorsig 

Al die ge"identifiseerde onderwerpe en doelwitte vir die program, 

soos uiteengesit in Hoofstuk 4, paragraaf 4.4. 7 is deur die lede 

van die groep tydens die programsessies bespreek. Die vooraf 

beplande program het struktuur gegee aan die programsessies en 
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aan die groepleier duidelike riglyne gestel ten einde die groeplede 

te begelei met inagneming van hur eie werkstempo, probleme en 

behoeftes. 

Uit die sessies het dit geblyk dat daar gemeenskaplike ~n 

uiteenlopende probleme bestaan by leerlinge wat probleme op 

wiskundige vakgebied ervaar. lnsig in faktore grondliggend aan 

die beeld wat 'n leerling van homself op wiskundige vakgebied 

gevorm het, stel horn in staat om sy eie gesitueerdheid in 

perspektief te plaas en dien as rigtingwyser vir effektiewe wyses 

om die probleem te probeer oplos. Elke groeplid het ook tot die 

beset gekom dat die blote kennis van sy eie wiskundige aanleg 

nie is waarmee volstaan behoort te word nie en dat dit nie as 'n 

kitsoplossing vir sy probleem beskou kan word nie. Die 

belangrikheid van sy eie aandeel in terme van hardwerkendheid, 

toegewydheid en deursettingsvermoe is in hierdie verband besef. 

Verder het dit geblyk dat die verskillende groeplede baat gevind 

het by die onderlinge ondersteuning van mekaar en hulle het 

geleer om hulle eie denke te verbaliseer. Die groeplede het met 

gemak hulle probleme op wiskundige vakgebied met mekaar 

gedeel en hulle het geleer om verskille met mekaar te bespreek. 

Die lede van die groep het baat gevind by die sessies waartydens 

hulle die geleentheid gebied is om teen mekaar of teen hulleself 

te kompeteer. Die groepleier het opgemerk dat hulle positief was 

oor spesifieke wiskundige aktiwiteite aan die hand waarvan hulle 

kon ontdek dat wiskunde nie slegs 'n straf is nie, maar ook pret. 
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Die groeplede het die program afgesluit met 'n positiewe 

belewing van hulle eie vermoens ten aansien van wiskunde as 

vak en 'n doelgerigte strewe om hut prestasies in die komende 

eksamen te verbeter. 

'n Volledige uiteensetting van die navorsingsresultate wat aan die 

hand van die voorgaande loodsondersoek verkry is, word volledig 

in Hoofstuk 6 uiteengesit. 
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HOOFSTUK 6 

NAVORSINGSRESUL TATE EN -BEVIN DINGS TEN 

AANSIEN VAN DIE LOODSONDERSOEK 

6.1 lnleiding 

Die inhoud van hierdie hoofstuk bied 'n volledige uiteensetting 

van die navorsingsresultate en -bevindings soos verkry uit die 

loodsondersoek wat in Hoofstuk 5 omskryf is. 

6.2 Uiteensetting van navorsingsresultate en -bevindings 

6.2.1 Bevindings in verband met die leerlinge se gesindhede 

ten aansien van hulle eie vermoens en prestasies op 

wiskundige vakgebied 

Die leerlinge se onsekerheid in verband met hulle eie vermoens 

het geblyk uit die bespreking van Bylae B, p.170, vraag 1, 2 en 

3. 

Bylae 8, p.170, vraag 1, 2 en 3: 

Vraag 1: 

Hoe sien jy jouself as potensiele wiskundige? 

Vraag 2: 

Is jy tevrede met die prestasies wat jy op wiskundige vakgebied 
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behaal? 

Vraag 3: 

Oink jy jou prestasies kan verbeter? 

Die meerderheid van die leerlinge het laat blyk dat hulle onseker 

voel oor hulleself en die moontlikheid betwyfel of hulle wel 

daartoe in staat is om wiskunde te bemeester: 

- Wessie sien homself as iemand wat altyd sukkel, hopeloos vaar 

in wiskunde en altyd laaste klaar is. Hy ag dit veiliger om 

wiskunde as vak nie verder te neem nie. 

- Marius is nie seker of hy wiskunde kan deurkom nie en beweer 

dat, indien die moontlikheid wel bestaan, dit net op die 

standaardgraad sal wees. 

- Danie is besonder negatief en betwyfel die moontlikheid of hy 

ooit daarin sal slaag om wiskunde suskesvol deur te kom. 

- Jakes is relatief positief om wiskunde tot st.10 te neem, maar 

hy verloor moed wanneer hy die werk nie verstaan nie. 

- Sias is die enigste leerling wat nie enige onsekerheid in verband 

met sy eie vermoens laat blyk nie. Hy is net nie gelukkig met sy 

eie inset nie en weet dat hy baie beter as tans kan presteer. 

6.2.2 Bevindings ten aansien van die leerlinge se insig in 

moontlike oorsake vir hulle wiskundige prestasies 
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Bylae B, p.171, vraag 5: 

Vraag 5: 

Hoekom dink jy presteer jy swak in wiskunde? 

Tydens die bespreking van bostaande vraag het dit geblyk dat die 

leerlinge ontevrede is met die prestasies wat hulle op wiskundige 

vakgebied behaal. Die grondliggende oorsake vir hulle probleme 

is soos volg deur hulle verduidelik: 

* 

* 

* 

* 

Ontoereikende kognitiewe vermoiins 

"Ek is moontlik te dam om die vakinhoud te verstaan, want 

dit is te moeilik". (Danie en Wessie) 

Ontoereikende selfvertroue 

"Ek vra nie maklik in die klas 'n vraag as ek nie verstaan 

nie". (Marius) 

Verhoudingsprobleme 

"Die verhouding tussen my en die onderwyser maak dit vir 

my te moeilik om vrae te vra en spontaan op te tree in die 

klas". (Sias) 

Ontoereikende vakonderrig 

"Slegs die maklike werk word in die klas verduidelik dan 

sukkel ek met die tuiswerk en doen swak in toetse en 

eksamens". (Jakes) 
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6.2.3 Bevindings ten aansien van die leerlinge se insig in 

die wyse waarop die wiskunde-selfkonsep gevorm 

word 

Bylae B. p.170. vraag 2 en 3: 

Vraag 2: 

Wat beteken die begrip wiskunde-selfkonsep? 

Vraag 3: 

Hoe word die wiskunde-selfkonsep gevorm? 

Vanuit die bespreking van die bostaande vrae het dit geblyk dat 

die begrip wiskunde-selfkonsep aan die leerlinge onbekend is. 

Nadat die begrip aan hulle verduidelik is, was die leerlinge daartoe 

in staat om enkele faktore grondliggend aan die wyse waarop die 

wiskunde-selfkonsep gevorm word. te identifiseer. Dit is soos 

volg verduidelik: 

* 

* 

* 

Liefde vir en belangstelling in die vak 

"As jy lief is vir wiskunde en daarin belangstel, sal jy 'n 

positiewe beeld van jouself teenoor wiskunde vorm". 

Pligsgetrouheid 

"As jy gereeld jou werk (tuiswerk) doen, voel jy nie skuldig 

nie en word 'n positiewe beeld gevorm". 

Wiskundeprestasies 

"As jy goed doen in wiskunde voel jy goed oor jouself en 
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* 

* 

word 'n positiewe beeld gevorm". 

Beroepsmoontlikhede 

"As jy weet dat jy wiskunde eendag gaan nodig kry, sal jy 

jouself dwing om daarin belang te stel en positief te dink 

oor wiskunde". 

Verstandsmoontlikhede 

"As jy weet jy k~n goed doen in wiskunde of weet dat jy 

slim genoeg is, voel jy goed oor jouself en word 'n 

positiewe bee Id gevorm n. 

Vanuit die voorgaande uiteensetting van die leerlinge se 

interpretasie van die wyse waarop die wiskunde-selfkonsep 

gevorm word en faktore grondliggend aan die vorming daarvan, 

blyk dit dat die leerlinge 'n gebrekkige insig in hierdie verband 

openbaar. Grondliggende faktore wat bepalend is vir die vorming 

van die wiskunde-selfkonsep wat deur die leerlinge buite rekening 

gelaat is, is onder meer die volgende: 

- Die kwaliteit van die leerling se eie taakgerigtheid. 

- Die kwaliteit van die leerling se eie werksinset. 

- Die mate van inisiatief en selfstandigheid wat in 'n leerling se 

werkswyse geopenbaar word ten einde wiskunde begripmatig 

te bemeester. 

- Die kwaliteit van die leerling se vertroue in homself en die 

wiskundesituasie as geheel. 
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6.2 .. 4 Bevindings ten aansien van die leerlinge se gesindheid 

teenoor wiskunde as vak 

Bylae B, p.170, vraag 1: 

Vraag 1: 

Hoe sien jy wiskunde as vak? 

Tydens die bespreking van die bostaande vraag het die leerlinge 

laat blyk dat hulle negatief ingestel is teenoor wiskunde as vak. 

Redes vir hulle negatiewe gesindhede is soos volg geverbaliseer: 

- Die leerlinge beskou die vakinhoud as te "moeilik" en beweer 

dat hulle nie daartoe in staat is om wiskunde met sukses aan te 

pak nie. 

- Die leerlinge beskou die vakinhoud as "eentonig en dieselfde". 

- Die leerlinge beweer dat wiskunde as vak "te veel dinkwerk 

vereis en die lewe onnodig moeilik maak". 

Die wyse waarop die program daartoe bygedra het om die 

leerlinge se gesindheid teenoor wiskunde as vak te verbeter, meer 

geloof in hulle eie vermoens te verkry en insig te verkry in faktore 

grondliggend aan die beeld wat hulle van hulleself op wiskundige 

vakgebied gevorm het, word vir die leser duidelik vanuit die 

inligting in die evalueringsvraelyste. Die groepleier het geen 

veranderings in hierdie vraelyste aangebring nie. Die leerlinge se 

eie bewoording van die antwoorde op die vrae is net netjies 

oorgetik. Die inhoud van hierdie vraelyste, asook die 
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navorsingsresultate soos blyk uit die voltooide llW wat v66r die 

aanvang, en nc\ afloop van die program ge'implementeer is, word 

vervolgens uiteengesit. Ander belangrike inligting in verband met 

die leerlinge se wiskundeprestasies word ook volledig bespreek. 

6.3 Verdere uiteensetting en interpretasie van die 

navorsingsresultate soos blyk uit die loodsondersoek 

6.3.1 Marius (kyk Tabel 17 & 18 en Figuur 22) 

Tabel 17 Die puntetelling wat Marius in die llW behaal het 

Afdeting .. . . · Punt~· Punte· Kategorie Kategorle Totale Verbeter-
Vlitt die OV't' ·· telling telling voor .. na afloop punte· de pre• 

· .. ·· voor na aanvang van verande- stlisie 
aanvang afloop van . program ring .· uitge-

van van program druk as 

····· 
.··· i. ·.· ·.·• program program > ...... 'n% 

VERTROUE 4 14 SWAK SWAK 10 HO!!R 38.4% 

OUTO- 7 9 MATIG MATIG 2 HOeR 14,2% 
NOMIE 

INISIATIEF 1 3 SWAK MATIG 2 HOeR 16,6% 

ARBEID- 6 11 SWAK SWAK 5 HOeR 22,7% 
SAAMHEID 

IDENTITEIT 14 19 SWAK MATIG 5 HOeR 22,7% 

TOT ALE 32 56 SWAK MATIG 24 HOeR 25% 
llW 

Tabel 18 Marius se eksamenpunt voor en na die program 

Marius 

EKSAMENPUNT 
VOOR DIE AANVANG 
VAN DIE PROGRAM 

36% 

EKSAMENPUNT 
NA AFlOOP VAN 
DIE PROGRAM 

38% 

629 

%-VERANDE· 
RING 

2% 



(!J 
z 
::J 
_J 

w 
I-w 
I-z 
:::> 
a.. 

Figuur 22 'n Grafiese voorstelling van die puntetelling wat 

Marius in die llW behaal het 
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40 

AFDELING VAN DIE llW 
D Puntetelling voor die aanvang van die program 
~ Puntetelling na afloop van die program 
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6.3.1.1 lnterpretasie van navorsingsresultate aangaande 

Marius 

Marius kon vier programsessies nie bywoon nie, weens sy 

deelname aan buitemuurse aktiwiteite. Na afloop van die 

program word egter steeds 'n positiewe verandering in die 

kwaliteit van Marius se wiskunde-selfkonsep waargeneem: 

Sy totale llW-telling het 'n toename van 25% getoon. 

Sy vertroue in homself en die wiskundesituasie as geheel 

het die hoogste verbetering in kwaliteit getoon (38%). 

Ondanks hierdie verbetering word die kwaliteit van sy 

vertroue, volgens die norm van die llW, steeds as swak 

beskou. 

Marius se inisiatief op wiskundige vakgebied het met 

16,6% verbeter. Kategoriaal het die kwaliteit van swak na 

matig verbeter. 

Ondanks 'n verbetering van 22,7% wat Marius se 

arbeidsaamheid betref, word die kwaliteit van sy werksinset 

steeds as swak omskryf. 

Kategoriaal het die kwaliteit van Marius se wiskunde

identiteit van swak na matig verbeter wat as 'n 

bevredigende verbetering beskou kan word. 
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Wat Marius se wiskundeprestasie betref, is 'n verbetering, 

alhoewel gering (2%), na afloop van die program bespeuro 

Vanuit die voorgaande inligting en die data van die 

evalueringsvraelys wat deur Marius voltooi is (paragraaf 6.3.1.2), 

kan die gevolgtrekking gemaak word dat Marius se deelname aan 

die program vir horn tot voordeel gestrek het. 

6.3.1.2 Vraelys met die oog op die evaluering van die program 

Naam: Marius 

Standard: 7 

Ouderdom: 1 5 

lnstruksies: 

a. Daar is nie 'n regte of verkeerde antwoord nie. 

b. Wees asseblief baie eerlik met jouself. Moenie antwoord 

soos jy dink ander van jou sal verwag om te antwoord nie. 

c. Beantwoord asseblief al die vrae. 

d. Vra as iets nie duidelik is nie. 
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Vraag 1. Hoe sien jy wiskunde as vak? 

"Ek sien dit as 'n noodsaaklikheid". 

Vraag 2. Oink jy jy het baat gevind deur deel te neem aan die 

program? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, dit het my gehelp en gemotiveer vir 'n beter punt. Ek sien 

dit nou in 'n ander lig". 

Vraag 3. Oink jy die program het daartoe bygedra om: 

3.1 Jou gesindheid teenoor wiskunde as vak te verander? 

JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, dit is nou nie meer net 'n vak uit my ander vakke nie; ek sien 

dit as 'n noodsaaklikheid vir verdere studies". 

3.2 Jou hardwerkendheid te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, dit het my gehelp om my huiswerk meer gereeld te doen". 

3.3 Jou meer vertroue in jouself te gee ten aansien van 

wiskunde as vak? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

n Ja, dit het gehelp sodat ek wiskunde meer ernstig opneem". 

3.4 Jou die vakinhoud beter te laat verstaan? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want die program het my meer vertroue in myself gegee". 

633 



3.5 Jou inisiatief te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja. dit het my gehelp om altyd te probeer aan 'n som. Dit het 

my ook geleer om wiskunde vir jouself lekker te maak" o 

3.6 Jou betrokkenheid by wiskunde as vak te verander? 

JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja. want ek woon die progam gereeld by en doen meer ander 

wiskunde". 

3. 7 Jou deursettingsvermoe te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja. my deursettingsvermoe was 'n probleem voor die program. 

maar ek het geleer om so lank as moontlik te probeer aan 'n som. 

voordat ek moed opgee en vra". 

3.8 Jou minder afhanklik te maak van ander se hulp om 

probleme op te los? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja. want nou kan ek langer uithou om 'n som te probeer sonder 

om ander se hulp te vra". 

3.9 Om die sosiale interaksie tussen jou en jou maats (of tussen 

jou en ander persona) ten aansien van wiskunde as vak te 

verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 
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· "Ja, in die begin het ons nie so baie gees gehad nie, maar ons het 

baie gou gees gekry. Ek vra nou ook makliker in die klas as ek 

sukkel, want my maats is ook in die program". 

Vraag 4. By watter programaktiwiteit(e) waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste baat gevind? 

Verduidelik hoekom jy so dink: 

"Wiskunde-lig en /oer. Dit help jou om beter te doen in 

meetkunde. Wiskunde-bingo 1 en 2, want daar is geweldig baie 

somme, veral in 2". 

Vraag 5. Watter programaktiwiteite waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste geniet? 

Verduidelik hoekom jy so dink: 

"Wiskunde-bingo en Wiskunde-lig en /oer. Dit was baie lekkerder 

as wat jy net somme kry om te oefen". 

Vraag 6. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord: 

6.1 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op wiskundige vakinhoud. 

6.2 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op algebra'iese vakinhoud. 

6.3 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op meetkundige vakinhoud. 
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6.4 in die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op die bespreking van ander relevante onderwerpe. 

6.5 Die tydsduur van 'n sessie was TE LANK\TE 

KORT\VOLDOENDE. 

6.6 Die tydsduur van die program as geheel was TE lANK\TE 

KORT\VOLDOENDE. 

6.7 Die program is TE VROEG\TE LAAT\OP DIE REGTE TYO in 

die jaar aangebied. 

6.8 Die aantal leerlinge in die groep was TE VEEL\TE MIN\DIE 

REGTE aantal. 

Vraag 7. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord: 

7.1 Het jy maklik ingeskakel by die ander lede van die groep? 

JA\NEE. 

7 .2 Voel jy die groepleier kon meer gedoen het om die 

groepsgees te verbeter? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Sy het alles gedoen wat sy kon". 

Vraag 8. Is daar ander onderwerpe wat nie met verloop van die 

program bespreek is nie en wat jy graag sou wou 

bespreek? JA\NEE 
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lndien wel, watter onderwerpe? 

"Geen". 

Vraag 9. Sou jy 'n maat aanbeveel om so 'n program by te 

woon? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Dit laat jou baie beter oor wiskunde voel en dit gee meer 

motivering om harder te probeer". 

Vraag 10. Sal jy weer aan so 'n program deelneem? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, maar ek sal dit aan die begin van die jaar doen, omdat jy 

goeie oefening in wiskunde kry en dan van die begin af reg is". 

Vraag 11 . Het jy altyd uitgesien na die groepsessies of het jy 

somtyds gehuiwer of jy moet voortgaan? 

Motiveer jou antwoord: 

"Ek het altyd uitgesien, maar kon dit baie keer nie bywoon nie. 

Dit het my omgekrap, maar ek kon niks daaraan doen nie". 

Vraag 12. Watter doelstellings het jy na jou mening verwesenlik 

deur aan hierdie program deel te neem? 

"Om nie net deur te kom nie, maar om ook die program te 

geniet". 

Vraag 13. Is daar enige voorstelle vir die verbetering van die 

program wat jy aan die hand wil doen of kommentaar 

wat jy wil lewer? 
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Voorstelle: 

"Van die begin van die jaar af aanbied". 

Kommentaar: 

"Geen". 

Vraag 14. Oink jy so 'n program kan met sukses by die skool 

aangebied word? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, die kinders soek sulke klasse om hulle te help met wiskunde 

. veral as dit verniet is, met ander woorde as jy nie hoef te betaal 

nie". 

Vraag 15. Omskryf kortliks wat die program vir jou persoonlik 

beteken het. 

"Ek het meer geleer van wiskunde en voel beter in wiskunde oor 

myself". 

Baie dankie vir jou samewerking. Alie sukses en voorspoed word 

jou met jou wiskundestudies toegewens!!!!! 
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6.3.2 Wessie (kyk Tabel 19 & 20 en Figuur 23) 

Tabel 19 Die punte wat Wessie in die llW behaal het 

Afdellllg···.·,·.···· 
van die uW 

·:···· 
: 

,.,. ', 

VERTROUE 

OUTO
NOMIE 

INISIATIEF 

ARBEID
SAAMHEID 

IDENTITEIT 

TOT ALE 
llW 

.· t>urite~ 
telling · 

9 

5 

3 

14 

17 

48 

·Punte-
. telling 

na 
afloop 
van 

program 

11 

8 

6 

20 

17 

62 

Kategi>He 
vooi' 

aanvarig ·,· 
van 

program··· 
··.: ... 

SWAK 

MATIG 

MATIG 

SWAK 

MATIG 

SWAK 

Klltegorie 
nili afloop 
· van 
pfogram 

SWAK 

MATIG 

MATIG 

MATIG 

MATIG 

MATIG 

iotale .• ·.· 
punte• 

verande• 
ring• / 

' 

,'' ····:.···· 2 

3 

3 

6 

0 

14 

Verbeter~ 
da pres" 

tasia< ·· 
' ultoe" 
drukat 
'i'i% 

7,6% 

21,4% 

25% 

27,2% 

0% 

14,5% 

Tabel 20 Wessie se eksamenpunt voor en na die program 

Wessie 

EKSAllllENPUNT 
VOOR DIE AANVANG 
VAN DIE PROGRAM 

22% 

EKSAMENPUNT 
NA AFLOOP VAN 
DIE PROGRAM 

32% 
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Figuur 23 

60 

40 

'n Grafiese voorstelling van die puntetelling wat 
Wessie in die llW behaal het 

AFDELING VAN DIE llW 
D Puntetelling voor die aanvang van die program 

~ Puntetelling na afloop van die program 
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6.3.2.1 lnterpretasie van navorsingsresultate aangaande 

Wessie 

Die afleiding word gemaak dat daar 'n positiewe verandering in 

die kwaliteit van Wessie se wiskunde-selfkonsep na afloop van 

die program ingetree het. Hierdie afleiding word bevestig in die 

feit dat: 

Sy totale llW-telling 14,5 % hoer was na afloop van die 

program. 

Daar 'n toename van punte in elk van die afdelings:vertroue 

(7,6%), inisiatief (25%), outonomiteit (21,4%) en 

arbeidsaamheid (27,2%) was. 

Die afdeling waarin Wessie die hoogste prestasie

verbetering behaal het, is arbeidsaamheid (27,2%). Dit wys 

heen na 'n verbeterde werksinset wat deur horn gelewer is. 

Hierdie inset wat Wessie gelewer het, manifesteer verder in 

sy wiskundeprestasies. Sy eksamenpunt na afloop van die 

program is 10% hoer as die van voor die aanvang van die 

program. Ondanks hierdie indrukwekkende verbetering, 

behaal Wessie egter steeds 'n druippunt in die eksamen. 

Volgens die norm van die llW, word die kwaliteit van 

Wessie se vertroue in homself en die wiskundesituasie as 

geheel, steeds as swak omskryf (ondanks 'n verbetering 

van 7,6%). 
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Wat die gehalte van sy eie outonome werkswyse en 

inisiatief op wiskundige vakgebied betref, word 'n 

verbetering van 21,4% en 25 % onderskeidelik 

waargeneem. 

Die gehalte van Wessie se eie wiskunde-identiteit wat 

reeds voor die aanvang van die program 77 ,2 % was, het 

onveranderd gebly. 

Vervolgens (kyk paragraaf 6.3.2.2, p.643) word 'n uiteensetting 

gegee van die wyse waarop Wessie sy eie deelname aan die 

program en die inhoud van die program evalueer. Hieruit blyk dit 

dat Wessie sy deelname aan die program, sowel as die inhoud 

daarvan, positief evalueer. 
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6.3.2.2 Vraelys met die oog op die evaluering van die program 

Naam: Wessie 

Standerd: 7 

Ouderdom: 1 5 

lnstruksies: 

a. Daar is nie 'n regte of verkeerde antwoord nie. 

b. Wees asseblief baie eerlik met jouself. Moenie antwoord 

soos jy dink ander van jou sal verwag om te antwoord nie. 

c. Beantwoord asseblief al die vrae. 

d. Vra as iets nie duidelik is nie. 
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Vraag 1. Hoe sien jy wiskunde as vak? 

"Dit kan meeste kere baie lekker wees as jy dit lekker maak". 

Vraag 2. Oink jy jy het baat gevind deur deel te neem aan die 

program? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ek het myself aanvaar, my eie doelwitte gestel en harder leer 

werk. Dit het my selfkonsep verbeter en ek verstaan wiskunde 

meer". 

Vraag 3. Oink jy die program het daartoe bygedra om: 

3.1 Jou gesindheid te verander teenoor wiskunde as vak? 

JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, ek voel nie meer so bang as ek in die klas is nie. As ek 

swak doen, is ek nie meer so skaam nie". 

3.2 Jou hardwerkendheid te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, ek weet nou wat ek moet doen omtrent my probleem en as 

ek swak doen, is dit my eie skuld". 

3.3 Jou meer vertroue in jouself te gee ten aansien van 

wiskunde as vak? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want ek weet nou dat ek wiskunde kan deurkom en as ek 

harder werk, kan ek my doel bereik". 
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3.4 Jou die vakinhoud beter te laat verstaan? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, my meetkunde het baie verbeter en ek verstaan ook nou 

goed wat ek nooit verstaan het nie". 

3.5 Jou inisiatief te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, ek probeer speletjies en nuwe somme uitwerk waarmee ek 

ander kan uitvang". 

3.6 Jou betrokkenheid by wiskunde as vak te verander? 

JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, ek doen nou meer as net my huiswerk". 

3.7 Jou deursettingsvermoe te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want ek het nou geleer om 'n probleem aan te hou probeer". 

3.8 Jou minder afhanklik te maak van ander se hulp om 

probleme op te los? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want ek weet nou meer van wiskunde en ek verstaan ook 

my werk beter en let ook meer op". 

3.9 Om die sosiale interaksie tussen jou en jou maats (of tussen 

jou en ander persone) ten aansien van wiskunde as vak te 

verander? JA\NEE 
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Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want ek het van speletjies in wiskunde geleer waarmee ek 

my maats kan uitvang. Dis lekker om nou met hulle te gesels oor 

wiskunde. Wiskunde is nou nie meer so droog nie". 

Vraag 4. By watter programaktiwiteit(e) waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste baat gevind? 

Verduidelik hoeko.m jy so dink: 

"Wiskunde-/ig en /oer en die Wiskunde-vasvra want dit het my 

meetkunde baie laat verbeter". 

Vraag 5. Watter programaktiwiteite waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste geniet? 

Verduidelik hoekom jy so dink: 

"Wiskunde-legkaartbonansa want dit was vir my 'n uitdaging om 

meer punte te kry en dalk die boerpot!" 

Vraag 6. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord: 

6.1 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op wiskundige vakinhoud. 

6.2 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op algebra"iese vakinhoud. 

6.3 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op meetkundige vakinhoud. 

646 



6.4 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op die bespreking van ander relevante onderwerpe. 

6.5 Die tydsduur van 'n sessie was TE LANK\TE 

KORT\VOLDOENDE. 

6.6 Die tydsduur van die program as geheel was TE LANK\TE 

KORT\VOLDOENDE. 

6.7 Die program is TE VROEG\TE LAAT\OP DIE REGTE TYO in 

die jaar aangebied. 

6.8 Die aantal leerlinge in die groep was TE VEEL\TE MIN\DIE 

RE GTE aantal. 

Vraag 7. Trek 'n kruisie oar die toepaslike antwoord: 

7 .1 Het jy maklik ingeskakel by die ander lede van die groep? 

. JA\NEE. 

7 .2 Voel jy die groepleier kon meer gedoen het om die 

groepsgees te verbeter? JA \NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Nee, want sy het alles gedoen wat sy kon om ons te help". 

Vraag 8. Is daar ander onderwerpe wat nie met verloop van die 

program bespreek is nie en wat jy graag sou wou 

bespreek? JA\NEE 
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lndien wel, watter onderwerpe? 

"Geen". 

Vraag 9. Sou jy 'n maat aanbeveel om so 'n program by te 

woon? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Dit het my baie gehelp en dit behoort hulle ook te help". 

Vraag 10. Sal jy weer aan so 'n program deelneem? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, dit was baie lekker en het my baie gehelp met my 

wiskunde". 

Vraag 11 . Het jy altyd uitgesien na die groepsessies of het jy 

somtyds gehuiwer of jy moet voortgaan? 

Motiveer jou antwoord: 

"Nee, nie altyd nie. Partykeer as ek nie my huiswerk gedoen het 

nie en geweet het ek gaan raaskry, het ek nie uitgesien nie, maar 

in elk geval gegaan. Dit was net my eie skuld". 

Vraag 12. Watter doelstellings het jy na jou mening verwesenlik 

deur aan hierdie program deel te neem? 

"Om my wiskunde te verbeter en meer te leer omtrent 

wiskunde". 

Vraag 13. Is daar enige voorstelle vir die verbetering van die , 

program wat jy aan die hand wil doen of kommentaar 

wat jy wil lewer? 
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Voorstelle: 

"Geen". 

Kommentaar: 

"Dit was baie lekker". 

Vraag 14. Oink jy so 'n program kan met sukses by die skool 

aangebied word? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Nee, want daar is te veel kinders". 

Vraag 15. Omskryf kortliks wat die program vir jou persoonlik 

beteken het. 

"Dit het my selfkonsep verbeter en my wiskunde verbeter". 

Baie dankie vir jou samewerking. Alie sukses en voorspoed word 

jou met jou wiskundestudies toegewensl!!!! 
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6.3.3 Jakes (kyk Tabel 21 & 22 en Figuur 24) 

Tabel 21 Die puntetelling wat Jakes in die llW behaal het 

voor 
iianvang 
···.·van 
i'il'ooraitl 

VERTROUE 21 

OUTO- 7 
NOMIE 

INISIATIEF 9 

ARBEID- 18 
SAAMHEID 

IDENTITEIT 21 

TOT ALE 76 
llW 

22 MATIG 

11 MATIG 

10 GOED 

20 MATIG 

21 MATIG 

82 MATIG 

MATIG 

GOED 

GOED 

MATIG 

MATIG 

GOED 

Verbeter" 
de pres• 

tas1a·tr 
ultge• / 

druk di 
'n%· 

3,8% 

4 28,5% 

8,3% 

2 9,0% 

0 0% 

6 6,2% 

Tabel 22 Jakes se eksamenpunt voor en na die program 

. NAAM . EKSAl\nENl>UNT .. ··• 
·.·. ·.· .... · .... VOOR DIE AANVANG 

. · .. ··. VAN DIE PROGRAM 

Jakes 55% 

EKSAMENPUNT 
NAAFLOOP VAN 
DIE PROGRAM 

68% 
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·• 

%"VERAN;>.·.·.·· 
bERING · .•... /··· 

13% 
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Figuur 24 'n Grafiese voorstelling van die puntetelling wat 

Jakes in die llW behaal het 

60 

40 

AFDELING VAN DIE llW 
D Puntetelling voor die aanvang van die program 

~ Puntetelling na afloop van die program 
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6.3.3.1 lnterprestasie van navorsingsresultate aangaande 

Jakes 

In Hoofstuk 5, paragraaf 5.2.3.4 is daarop gewys dat die 

kwaliteit van Jakes se wiskunde-selfkonsep voor die 

aanvang van die program matig (gemiddeld) is en dat hy in 

verhouding tot die ander lede wat by die program 

ingeskakel het, die mees positiewe beeld van homself op 

wiskundige vakgebied het. 

Vanuit die inligting soos verskaf in Tabel 21 en Figuur 24 

blyk dit dat daar 'n verbetering van 6,2% in die kwaliteit 

van Jakes se wiskunde-selfkonsep is. 

Jakes se outonome werkswyse het die hoogste verbetering 

getoon, naamlik 'n verbetering van 28,5%. 

Die kwaliteit van sy vertroue en inisiatief het met 3,8% en 

8,3% onderskeidelik verbeter. Wat die gehalte van sy eie 

werksinset betref, word 'n verbetering van 9,0% 

waargeneem. 

Die kwaliteit van Jakes se eie wiskunde-identiteit het 

onveranderd gebly. Daar word egter daarop gewys dat die 

kwaliteit van laasgenoemde afdeling reeds voor die aanvang 

van die program 95,4% was. 

Wat sy wiskundeprestasie betref, word 'n verbetering van 
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13% waargeneem, wat as 'n aansienlike verbetering beskou 

kan word. 

Die afleiding wat vanuit die voorgaande gemaak word, is dat 

Jakes se deelname aan die program horn tot voordeel gestrek het. 

Dit word verder bevestig in sy eie evaluering van die program 

(kyk paragraaf 6.3.3.2). 

6.3.3.2 Vraelys met die oog op die evaluering van die program 

Naam: Jakes 

Standerd: 7 

Ouderdoi'n: 1 5 

lnstruksies: 

a. Daar is nie 'n regte of verkeerde antwoord nie. 

b. Wees asseblief baie eerlik met jouself. Moenie antwoord 

soos jy dink ander van jou sal verwag om te antwoord nie. 

c. Beantwoord asseblief al die vrae. 

d. Vra as iets nie duidelik is nie. 
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Vraag 1. Hoe sien jy wiskunde as vak7 

"Dit is lekker en interessant, maar as jy dit nie verstaan nie is dit 

niks lekker nie". 

Vraag 2. Oink jy jy het baat gevind deur deel te neem aan die 

program? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Dit het baie goed waaroor ek onseker was vir my seker gemaak; 

ek het baie goed geleer". 

Vraag 3. Oink jy die program het daartoe bygedra om: 

3.1 Jou gesindheid teenoor wiskunde as vak te verander7 

JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Dit het my laat beset dis lekker om goed daarin te wees en dis 

nie so sleg nie, maar jy moet net jou kant bring". 

3.2 Jou hardwerkendheid te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Die program het my gehelp om nog harder te werk en meer te 

oefen as voorheen". 

3.3 Jou meer vertroue in jouself te gee ten aansien van 

wiskunde as vak7 JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ek weet nou ek kan dit doen en sal nie huiwer in die eksamen 

nie, ek is nou seker van myself en vol selfvertroue". 
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3.4 Jou die vakinhoud beter te laat verstaan? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ek het baie vakinhoud bygeleer en goed waarvan ek nooit 

geweet het nie. uitgevind". 

3.5 Jou inisiatief te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ek het baie meer gewerk as voorheen en geleer om meer te 

werk. ek het ook my eie speletjie uitgedink". 

3.6 Jou betrokkenheid by wiskunde as vak te verander? 

JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ek is nou baie meer betrokke by wiskunde en het meer kennis 

opgebou. ek is baie meer besig met wiskunde". 

3.7 Jou deursettingsvermoe te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Dit het my gehelp om beter te presteer en meer te probeer. nie 

net om te s~ hierdie som lyk moeilik en dan los ek horn nie. maar 

om harder te probeer". 

3.8 Jou minder afhanklik te maak van ander se hulp om 

probleme op te los? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Want ek weet meer en het geleer ek kan dit doen". 

3.9 Om die sosiale interaksie tussen jou en jou maats (of tussen 
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jou en ander persone) ten aansien van wiskunde as vak te 

verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, dit was vir my baie lekker om saam met ander maats 

wiskunde te doen en nie op my eie te sukkel nie. Dit was ook vir 

my lekker om in wiskunde te kompeteer". 

Vraag 4. By watter programaktiwiteit(e) waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste baat gevind? 

Verduidelik hoekom jy so dink: 

"Alles! Al was dit partykeer net een soort probleem het die 

informasie wat dit bevat my kennis weer baie opgeknap". 

Vraag 5. Watter programaktiwiteite waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste geniet? 

Verduidelik hoekom jy so dink: 

· "Wiskunde-Rummy en Wiskunde-lthuba. Dit was lekker gewees, 

want jy kan uitwerk en speel teen iemand, kompetisiel" 

Vraag 6. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord: 

6.1 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op wiskundige vakinhoud. 

6.2 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op algebra'iese vakinhoud. 

6.3 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 
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geplaas op meetkundige vakinhoud. 

6.4 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geP.laas op die bespreking van ander relevante onderwerpe. 

6.5 Die tydsduur van 'n sessie was TE LANK\TE 

KORT\VOLDOENDE. 

6.6 Die tydsduur van die program as geheel was TE LANK\TE 

KORT\VOLDOENDE. 

6.7 Die program is TE VROEG\TE LAAT\OP DIE REGTE TYO in 

die jaar aangebied. 

6.8 Die aantal leerlinge in die groep was TE VEEL\TE MIN\DIE 

REGTE aantal. 

Vraag 7. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord: 

7 .1 Het jy maklik ingeskakel by die ander lede van die groep? 

JA\NEE. 

7 .2 Voel jy die groepleier kon meer gedoen het om die 

groepsgees te verbeter? JA \NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Nee, alles was baie goed en ons waardeer dit baie, so ek dink en 

ek weet as daar 'n fout was, was die fout by ons en nie by die 

leier nie". 
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Vraag 8. Is daar ander onderwerpe wat nie met verloop van die 

program bespreek is nie en wat jy graag sou wou 

bespreek? JA\NEE 

Indian wel, watter onderwerpe? 

"Getallelyne en wetenskaplike notasie". 

Vraag 9. Sou jy 'n maat aanbeveel om so 'n program by te 

woon? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want dit gaan hom net help om sy wiskunde te verbeter en 

· sy wiskunde-selfkonsep te verbeter". 

Vraag 10. Sal jy weer aan so 'n program deelneem? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want ek het baie uit die program geleer". 

Vraag 11 . Het jy altyd uitgesien na die groepsessies of het jy 

somtyds gehuiwer of jy moet voortgaan? 

Motiveer jou antwoord: 

"Ek het net een aand nie uitgesien na die klas nie, want ek het 

siek gevoel, maar verder het ek altyd uitgesien na die klasse". 

Vraag 12. Watter doelstellings het jy na jou mening verwesenlik 

deur aan hierdie program deel te neem 7 

"Om 'n beter wiskunde-selfkonsep te kry en om meer moed te 

kry om wiskunde aan te pak". 

Vraag 13. Is daar enige voorstelle vir die verbetering van die 
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Voorstelle: 

program wat jy aan die hand wil doen of kommentaar 

wat jy wil lewer? 

"Kan miskien net dit doen waarmee die lede sukkel". 

Kommentaar: 

"Dit was lekker". 

Vraag 14. Oink jy so 'n program kan met sukses by die skoal 

aangebied word? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Nee, daar is te veel kinders en almal sal nie altyd saamwerk 

nie". 

Vraag 15. Omskryf kortliks wat die program vir jou persoonlik 

betaken het. 

"Die program het my baie gehelp, baie onduidelikhede en onseker 

dinge kan' ek nou verstaan". 

Baie dankie vir jou samewerking. Alie sukses en voorspoed word 

jou met jou wiskundestudies toegewens!l!!I 
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6.3.4 Sias (kyk Tabel 23 & 24 en Figuur 25) 

Tabel 23 Die puntetelling wat Sias in die llW behaal het 

l>unte~ kad;oorie> totille .. Viri>lit~ri 
teliing voor·· naitloop de.pre1F 

na .· .... van··· tasie·••.·.••· 
afloop ~re>orillfi .• ... imo•~i 

Vari · cirukas< 
proofam >~" %? 

VERTROUE 9 15 SWAK MATIG 6 23% 

OUTO- 8 9 MATIG MATIG 7,1% 
NOMIE 

INISIATIEF 2 5 MATIG MATIG 3 25% 

AR BE ID- 12 16 SWAK MATIG 4 18,1% 
SAAMHEID 

IDENTITEIT 16 18 SWAK MATIG 2 9,0% 

TOT ALE 48 63 SWAK MATIG 15 15,6% 
llW 

Tabel 24 Sias se eksamenpunt voor en na die program 

Sias 

.· ·. EKSAMENPUNT · 
VOOR DIE AANVANG 
VAN DIE PROGRAM 

70% 

· EKSAMENPONt %-VERANf •·•·· 
NA Ai=LOOP VAN DERING \ > 

DIE PROGRAM 

80% 10% 
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6.3.4.1 lnterpretasie van navorsingsresultate aangaande Sias 

Die voorgaande uiteensetting maak dit vir die leser moontlik om 

te begryp dat daar 'n positiewe verandering in die kwaliteit van 

Sias se wiskunde-selfkonsep na afloop van die program 

waargeneem word. 

Sias se vertroue in homself en die wiskundesituasie as 

geheel het met 23 % verbeter. 

Die kwaliteit van sy outonomiteit was voor die aanvang van 

die program 57% en na afloop van die program 64,2%. 

Wat sy inisiatief betref, het hy die hoogste prestasie

verbetering getoon, naamlik 'n verbetering van 25%. 

Volgens Sias was die aktiwiteit waarby hy die meeste 

gebaat het, die waarin hulle die geleentheid gebied is om 

hulle eie · program ter bevordering van die wiskunde

selfkonsep te ontwerp. Hierdie aktiwiteit was veral 

bevorderlik vir die ontwikkeling van sy eie inisiatief. 

Sias se hardwerkendheid het kategoriaal van swak na matig 

verbeter, 'n persentasieverbetering van 18, 1 %. 

Die gehalte van Sias se eie wiskunde-identiteit het 

kategoriaal van swak na matig verbeter. Persentasiegewys 

word 'n verbetering van 9,0% waargeneem. 
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Wat sy wiskundeprestasie betref, word 'n aansienlike 

verbetering van 10% waargeneem. Hierdie verbetering het 

daartoe bygedra dat Sias 'n onderskeiding in die eksamen 

behaal het. 

Vervolgens word 'n uiteensetting van die wyse waarop Sias sy 

eie deelname aan die program, asook die inhoud van die program 

evalueer, gegee (kyk paragraaf 6.3.4.2). Hieruit blyk dit dat Sias 

se deelname aan die program horn tot voordeel gestrek het. 

6.3.4.2 Vraelys met die oog op die evaluering van die program 

Naam: Sias 

Standard: 7 

Ouderdom: 15 

lnstruksies: 

a. Daar is nie 'n regte of verkeerde antwoord nie. 

b. Wees asseblief baie eerlik met jouself. Moenie antwoord 

soos jy dink ander van jou sal verwag om te antwoord nie. 

c. Bea\'ltwoord asseblief al die vrae. 

d. Vra as iets nie duidelik is nie. 
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Vraag 1. Hoe sien jy wiskunde as vak? 

"Oit is vir my 'n vak wat jy sal geniet as jy hard genoeg werk". 

Vraag 2. Oink jy jy het baat gevind deur deel te neem aan die 

program? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want ek het geleer van werk wat ek in standard 6 vergeet 

het. Oit was vir my lekker om teen ander uitgedaag te word in 

wiskunde". 

Vraag 3. Oink jy die program het daartoe bygedra om: 

3.1 Jou gesindheid teenoor wiskunde as vak te verander? 

JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Want ek werk harder en leer nou ook vir my wiskundetoetse. 

Wiskunde is nie sleg nie, maar jy moet net jou kant bring". 

3.2 Jou hardwerkendheid te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want dit is nou vir my 'n uitdaging om goed te doen. sodat 

ander vir my kan vra eerder as ek vir ander". 

3.3 Jou meer vertroue in jouself te gee ten aansien van 

wiskunde as vak? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ek weet nou meer en let daarvoor op, veral in meetkunde wat 

ek bygeleer het". 
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3.4 Jou die vakinhoud beter te laat verstaan? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Want ek werk harder en ek het meer vertroue in myself en werk 

nou baie meer in wiskunde n. 

3.5 Jou inisiatief te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, by die plek wat ek my eie speletjie kon maak en dit self 

uitdink. Ek het ook my eie program vir wiskunde opgestel". 

3.6 Jou betrokkenheid by wiskunde as vak te verander? 

JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Want ek het baie meer wiskunde gedoen en dit het vir my baie 

meer genot gegee om dit te doen". 

3.7 Jou deursettingsvermoe te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Want ek weet nou as ek hard genoeg werk, kan ek dit regkry". 

3.8 Jou minder afhanklik te maak van ander se hulp om 

probleme op te los? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Want ek verstaan nou baie meer werk op my eie as wat ek in 

die verlede verstaan het". 

3.9 Om die sosiale interaksie tussen jou en jou maats (of tussen 

jou en ander persona) ten aansien van wiskunde as vak te 
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verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, ek het dit baie geniet om goed te doen in die speletjies en 

wiskunde saam met my maats te doen. Dit was lekker om te 

kompeteer, dit maak wiskunde interessant". 

Vraag 4. By watter programaktiwiteit(e) waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste baat gevind? 

Verduidelik hoekom jy so dink: 

"Wiskunde-bingo 1 en Wiskunde-bingo 2, want dit het my gehelp 

om baie van my foute In die verlede raak te sien en dit reg te 

maak, woordsomme was nog altyd vir my 'n probleem". 

Vraag 5. Watter programaktiwiteite waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste geniet? 

Verduidelik hoekom jy so dink: 

"By die selfontwerpspeletjie, want dit was vir my lekker om dit 

self te maak en uit te dink. Wiskunde-legkaartbonansa was ook 

vir my baie lekker. want ons kon lekker teen mekaar meeding om 

te wen". 

Vraag 6. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord: 

6.1 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op wiskundige vakinhoud. 

6.2 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op algebraiese vakinhoud. 
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6.3 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op meetkundige vakinhoud. 

6.4 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op die bespreking van ander relevante onderwerpe. 

6.5 Die tydsduur van 'n sessie was TE LANK\TE 

KORT\VOLDOENDE. 

6.6 Die tydsduur van die program as geheel was TE LANK\TE 

KORT\ VOLDOENDE. 

6. 7 Die program is TE VROEG\TE LAA T\OP DIE REGTE TYO in 

die jaar aangebied. 

6.8 Die aantal leerlinge in die groep was TE VEEL\TE MIN\DIE 

REGTE aantal. 

Vraag 7. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord: 

7 .1 Het jy maklik ingeskakel by die ander lede van die groep? 

JA\NEE. 

7 .2 Voel jy die groepleier kon meer gedoen het om die 

groepsgees te verbeter? JA \NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Want ons het baie saamgewerk en het ook 'n speletjie saam 

ontwerp. In die klas het ons ook lekker saamgewerk, want die 
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speletjies maak dit moontlik om saam te werk". 

Vraag 8. Is daar ander onderwerpe wat nie met verloop van die 

program bespreek is nie en wat jy graag sou wou 

bespreek? JA\NEE 

lndien wel, watter onderwerpe? 

"Geen". 

Vraag 9. Sou jy 'n maat aanbeveel om so 'n program by te 

woon? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Dit help jou om verlore kennis in te haal en om jou vertroue op 

te jaag". 

Vraag 10. Sal jy weer aan so 'n program deelneem? JA\NEE 

Motiveer jou arltwoord: 

"Maar dit moet net volgende jaar weer so van die derde kwartaal 

af wees en dan net weer die tyd vir die klasse goed kies". 

Vraag 11 . Het jy altyd uitgesien na die groepsessies of het jy 

somtyds gehuiwer of jy moet voortgaan? 

Motiveer jou antwoord: 

"Ek het baie uitgesien, behalwe een keer toe ek agter was met 

my skoolwerk en nie baie tyd gehad het nie. Ek het die speletjies 

baie geniet". 

Vraag 12. Watter doelstellings het jy na jou mening verwesenlik 

deur aan hierdie program deel te neem 7 
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"Ek het baie verlore werk weer ingehaal en harder gewerk om 

voor 'n toets te leer". 

Vraag 13. Is daar enige voorstelle vir die verbetering van die 

program wat jy aan die hand wil doen of kommentaar 

wat jy wil lewer? 

Voorstelle: 

"Die lede kan nog meer geleentheid kry om self iets te skep". 

Kommentaar: 

"Die toetse deur speletjies moedig 'n mens aan om harder te 

werk en weer te probeer". 

Vraag 14. Oink jy so 'n program kan met sukses by die skoal 

aangebied word? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Daar is te min tyd en te veel leerlinge". 

Vraag 15. Omskryf kortliks wat die program vir jou persoonlik 

betaken het. 

"Ek werk baie harder, want die vorige toets was my eerste toets 

waarvoor ek hierdie jaar regtig geleer het. Ek en my maat wat 

ook aan die program deelgeneem het, het in die 90% gekry". 

Baie dankie vir jou samewerking. Alie sukses en voorspoed word 

jou met jou wiskundestudies toegewens!!!!! 
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6.3.5 Danie (kyk Tabel 25 & 26 en Figuur 26) 

Tabel 25 Die puntetelling wat Danie in die llW behaal het 

.. 

Punte~ Nntii• kategorie ·rotiile( viirbiitil~~ 
··?telling telllrig·•··. voor(> di prisf 
· .. lloor na aanvang· ·····•· tasla . 
aarjliang ~tlOo~ ·.·····uitlJei < 

·· \/an ·•jian···· druld1if 
program prolJralfi ·:··>~n ij(j.>> 

VERTROUE 5 15 SWAK MATIG 10 38.4% 

OUTO- 5 SWAK MATIG 4 28,5% 
NOMIE 

INISIATIEF 7 SWAK MATIG 6 50% 

ARBEID- 6 13 SWAK SWAK 7 31,8% 
SAAMHEID 

IDENTITEIT 12 15 SWAK MATIG 3 13,6% 

TOT ALE 25 55 SWAK MATIG 30 31,2% 
llW 

Tabel 26 Danie se eksamenpunt voor en na die program 

•. ··· EKSAMENPUNT 
VOOR DIE AANVAlliG 

· ·•················•······• VAN DIE PROGRAM 

Danie 27% 

i:kSAMENPONT 
NA AFLOOP VAN 

DIE PROGRAM 

33% 
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Figuur 26 
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6.3.5.1 lnterpretasie van navorsingsresultate aangaande Danie 

Die totale aantal punte wat Danie ten aansien van die llW 

na afloop van die program behaal het, toon 'n merkwaar

dige toename van 30 punte. .In verhouding tot die ander 

leerlinge wat aan die program deelgeneem het, het Danie 

die hoogste prestasieverbetering in hierdie verband behaal. 

Wat die gehalte van sy inisiatief betref, is die hoogste 

verbetering waargeneem, naamlik 'n verbetering van 50%. 

Wat sy vertroue betref, word 'n kwalitatiewe verandering 

van 38,4% waargeneem. 

Wat die gehalte van sy arbeidsaamheid en identiteit betref, 

word 'n verbetering van 31,8% en 13,6% onderskeidelik 

waargeneem. 

Danie se prestasie het met 6 % verbeter wat laag is in 

verhouding met 'n verbetering van 31,2% ten opsigte van 

sy totale llW. 

Danie se deelname aan die program het volgens horn 'n positiewe 

verandering in sy betrokkenheid by wiskunde as vak teweeg 

gebring, soos blyk uit die inligting van die evalueringsvraelys (kyk 

paragraaf 6.3.5.2). 
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6.3.5.2 Vraelys met die oog op die evaluering van die program 

Naam: Danie 

Standard: 7 

Ouderdom: 16 

lnstruksies: 

a. Daar is nie 'n regte of verkeerde antwoord nie. 

b. Wees asseblief baie eerlik met jouself. Moenie antwoord 

soos jy dink ander van jou sal verwag om te antwoord nie. 

c. Beantwoord asseblief al die vrae. 

d. Vra as iets nie duidelik is nie. 
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Vraag 1. Hoe sien jy wiskunde as vak? 

"Dis 'n moeilike vak waar jy moet hard werk en hard leer om 

goeie punte te kry. Wiskunde is wat jy daarvan maak". 

Vraag 2. Oink jy jy het baat gevind deur deel te neem aan die 

program? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want aan die begin het ek amper niks geweet van wiskunde 

nie. Ek het nou baie meer geleer van probleme (hoe om 'n 

probleem op te los). Ek het ook my selfkonsep vir wiskunde 

verbeter". 

Vraag 3. Oink jy die program het daartoe bygedra om: 

3. 1 Jou gesindheid teenoor wiskunde as vak te verander? 

JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want ek hou daarvan om iets te doen wat ek kan verstaan 

en die program het my baie dinge laat besef en verstaan wat in 

wiskunde van toepassing is". 

3.2 Jou hardwerkendheid te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want voorheen het ek nie eers probeer om wiskunde te doen 

nie. Ek het nogal hard begin werk die laaste tyd". 

3.3 Jou meer vertroue in jouself te gee ten aansien van 

wiskunde as vak? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 
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"Ja, ek hou nie baie van wiskunde nie, maar dit het my vertroue 

in myself teenoor wiskunde verbeter". 

3.4 Jou die vakinhoud beter te laat verstaan? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want ek het nie enige kennis van wiskunde gehad nie. 

Miskien 3 + 3 = 6, maar ek het ondervind dat my kennis in 

wiskunde baie verbeter het". 

3.5 Jou inisiatief te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja. Hulle s~ gewoonlik dat iets watjy doen 'n sielkundige effek 

op jou het. En ek het begin om dinge te doen in wiskunde wat ek 

nooit voorheen sou gedoen het nie". 

3.6 Jou betrokkenheid by wiskunde as vak te verander? 

JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, ek het voorheen niks verder as net my huiswerk gedoen nie. 

En ek doen nou baie meer as net my huiswerk". 

3.7 Jou deursettingsvermoe te verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, ek het geleer dat 'n mens nie net 'n ding halfpad doen nie, 

maar dit voltooi. So ook met jou studies. As 'n mens iets 

aanpak, maak 'n mens dit voluit klaar (nie halfpad nie)". 

3.8 Jou minder afhanklik te maak van ander se hulp om 
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probleme op te los? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want ek weet nou dat ek ook kan somme doen en sal dit 

regkry as ek dit doen". 

3.9 Om die sosiale interaksie tussen jou en jou maats (of tussen 

jou en ander persona) ten aansien van wiskunde as vak te 

verander? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Ja, want ek hou daarvan om te kompeteer teen iemando In die 

program het ons lekker gekompeteer o Ek het nou baie meer 

selfvertroue in myself en praat maklik oor wiskunde of 'n 

probleem wat my pla". 

Vraag 4. By watter programaktiwiteit(e) waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste baat gevind? 

Verduidelik hoekom jy so dink: 

"Ek dink seker dit was die faktorisering (Wiskunde-Rummy). Ek 

het seker by die meeste dinge baat gevind, maar Wiskunde

. Rummy was ook vir my 'n baie lekker speletjie. Ek het ook 

uitgevind dat dit nie so moeilik is om jou eie speletjie uit te dink 

nie". 

Vraag 5. Watter programaktiwiteite waaraan jy deelgeneem 

het, het jy die meeste geniet? 

Verduidelik hoekom jy so dink: 

"Wiskunde-Rummy, want dit het baie met faktorisering te doen 

en 'n man se spel. Ek het nie veel van faktore geweet nie, maar 
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die program het my baie gehelp. Ek hou ook daarvan as ek teen 

iemand kompeteer". 

Vraag 6. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord: 

6.1 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op wiskundige vakinhoud. 

6.2 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op algebra"iese vakinhoud. 

6.3 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op meetkundige vakinhoud. 

6.4 In die program is TE VEEL\TE MIN\VOLDOENDE klem 

geplaas op die bespreking van ander relevante onderwerpe. 

6.5 Die tydsduur van 'n sessie was TE LANK\TE 

KORT\ VOLDOENDE. 

6.6 Die tydsduur van die program as geheel was TE LANK\TE 

KORT\ VOLDOENDE. 

6.7 Die program is TE VROEG\TE LAAT\OP DIE REGTE TYO in 

die jaar aangebied. 

6.8 Die aantal leerlinge in die groep was TE VEEL\TE MIN\DIE 

REGTE aantal. 
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Vraag 7. Trek 'n kruisie oor die toepaslike antwoord: 

7 .1 Het jy maklik ingeskakel by die ander lede van die groep? 

JA\NEE. 

7 .2 Voel jy die groepleier kon meer gedoen het om die 

groepsgees te verbeter? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 

"Want ek dink as 'n mens nie iets op jou eie wil doen nie sal jy 

dit ook nie kan doen nie. Jy kan 'n perd tot by die water bring, 

maar jy kan hom nie dwing om te drink nie". 

Vraag 8. Is daar ander onderwerpe wat nie met verloop van die 

program bespreek is nie en wat jy graag sou wou 

bespreek? JA\NEE 

lndien wel, watter onderwerpe? 

"Substitusie, grafieke en breuke. Die onderwerpe is bespreek, 

maar ek sou dit meer wou bespreek". 

Vraag 9. Sou jy 'n maat aanbeveel om so 'n program by te 

woon? JA \NEE 

Motiveer jou antwoord. 

"Ja, want mens leer baie in so 'n program en ek is doodseker dat 

dit my wiskunde verbeter het. Ek glo ook as die program vroeer 

aangebied was, sou ek lankal nie meer gesukkel het nie". 

Vraag 10. Sal jy weer deelneem aan so 'n program? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 
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"Ja, want daar is 'n oneindigheid goed om te leer in wiskunde. 

My selfkonsep in wiskunde het baie verbeter. Ek voel nie meer so 

dom in wiskunde nie. En ek hou daarvan as iemand iets 

verduidelik en ek verstaan alles". 

Vraag 11 . Het jy altyd uitgesien na die groepsessies of het jy 

somtyds gehuiwer of jy moat voortgaan? 

Motiveer jou antwoord: 

"Party keer was ek glad nie lus vir wiskunde of enige iets nie en 

was moeg. Dan het ek maar nog gekom en was nooit spyt nie. 

Ek het dit baie geniet en ek wens wiskunde was altyd so". 

Vraag 12. Watter doelstellings het jy na jou mening verwesenlik 

deur aan hierdie program deal te neem? 

"Ek het my wiskunde verbeter en ek het ook geleer dat as jy sA 

jy kan 'n ding doen, kan jy berge versit". 

Vraag 13. Is daar enige voorstelle vir die verbetering van die 

program wat jy aan die hand wil doen of kommentaar 

wat jy wil lewer? 

Voorstelle: 

"Hou net so aan en ek dink ouens wat 30% kry, sal 70% kry!" 

Kommentaar: 

"Dis 'n baie goeie program, maar net bietjie te kort". 

Vraag 14. Oink jy so 'n program kan met sukses by die skoal 

aangebied word? JA\NEE 

Motiveer jou antwoord: 
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"Ja, ek dink so, want as almal saamwerk en hulle deel doen, kan 

ek nie sien hoekom dit nie kan werk nie". 

Vraag 15. Omskryf kortliks wat die program vir jou persoonlik 

betaken het. 

"Dit het my wiskunde baie verbeter. Ek het nou meer hoop om 

st. 7-wiskunde deur te kom. Dit het my wiskundeverhouding met 

my maats en onderwyser verbeter". 

Baie dankie vir jou samewerking. Alie sukses en voorspoed word 

jou met jou wiskundestudies toegewensl!!ll 
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6.4. Geheeloorsig 

6.4.1 'n Samevattende beeld van veranderings in die 
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kwaliteit van leerlinge se wiskunde-selfkonsep 

Figuur 27 

NAAM VAN LEERLING 
D Puntetelling voor die aanvang van die program 
EZ1 Puntetelling na afloop van die program 
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6.4.1.1 Bevindings 

Vanuit die inligting soos verskaf in Figuur 27 blyk dit dat: 

die totale llW-puntetellings van al die leerlinge wat aan die 

program deelgeneem het, gestyg het, 

die totale llW-puntetellings wat voor die aanvang van die 

program die laagste gemeet het, die grootste toename in 

punte na afloop van die program toon. 

6.4.2 Gemiddelde prestasieverandering van die groep ten 

aansien van die onderskeie afdelings van die llW. 

6.4.2.1 lnleiding 

Ten aansien van die onderskeie afdelings van die llW is 'n 

berekening van die gemiddelde prestasieverandering vir al die 

leerlinge wat aan die program deelgeneem het, gemaak (kyk 

Tabel 27). 

Tabel27 

AFOELll\IG VAN AANTAL GEMIOOELOE GEMIOOELOE GEMIDOELOE 
OIEllW LEER· PRESTASIE PRESTASIE PRESTASIE~ 

LINGE VOOR NAAFLOOP VERBETE-
AANVANG VAN RING 

VAN PROGRAM 
PROGRAM 

VERTROUE 5 36,8% 59,1% 22,3% 

OUTONOMIE 5 39,9% 59,9% 20,0% 

INISIATIEF 5 26,6% 51,6% 25,0% 

ARBEIDSAAMHEID 5 50,8% 72,7% 21,9% 

IDENTITEIT 5 72,6% 81,7% 9,1% 
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6.4.2.2 Bevindings 

Vanuit die inligting soos verskaf in Tabel 27 blyk die volgende: 

6.4.3 

Die gemiddelde prestasie van die leerlinge het in elk van die 

afdelings: vertroue, outonomie, inisiatief, arbeidsaamheid en 

identiteit verbeter. 

Die gehalte van die leerlinge se inisiatief het met 'n 

gemiddeld van 25,0% gestyg het, wat die hoogste 

verbetering in verhouding tot die ander afdelings is. 

Die gehalte van die leerlinge se identiteit met wiskunde as 

vak, het die swakste verbeter. 'n Moontlike verklaring 

hiervoor is die feit dat daar geen verandering in die 

puntetelling van Wessie en Jakes in die afdeling, identiteit, 

na afloop van die program waargeneem is nie. Hierdie twee 

leerlinge het egter reeds voor die aanvang van die program 

'n hoe punt in hierdie afdeling behaal (77,2% en 95,4% 

onderskeidelik). Om 'n kwaliteitsverandering van matig na 

goed teweeg te bring, blyk moeiliker te wees as van swak 

na matig wat die afdeling, identiteit, betref. 

'n Samevattende beeld van veranderings in die 

kwaliteit van die leerlinge se wiskundeprestasies 

teenoor dil! van die wiskunde-selfkonsep 

Ten einde 'n samevattende beeld van veranderings in die kwaliteit 
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van die leerlinge se wiskundeprestasies teenoor die van die 

wiskunde-selfkonsep te verkry, word 'n vergelyking tussen die 

leerlinge se wiskundeprestasies en totale llW-tellings getref (kyk 

Tabel 28). 

Tabel 28 

NAAM y~l'.I . ; ... · ·•···•·?f>:vERei:fi:Ri1'iG•.•N< %:veRBETeR1No1111 
LEERLlll,IG c····. · .. W1$KUNDEPRESt4> TOTALE llW~TELUNG··· 

•·· . SIE •. . .•. ·•·. •< • > .... · .... { 

MARIUS 2% 25% 

WESS IE 10% 14,5% 

JAKES 13% 6,2% 

SIAS 10% 15,6% 

DANIE 6% 31,2% 

GEMIDDELD VAN 8,2% 18,2% 
GROEP 

6.4.3.1 Bevindings 

Uit die inligting soos verskaf in Tabel 28 blyk dit dat: 

daar 'n positiewe verandering in beide die 

wiskundeprestasies en die kwaliteit van die leerlinge se 

wiskunde-selfkonsep is, 

die gemiddelde wiskundeprestasieverbetering, 10% laer is 

as die gemiddelde prestasieverbetering ten aansien van die 

totale llW. Die verskil meet moontlik so hoog, omdat die 
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eksamenvraestel aan die hand waarvan die leerlinge se 

wiskundeprestasies geevalueer is, nie ook 'n 

gestandaardiseerde meetinstrument soos in die geval van 

die llW is nie. 

6. 5 Samevatting 

Die inhoud van hierdie hoofstuk bied 'n uiteensetting van die 

resultate van die praktiese toepassing van die program. 

Spesifieke leemtes soos blyk uit die toepassing van die program, 

word in die volgende hoofstuk uiteengesit. Hierin word ook 

aanbevelings gedoen met die oog op moontlike verdere navorsing 

in hierdie verband. 
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HOOFSTUK 7 

BEVINDINGS, GEVOLGTREKKINGS, LEEMTES IN DIE 

LOODSONDERSOEK EN AANBEVELINGS 

7. 1 lnleiding 

In die onderhawige studie is ondersoek ingestel na die unieke aard 

van die wiskunde-selfkonsep en die spesifieke faktore wat 'n 

invloed uitoefen op die wyse waarop die wiskunde-selfkonsep 

gevorm word. Hierdie ondersoek het die volgende behels: 

* 

* 

* 

'n Literatuurstudie. 

Die ontwerp van 'n verantwoordbare hulpverleningsprogram 

ter bevordering van die wiskunde-selfkonsep vir 'n leerling 

van die st.7-ouderdomsgroep. 

'n Loodsondersoek om die program prakties te toets. 

Bevindings, gevolgtrekkings, leemtes in die loodsondersoek en 

aanbevelings wat uit die onderhawige navorsing voortvloei, word 

in hierdie slothoofstuk weergegee. 

7 .2 Bevindings uit die literatuurstudie 
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Die literatuurstudie (Hoofstuk 2 & 3) het die volgende aan die lig 

gebring: 

* 

* 

* 

* 

* 

Spesifieke selfaktualiseringshandelinge stel die mens in 

staat om al die latente moontlikhede van sy selfheid te reali

seer. Vanuit 'n sielkundig-opvoedkundige oogpunt betaken 

dit dat die mens aan die hand van spesifieke belewings-, 

betrokkenheids- en betekenisgewingshandelinge, daartoe in 

staat is om sy moontlikhede as persoon-in-totaliteit te 

aktualiseer. 

Die interaksie tussen die mens en sy leefw~reld is 'n konti

nue handeling waarvan die kwaliteit bepaal word deur 'n 

wye reeks faktore wat daarop inwerk. Hier word onder 

meer verwys na die kwaliteit van die mens se gerigtheid op 

affektiewe, kognitiewe, normatiewe en konatiewe vlak. 

Die kwaliteit van die mens se selfaktualiseringshandelinge 

manifesteer in sy gedraginge. 

Die mens se kognitiewe vermoens stel horn in staat om 

homself in spesifieke situasies waar te neem en te evalueer. 

Aan die hand hiervan word inligting aan die mens 

beskikbaar gestel waaruit hy 'n konsep van homself 

(positief of negatief, realisties of onrealisties) vorm. 

Binne die onderrigsituasie word, met die oog op die 

begeleiding tot die vorming van 'n positiewe selfkonsep, . 
687 



* 

* 

spesifieke vereistes aan die onderwyser gestel wat betref 

die verhouding tussen horn en elke leerling vir wie hy 

verantwoordelikheid aanvaar, die spesifieke verwagtings 

wat hy van 'n leerling koester en die kwaliteit van die 

kommunikasie tussen horn en 'n leerling as persoon-in

totaliteit. 

Wat die wordingsvlak van die adolessent betref, is bevind 

dat: 

- liggaamlike ontwikkeling en liggaamlike voorkoms as 'n 

sentrale gebeure in die adolessensietydperk beskou word; 

- die adolessent se affektiewe lewe ingewikkelder as di~ van 

die laerskoolkind is en uit verskillende belewinge van 

aggressie, inhiberende toestande soos vrees, kommer, 

angstigheid en so meer, vreugdetoestande soos liefde, 

toegeneentheid, geluk en opwinding bestaan; 

- om sosiaal aanvaar te word, een van die belangrikste 

mylpale in die lewe van die adolessent is en 

- kognitiewe ontwikkeling van die adolessent van konkreet

operasionele denke na formeel-operasionele denke 

plaasvind. 

Wiskunde wat op skoolvlak aangebied word, is 'n logiese 

stelsel wat aan die leerling ruim geleentheid bied om sy 
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* 

* 

* 

* 

moontlikhede as persoon-in-totaliteit in sy betrokkenheid by 

die wiskundesituasie te aktualiseer. 

Met die oog op die begripmatige bemeestering van 

wiskundige vakinhoud word spesifieke vereistes gestel aan 

die wyse waarop die vakinhoud deur 'n leerling 

waargeneem, verwerk en in die geheue geplaas word. Hier 

word, met die oog op effektiewe leer, onder meer verwys 

na spesifieke vereistes wat deur toereikende visuele en 

O';Jditiewe persepsie gestel word. 

Die wiskundesituasie word as een van die situasies beskou 

waarbinne 'n leerling homself kan evalueer en waarneem. 

Deur 'n leerling se betrokkenheid by, belewing van en sin

en betekenisgewing aan wiskundige vakinhoud, word dit vir 

horn moontlik om 'n eie wiskunde-identiteit te vorm. 'n 

Kritiese waarneming en evaluering van sy eie wiskunde

identiteit verskaf inligting aan die hand waarvan hy 'n eie 

wiskunde-selfkonsep kan vorm (positief of negatief, 

realisties of onrealisties). 

Die dinamiek van die wiskunde-selfkonsep is onder meer 

daarin gelee dat dit kan verander. 

Die kwaliteit van 'n leerling se wiskunde-selfkonsep kan as 

ontoereikend beskou word wanneer hy wiskundig aangelfl 

is, swak prestasies op wiskundige vakgebied behaal en 

homself negatief betaken ten aansien van wiskunde as vak. 
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* 

* 

* 

Die negatiewe beeld wat hy dan van homself gevorm het, 

is gegrond op sy swak prestasies. Omdat hy wel oor die 

vermoe beskik om beter te presteer, word die kwaliteit van 

sy wiskunde-selfkonsep as ontoereikend beskou. 

Wanneer die kwaliteit van 'n leerling se wiskunde

selfkonsep ontoereikend is, is hy aangewese op hulp en 

steungewing van die onderwyser as verantwoordelike 

opvoeder om horn te begelei tot die opheffing van sy 

probleem. 

Met die oog op die begeleiding van die leerling tot die 

vorming van 'n realisties-positiewe wiskunde-selfkonsep, 

word spesifieke vereistes aan die wiskunde-onderwyser 

gestel wat betref sy benaderingswyse en akademiese 

toegerustheid. 

Begeleidingshulp met inagneming van die kwaliteit van 'n 

leerling se wiskunde-selfkonsep en faktore grondliggend aan 

die wyse waarop hierdie beeld gevorm word, wys heen na 

effektiewe begeleidingshulp aan die leerling as persoon-in

totaliteit in sy betrokkenheid by die wiskundesituasie. Aan 

die hand hiervan word die onderwyser in staat gestel om 

begeleidingshulp aan die leerling te verleen met inagneming 

van die leerling se kognitiewe vermoens, aanleg, 

belangstelling, vertroue in homself en die wiskundesituasie 

as geheel, inisiatief, outonomiteit wat in sy werkswyse 

geopenbaar word, die kwaliteit van die insette wat deur 
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horn gelewer word en die wyse waarop hy met wiskunde as 

vak identifiseer. 

7 .3 Bevindings uit die loodsondersoek 

Die loodsondersoek soos in Hoofstuk 6 uiteengesit, het die 

volgende getoon: 

* 

* 

* 

* 

* 

lnligting in verband met die leerlinge se wiskundige aanleg 

het daarop gedui dat hulle oor die vermoens beskik om 

goeie prestasies op wiskundige vakgebied te behaal. 

Orie van die leerlinge het egter besondere swak prestasies 

op wiskundige vakgebied behaal en hulle het die 

moontlikheid betwyfel of hulle tot beter prestasies in staat 

is. 

Een van die leerlinge het gemiddeld presteer (55%), maar 

hy was nie gelukkig met sy eie prestasies nie en wou dit 

graag verbeter. 

Een van die leerlinge het goed presteer (70%), maar hy het 

'n negatiewe beeld van homself op wiskundige vakgebied 

gehad, omdat hy nie met sy eie prestasies tevrede was nie. 

Die leerlinge was onkundig oor grondliggende faktore wat 

bepalend is vir die kwaliteit van die beeld wat hulle van 

hulleself op wiskundige vakgebied gevorm het. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

Die leerlinge se gebrekkige insig in hulle eie gesitueerdheid 

het verder in belewinge van onsekerheid, twyfel, 

teleurstelling, frustrasie en mislukking gemanifesteer. 

Die grater meerderheid van die leerlinge het 'n negatiewe 

gesindheid teenoor wiskunde as vak geopenbaar. 

Die leerlinge se negatiewe belewing van wiskunde as vak 

kan verder teruggevoer word na ontoereikende vakkennis. 

Ontoereikende vakkennis het dit vir hulle onmoontlik 

gemaak om te voldoen aan die vereistes wat deur die 

unieke aard van wiskunde aan hulle gestel word. Dit het 

,verder daartoe bygedra dat hulle 'n onrealistiese beeld van 

die moeilikheidsgraad van wiskunde en hulle eie vermoens 

gevorm het. 

Die leerlinge was nie bewus van effektiewe metodes aan 

die hand waarvan die kwaliteit van hulle betrokkenheid by 

wiskunde as vak, verbeter kon word nie. 

Op grond van die leerlinge se ontoereikende ouditiewe 

waarneming, het hulle dit moeilik gevind om met sukses 

deel te neem aan wiskundige aktiwiteite wat toereikende 

ouditiewe waarneming as spesifieke voorvereiste stel 

(Wiskunde-bingo 1). 

Na afloop van die program is positiewe veranderinge in die 

kwaliteit van die leerlinge se wiskunde-selfkonsep 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

waargeneem. 

Na afloop van die program het die leerlinge beter prestasies 

in die wiskunde-eksamen behaal. 

Ondanks die leerlinge se verbeterde wisku~deprestasies, het 

twee van die leerlinge nog steeds druippunte in die eksamen 

behaal ('n gemiddeld van minder as 35%). 

Een van die leerlinge kon nie al die groepsessies bywoon nie 

en hy het dus nie aan al die programaktiwiteite deelgeneem 

nie. 

Een van die leerlinge (20% van die groep) het die tydsduur 

van die program as te kort beskou. 

Twee van die leerlinge (40% van die groep) het gevoel dat 

die program vroeer in die jaar aangebied behoort te word. 

Die grootte van die groep is deur al die leerlinge as effektief 

beskou. 

Die inhoud van die program is deur al die leerlinge positief 

geevalueer. 

Die leerlinge het met entoesiasme aan die onderstaande 

programaktiwiteite deelgeneem: 

Wiskunde-Trivial Pursuit; 
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* 

Wiskunde-lthuba; 

Wiskunde-lig en loer; 

Wiskunde-vasvra; 

Wiskunde-flinkdink; 

Meetkunde-genot; 

Wiskunde-legkaartbonansa; 

Wiskunde-bingo 1 en 2 en 

Wiskunde-Rummy. 

Uit die groepbesprekings het dit geblyk dat die leerlinge dit 

geniet het om aan die hand van die genoemde aktiwiteite by 

wiskundige vakinhoud betrokke te raak. Redes wat 

aangevoer kan word, is: 

Die moeilikheidsgraad van die probleme wat deel van die 

aktiwiteite uitgemaak het, het gewissel. Om hierdie rede 

kon elke leerling van die groep, oak die swak presteerders, 

met sukses aan die wiskundige aktiwiteite deelneem. 

Die aktiwiteite sodanig ontwerp is dat elke leerling teen sy 

eie tempo kon werk. 

Hulle op wiskundige vakgebied teen mekaar kon kompeteer. 

Die wiskundige vakinhoud van die aktiwiteite die grootste 

deel van die leerplan gedek het. Om hierdie rede kon die 

leerlinge effektief hersiening doen en hulle vakkennis 

evalueer. 
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* 

* 

* 

7.4 

7.4.1 

Die leerlinge het aanvanklik verkies om nie 

meetkundeprobleme op te los nie, omdat hulle onseker was 

van hulle eie vermoens om meetkundeprobleme met sukses 

aan te pak. 

Die wyse waarop die program aangebied is, is deur al die 

leerlinge as effektief beskou. 

Die tuisopdrag in verband met die spel Nulle en kruisies is 

nie deur een van die leerlinge uitgevoer nie. 

Bespreking van postulate 

lnleiding 

In Hoofstuk 4, paragraaf 4.3.2 is spesifieke postulate geformuleer 

wat as die teoretiese grondslag van die onderhawige program 

beskou word. Belangrike bevindings uit die praktiese toepassing 

van die program waardeur die belangrikheid van die inhoud van 

die voorgaande postulate beklemtoon word, word vervolgens 

uiteengesit. Ofskoon die leerlinge wat aan die program 

deelgeneem het, nie as verteenwoordigend van alle wiskunde

leerlinge van die st.7-ouderdomsgroep beskou kan word nie, word 

die inligting wat uit die ondersoek verkry is, as noodsaaklike 

inligting beskou. Hierdeur word effektiewe riglyne met die oog 

op die verbetering van die toepasbaarheid van die program 

verskaf. Duidelikheidshalwe word die postulaat onder bespreking 

weer eens herhaal. 
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7.4.2 Postulaat 1 

'n Verantwoordbare hulpverleningsprogram ter bevordering van 

die wiskunde-selfkonsep, vereis dat die leerling begelei word tot 

insig in en die begryp van die kwaliteit van die beeld wat hy van 

homself gevorm het ten aansien van wiskunde as vak, en faktore 

grondliggend aan die vorming daarvan. 

Uit die onderhawige ondersoek het dit geblyk dat : 

die leerlinge wat aan die program deelgeneem het, 

gebrekkige insig het in faktore wat bepalend vir die kwaliteit 

van die beeld is wat hulle van hulleself op wiskundige 

vakgebied gevorm het; 

die leerlinge onseker van hulleself voel en in hulle eie 

vermoens twyfel; 

die leerlinge gebrekkige insig het in die vereistes wat deur 

effektiewe betrokkenheid by wiskunde as vak, aan hulle 

gestel word en 

daar 'n negatiewe gesindheid teenoor wiskunde as vak by 

die leerlinge bestaan. 

In die lig van die voorgaande, word die noodsaaklikheid van bege

leiding van die leerling tot insig in en die begryp van die kwaliteit 

van sy eie wiskunde-selfkonsep en faktore grondliggend aan die 
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vorming daarvan (Postulaat 1 ), weer eens beklemtoon. 

7.4.3 Postulaat 2 

Wiskundige aktiwiteite wat by 'n hulpverleningsprogram 

ingeskakel word en wat gerig is op die ontwikkeling van 'n 

leerling se vertroue, inisiatief, outonomiteit, hardwerkendheid en 

identifisering met wiskunde as vak, is bevorderlik vir die 

wiskunde-selfkonsep. 

Voor die aanvang van die program is bevind dat: 

80% van die leerlinge wat ~an die program deelgeneem het 

oor 'n wiskunde-selfkonsep beskik waarvan die kwaliteit 

onrealisties- negatief was; 

80% van die leerlinge se vertroue in hulleself en die 

wiskundesituasie as geheel, ontoereikend {swak) was; 

20% van die leerlinge se outonome werkswyse van 'n swak 

gehalte was; 

40% van die leerlinge gebrekkige inisiatief op wiskundige 

vakgebied geopenbaar het; 

80% van die leerlinge nie voldoen het aan die verei~tes wat 

deur effektiewe arbeidsaamheid op wiskundige vakgebied 

aan hulle gestel word nie en 
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die kwaliteit van 40% van die leerlinge se eie wiskunde

identiteit ontoereikend was. 

In die lig van die voorgaande word die noodsaaklikheid van bege

leiding tot effektiewe deelname aan wiskundige aktiwiteite wat 

gerig is op die ontwikkeling van 'n leerling se vertroue, inisiatief, 

outonomiteit, arbeidsaamheid en identifisering met wiskunde as 

vak, met die oog op die bevordering van die wiskunde-selfkonsep 

(Postulaat 2), weer eens geaksentueer. 

7.4.4 Postulaat 3 

'n Verantwoordbare hulpverleningsprogram ter bevordering van 

die wiskunde-selfkonsep vereis dat 'n informele werkswyse in die 

oordraging van die vakinhoud gevolg word. 

Die inligting soos verkry uit die voltooide inligtingstukke en die 

groepbesprekings, asook die leerlinge se verbeterde prestasies het 

daarop gedui dat: 

die leerlinge positief gebaat het by die wyse waarop die 

vakinhoud aan hulle oorgedra is; 

hulle dit geniet het om op 'n ander wyse (informele 

werkswyse) met wiskundige vakinhoud gemoeid te raak en 

hulle met meer vertroue en op 'n spontane wyse aan 

wiskundige aktiwiteite kon deelneem. 
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In die lig van die voorgaande word, met die oog op die bevorde

ring van die wiskunde-selfkonsep, 'n informele werkswyse wat 

die oordraging van die vakinhoud betref, aanbeveel (Postulaat 3). 

7.4.5 Postulaat 4 

Wiskundige aktiwiteite wat by 'n hulpverleningsprogram 

ingeskakel word, wat op die ontwikkeling van sosiale interaksie 

tussen die lede van die portuurgroep gerig is, is bevorderlik vir die 

wiskunde-selfkonsep. 

Uit die ondersoek het dit geblyk dat: 

'die leerlinge spontaan aan die programaktiwiteite 

deelgeneem het; 

die leerlinge nie gehuiwer het om hulle eie denkwyses en 

probleme met die ander leerlinge in die groep te deel nie; 

die leerlinge dit geniet het om teen hulle maats op 

wiskundige vakgebied te kompeteer en 

die interaksie tussen die leerlinge in die groep, positief 

bygedra het tot die leerlinge se betrokkenheid in die wiskun

deklas. Hulle kon met meer vrymoedigheid voor hulle 

klasmaats optree en hulle eie gevoelens verbaliseer. 

In die lig van die voorgaande word die noodsaaklikheid van bege-
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leiding tot effektiewe sosiale interaksie tussen lede van die 

portuurgroep, op wiskundige vakgebied (Postulaat 4), weer eens 

beklemtoon. 

7 .5 Leemtes in die loodsondersoek 

Dit word as 'n leemte in die loodsondersoek beskou dat: 

'n kontrolegroep nie by die ondersoek betrek is nie; 

'n gestandaardiseerde prestasietoets in wiskunde ten einde 

veranderinge in die leerlinge se wiskundeprestasies te 

bepaal, nie by die ondersoek ingeskakel is nie en 

slags seuns van die st.7-ouderdomsgroep by die program 

betrek is. 

7 .6 Gevolgtrekkings 

Die volgende gevolgtrekkings is uit die onderhawige ondersoek 

gemaak: 

* 'n Leerling se negatiewe belewing en betekening van 

homself as persoon in sy betrokkenheid by die 

wiskundesituasie moet eers deur homself verwerk en in 

perspektief geplaas word, alvorens hy met sy wiskunde

opleiding kan voortgaan. 
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* 

* 

Veranderinge in die kwaliteit van 'n leerling se wiskunde

selfkonsep, word nie summier op grond van sy eie insig in 

sy wiskundige aanleg teweeg gebring nie. Sy eie belewinge 

van sukses wat bewerkstellig word deur effektiewe 

interaksie tussen horn en ander persona (lede van die 

portuurgroep) op wiskundige vakgebied dra daartoe by. 

Effektiewe interaksie op wiskundige vakgebied maak dit vir 

'n leerling moontlik om met verloop van tyd, insig in sy eie 

probleem te verkry, nuwe betekenisse te ontdek, oor 

verskillende sienswyses te redeneer, sy eie denke te 

verbaliseer en respek en agting vir 'n ander persoon se 

omstandighede. en gevoelens te ontwikkel. Sodoende kan 

sy eie situasie aangepas en herbeteken word. 

Ten einde die begeleiding van 'n st. 7-leerling, tot die 

bevordering van sy wiskunde-selfkonsep, in die praktyk te 

laat realiseer, is bevind dat 'n leerling kan baat by deelname 

aan 'n program wat sodanig georganiseer, beplan en 

gei"mplementeer is dat die leerling: 

insig verkry in die kwaliteit van sy eie vermoens waardeur 

hy in staat gestel word om wiskunde te bemeester; 

insig verkry in die kwaliteit van sy eie wiskunde-selfkonsep 

en faktore grondliggend aan die vorming daarvan; 

aktief ingeskakel word by wiskundige aktiwiteite wat 
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daarop gemik is om sy vertroue in homself en die 

wiskundesituasie as geheel te ontwikkel; 

aktief betrek word by wiskundige aktiwiteite wat daarop 

gemik is om sy eie inisiatief op wiskundige vakgebied te 

ontwikkel; 

geleentheid gebied word om in te skakel by wiskundige akti

witeite wat daarop gerig is om sy outonome werkswyse te 

ontwikkel; 

aktief ingeskakel word by wiskundige aktiwiteite wat 

daarop gemik is om die kwaliteit van sy eie werksinset 

(arbeidsaamheid) te ontwikkel; 

geleentheid gebied word om die kwaliteit van sy eie wiskun

de-identiteit te verbeter; 

die geleentheid gebied word om met ander lede van die por

tuurgroep op wiskundige vakgebied in kommunikasie te tree 

en 

op informele vlak aan wiskundige aktiwiteite kan deelneem. 

7. 7 Aanbevelings 

7. 7. 1 lnleiding 
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Uit die voorgaande blyk dit dat begeleiding tot die bevordering 

van die wiskunde-selfkonsep, 'n belangrike komponent uitmaak 

van effektiewe hulpverlening en steungewing aan 'n leerling wat 

probleme op wiskundige vakgebied ervaar. Ten einde die 

toepasbaarheid van die hulpverleningsprogram van die 

onderhawige studie te verhoog, word aanbeveel dat: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

die program mi die verloop van die eerste helfte van die jaar 

aangebied word; 

die programaanbieder 'n persoon is wat oor 'n deeglike 

wiskundige vakkennis beskik en akademies opgelei is om 

wiskunde op sekond~re vlak aan te bied; 

nie meer as 6 leerlinge by 'n groep ingeskakel word nie; 

die lokaal waarin die program aangebied word, ruim genoeg 

is en aan die leerlinge die geleentheid bied om met gemak 

op informele wyse aan die program deel te neem; 

'n gestandaardiseerde prestasietoets met die oog op die 

evaluering van die leerlinge se wiskundeprestasies, by die 

program ingeskakel word; , 

die groep deur seuns en dogters van die st.7-

ouderdomsgroep verteenwoordig word en 

die spel Nulle en kruisies nie by wyse van 'n tuisopdrag by 
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die program ingeskakel word nie, maar as 'n aktiwiteit wat 

tydens 'n programsessie, onder toesig van die programleier, 

beoefen word. 

Met die oog op moontlike verdere navorsing in verband met 

hulpverlening aan 'n leerling ten einde die kwaliteit van sy 

wiskunde-selfkonsep te bevorder, word die volgende aanbe

velings gedoen: 

* 

* 

* 

Die toepasbaarheid van die onderhawige program behoort, 

met inagneming van die voorgaande aanbevelings, verder in 

die praktyk getoets te word. 

'n Soortgelyke program behoort ontwerp te word waarby 

leerlinge van ander standerdgroepe betrek kan word. Op 

hierdie wyse kan leerlinge reeds in die eerste jaar van hul 

sekond€1re skoolloopbaan by sodanige program betrek word 

en die basis vir die vorming van 'n positiewe en realistiese 

wiskunde-selfkonsep vroegtydig gel€! word. Dit maak dit 

ook makliker om vas te stel op welke wyse veranderinge in 

die kwaliteit van 'n leerling se wiskunde-selfkonsep in die 

verloop van sy hoerskooljare teweeg gebring word. 

'n Soortgelyke program behoort in samewerking met 

verskillende wiskunde-onderwysers beplan te word waarin 

spesifiek aandag aan die verhouding tussen die onderwyser 

en die leerling gegee word. Wiskundige aktiwiteite wat vir 

hierdie verhouding bevorderlik is en wat moontlik 
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* 

* 

ge'implementeer kan word, behoort aandag te geniet. 

Leerlinge van ander bevolkingsgroepe behoort by 'n 

soortgelyke ondersoek betrek te word met die oog op die 

bepaling van die wyse waarop hulle akademiese vordering 

be'invloed word deur die kwaliteit van die wiskunde

selfkonsep. Faktore wat 'n rol speel by die vorming van 

hUlle wiskunde-selfkonsep behoort ondersoek te word. 

Dit sal nodig wees om 'n soortgelyke program te ontwerp 

wat spesifiek gerig is op die ontwikkeling van 'n leerling se 

visuele en ouditiewe waarneming van wiskundige 

vakinhoud. 

7.8 Ten slotte 

Die belangrikste bevindings van hierdie studie en die gevolg

trekkings wat gemaak is, is in hierdie hoofstuk weergegee. Oak 

die leemtes in die loodsondersoek en aanbevelings is hier 

aangedui. 

Aan die hand van die navorsingsverslag is gepoog om 'n beeld 

daar te stel van belangrike aspekte wat in aanmerking geneem 

behoort te word met die oog op die begeleiding van 'n leerling tot 

die bevordering van sy wiskunde-selfkonsep. 

Die hoop word egter gekoester dat hierdie studie by die leser 

meer begrip en empatie sal kweek vir 'n leerling wat oar 'n 
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onrealistiese beeld van homself op wiskundige vakgebied beskik. 

Mag 'n bereidwilligheid ontstaan om hulp en steun aan hierdie 

leerling te bied ten einde horn tot toereikende selfaktualisering te 

begelei. Die hoop word ook verder uitgespreek dat hierdie studie 

vir die leser wat heel moontlik self 'n wiskunde-onderwyser is, tot 

'n beter begrip van en ruimer insig in sy of haar begeleidingstaak 

sal lei. 
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