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. a. Probleemste1lihg: 
Gedurende 1954 het ek 'n ondersoek inge

stel na die onderwys .van Rekene aan die Afrikaans- · 
medium Middelbare Sko1e van die Transvaa1.1 )Uit · 

' 
die ondersoek het dit duidelik geword dat baie van 
die leerlinge wat na standerd vyf na die middelba~ 
re skole gaan, nie die·peil van kennis en vaardig.:.. 
heid in rekenwerk wat deur die onderwysers in die · 
midde1bare skole van hu11e verwag word, bereik het 
nie. Verskillende redes vir hierdie leemte is 
aangedui·. 

~§_.YV:~!l§~~.:b±t ~Rek~n.e .Y~:r-9-?.J'. Il:!-.~.,.. :!-~ .... QPhP:P§:nd,.e y§rwar• 
:r1,gg,~-~~YY.•.s~~~9-!~ ... J:~J~.cl..!r§!l. '!l f3§llf~.:r'E3 g~.s'!~€3~ t§ v:an 
Q.i~.-~E::t:'!f)li.?.begry:p nie, _Q:f_J~en. di t nie,_ .en daarom 

~~!1-.l?:~-~l:.~_ .. K~£f3~1j~~ ... '!~!.<!?-~.:r'QP .. YQJ:gL.9.9~ 1?:~? ... 1J.e
rp.ee.~t§.:t:._PJ~.t.9.J .. t. !Il~§k d~§ g~cj_§§lt.§ ... !V§..ii .cl€t<:l.J:'C>P y:glg 
. ' 

oolf.~QmAQ.Q.:t?::tiJ..:ikt .. ~.!1. so hoqp die v~rwarr?:!l.g op ~ot .... 
_da, t d.i§"kig,c3, .... §.:t!lde1:iJ~.!Il9~4.x~:r:J~Q.Q~.~~}~L!:lJJf:::l .. !P-J:l.~~ .... Y§1n 
hi.e .. r.~li.§ .... Y.§.}LJ~~Jl ,.of V\1'1;1,-.... :L~?±:.Jt.i~ ii 

Grondliggend aan alle rekenwerk is kennis 
en tn dee~like begrip van getalle~ Rekene is per 
slot van rekening die manipulasi_§._,Y~;Q._,gS!_tJ2-~J-l:~§.~n ' . -... ... __ .. , ___ ....,...,~"" 
simbole. Die· gedagte het· toe by my ·ontstaan om te-

~~_,._ .... " ... ,....~--=-..........,.,. 

rug te gaan tot die basiese in die rekene en tn st~~ 
die van die ontstaan en ontwikkeling van die getals
begrip te maak. Oorspronklik was die voorneme om 
die hele laerskool-tydperk te dek, maar aangesien 
dit, nadat die kind twee ot meer jare op skool was, 
feitlik onmoontlik is om tussen begrip 'en vaardig-

.. 
heid en tussen begrip en meganiese geheue te. onde~-
skei, is hiervan afgesien en is die ondersoek tot 

~ ,' ' .... . . ' ' . 
die eerste skooljaar beperk • 

. :RJ.erd:i,e pnc1er~p~k .gaan dus .Qll]. q:Le~ .. ()ntwio!t~e
l~in~ va~ ... 9:.~_e getalsbe.grip.yan §i_e_kipd gedurende_sy 

eerste/ •••••• ~ •• ~ 

1) Spoelstra~ Die onderwys van Rekene aan die Afri
kaansmedium Middelbare Skole van die Transvaal. 
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Q\t+'!~t:k.~LJ?J~~LQ1J€l-Q.£i. ·. Wanneer hierdie onderwerp in 
oij~skou geneem word~.kom verskillende aspekte daar• 
van na vore ... 

l. J2!1~~~~-~ .. i:q.~,2-J~~~-~~.£~~p"!i~ £1~~ ~2~ .. CI:~§. getal .. Daar · 
sal dus allereers 1n antwoord gevind moet word op 
die vraag: Wat is die getal na sy wese? .Op hier
die vraag sal die Wysbegeerte en Wiskunde, en meer 
besonder, die wiskundige wysgere, 'n antwoord moet 
gee. 
2 • Di t:. gaan .i:o, die tyvf.3_e~e plek. om die vra.ag: jVEtti~ 

.is.· b~grip? D:lt gaa? te:rselfde:r-t;;yg. ook om die vrS:~~:. 
W~j;~~ifLgetalsbegrip? Op hierdie vrae sal die ant
woorde by die Sielkunde gesoek moet word. 
3. :Die. derd.e .aspek __ ya:p, die voo:rgest~9:e onders_Q_ek 
slcui t di€! ontwikkeling. van di,.e geta~~b~grip in, 
Hier duik die verdere vrae op: Hoe ontstaan die ge
talsbegrip by die kind? Hoe·groei dit en neem dit 
toe? rs·daar verskille t.o.v. die ontwikkeling by 
meisies en seuns? Wat ·sluit die getalsbegrip in• en 
is daar verskil in die tempo of aard van die ontwik
keling op die verskillende terreine? , 

4. Die onde:rwerp slui t ten s,lotj;_e .. 9-i..E: gni;wi'J!k.E'J~~.M. 

van_ di~ge~alsbegrip_y~n_gie_}find g_§ldure:~(j_es;y ~

ste- skooljaar .. :!:P• Di t pl.aas die ondersoek dadelik 
op die terrain van die Opvoedkunde. 
Vrae wat hier na vore kom, is die volgende: Watter 
kennis van die getal het die kind as hy tot die sko~l 
toetree? Wat moet die doel b.y die onderwys~ van die 
getal wees? Wa.t_ i~L die beste _metode of m§]ocles 01!1 

die gf.3t~lsbegrip t~ J.a~:t_ posvat en __ ontwiklte~.? Wat 
moet die inhoud van die vak gedurende die eerste jaar 
wees? · Wat is die rol wat die onderwyser t.o.v. die 
ontwikkeling van die getalsbegrip speel? Hoe kan die 
resultate van die onderwys op hierdie gebied gemeet 
word? 

Hierdie ondersoek is dan op die bostaande proble-. 
me gerig om daardeur meer lig te werp op die onder
wys van die getal. 

b. Ondersoekmetode. I.~ ......... . 
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b. Ondersoekmetode. 
By. die ondersoek van die probleem soos hier

bo gestel 9 is van verskillende metodes gebruik ge
maak, 
1, Empiries: Deur 'n reeks toetse wat die verskil
lende aspekte van die getalsbegrip insluit aan 1 n 
groot groep leerlinge wat pas tot die skool toege
tree het 1 te gee, ;i,gl geprobe~r_ om vas __ te_ gl.:tel WSl- t 

ht;t1~±!=LJ~~§~,£~J?~~.Y~P die tal in hierdie stadi~ ... ~~~· 
Toetse wat dieselfde terrein dek en nog 'n paar 
ander aspekte insluit, is aan 1 n groot groep leer
linge wat reeds •n jaar op skool was, gegee om vas 
te stel wat hulle begrip van die getal was. Deur 
die resultate van die toetse te vergelyk 1 is 'n 
beeld van die ontwikkeling van die getalsbegrip ge
durende die eerste skooljaar verkry •. 

2. Histories~~ Verskillende denkers en ondersoekers 
het in die verlede antwoorde gegee op die vrae aan 
die begin van hierdie hoofstuk gestel. Hier~~~ant

W.fLO rg§._j_ s _na g@S.R§!U:t~~~ .. §J;tQQ.§J.1.£l..§.~ .. ~:t~.Jl~;rJ£2Jll~~·~e.!LQJ:l.j;;_ 
:n.~lf§.l:!,l.lK~.Y~!L h1l:1.~igg,,,.af;;tnY~§J'd§.~~§L:b§l!si~~:t:l.!~5L.J:; gL.JJ.~1Jg$i1 

E?!L~9Je .. ~€?.~~~EE9;t±.(t.Y~!:l <l:b.~.J).J:'QR1~~<?'ll!.~i~LQ.Q;£§:i§!J:l• 

3. Teoreties-kri ties~ ~J_);:hrte.~f?.geg\:)Wenf?"AoY•:tll• .di.e 
on ~Y?iK~§!.l.t:g,g . ya11 <l:i.~. ge jJalg l:>§.g:r,:;bp, i~. £5k:a.ai'~ t. )3()QS. lEt
.'te~.J;!J;!nga:t.Q.O:rL}-:Y:.Q.:l:'Jl, Tog het baie sielkundiges, wys
gere en opvoedkundiges hulle oor die probleem uit
gespreek en/of hulle bevindinge te boek gestel. Van 
die verkrygbare bronne is 'n studie gemaak en hulle 
beskouings en/of bevindings is aan 1 n kritiese oor
deel onderwerp. In baie werke van sielkundiges, wys
gere en opvoedkundiges word slegs terloops of baie 
kortliks of in die geheel nie, na die ontwikkeling 
van die getalsbegrip verwys. In verband met die 
onderwys van die getal is meer bronne beskikbaar. 
Die huidige ondersoek sal hopelik ook meer lig op die 
opvoedkundige aspek van die ontwikkelin.'g van ·die ge
talsbegrip werp, 

In die hoofstukke wat volg 1 word dan 
agtereenvolgens/ ••••••• , •.• 

. I 



4 
agtereenvolgens bespreek: die wysgerige beskouing 
oor die getal 9 die sielkundige beskouing en gegewens 
i.v.m9 die ontwikke~ing van die getalsbegrip, die 
toets-ondersoek en die resultate daarvan 9 en die op
voedkundige siening van die ontwikkeling van die ge
talsbegrip met die implikasies van die huidige on
dersoek daarvoor. 
In die slothoo~stuk word baie kortliks 'n paar pro
blame wat op ondersoek wag en wat uit hierdie stu
die na vore gekom het 9 aangedui. 




