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VOORWOORD.
Die doel van hierdie onde rsoek is· in die eerste
plek

®'

vas te stel hoe die plekbegrip by di e kind ont --

wikkel, watter faktore die ontwikkeling daarvan be invlo ed
en om lig te werp op die probleme waarme e di e ond e r wy s e r
te kampe het op die besonde re gebi ed. Om hi e rdi e r ede
moes •n verteenwoordigende groep lae rskoolkinde r s aan di e
toets onderwerp word, 'n taak wat onmoantlik aangepalc
kon word sander die medewerking van die hoqfd e en pe rsoneel van die skole wat deur die onde rsoeke r uit ge soek
is vir sy doel. Daarom is dit vir my 'n behoefte van di e
hart om die vier hoofde en drie-en-dertig personeelled e
van die betrokke skole te bedank vir hulle onbaatsugti ge
hulp met die beskikbaarstelling van die leerlinge en di e
afneem van die toetse. Ook bedank ek graag vir mnr. C.A.
Pratt, hoof-landmeter van Kroonmyne vir hulp verle en met
die nasien van sommige vrae wat beantwoord is deur •n
groot aantal proefpersone wat in huis e van di e be trokke
myn woon. 'n Woordjie van waardering oak aan mnr. P.
Leutscher, landskap-argitek van die Johannesburgse stadsraad, vir die beskikbaarstelling van kaarte van die

sta~

se munisipale gebied, waaruit ek besonderhede kon bekom
by die nasien van 'n aantal van die vrae.
Ten slotte my opregte dank en waardering aan my
promotor, prof. dr. H.J.J. Bingle, na wie ek altyd met
A1e grootste vrymoedigheid kon gaan vir hulp en leiding.
Sy vriendelike re.ad en aanmoediging was vir my onontbeerlik.

Waa.r die plekbegrip en ruimte-orientering in

n~ue

verband staan met die onderwys van Aardrykskunde, wil die

ondersoeker die hoop uitspreek dat, hoe gering dan

oo k ~: .

die verhandeling mag bydra tot 'n verbetering in die
metodiek van onderwys van Aardrykskunde.

P.J.Venter.
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1.

Inl~,!ding,

Die proble em va.n plekbegri p by d i e me ns

en by di e kind in die besonder.
Met sy geboort e word d i e me ns in d i e r ui mte van d i e
he elal geplaas en me er spe sifi ek in ' n

r~i mte

op die

aardbol. Die pas gebore baba i s nie sle g s onbe111.ru s van sy
ei e best aan ni e , maa r i s ook onbewus van die voon·r nrpe
wat om horn best aan . Gevolglik is hy onbe wu s va n d ie
ruimte e n alle voorwerpe wat deur die rui mt e inges luit
word. Die kl e in k indjie bly e gt e r nie vir l a nk i n hierd i e toest a nd nie, want as hy i n die wereld k om, beskik
hy oor bepa a lde ve r rn oens wat in 'n staat van onryphei d
verkeer, maar wat me t verloop va n tyd t ot r yp heid moet
en sal

ont w i kk ~l.

Ee n va n die p rimere ve r moe ns wat by

die kind aangetref word, i s d i e ruimtefak tor.
1

hJami e Phipps Cl a rk ) va t die vermo en s ko rtliks

SOOS

vol g saam : , .In a factorial a na l ys is of t es t r e eul t s from
a battery of ve r bal, nwn e ric a.l, a nd visua l tests , Thurstone a nd Thurstone is olate d s ix primary ab iliti e s. They
a r e defin e d as: 1) the verbal f a ctor •••• 2) the word
fluency factor. • • • 3) the sp a ce factor S (p,re sent in any
task in which the sub)ect @anipulates an • b ject i maginally in two or thr ee d i mensions); 4) the number factor
'

5) the 1nem ori zin.g factor •••• 6) the indu ctive

fa ctor ••••• "
Hi e ruit blyk

di~

da t di e ruimtefak tor a an ge tref

------1) Clark, M.F. "Cha nge s in pr i mary me nt a l ab ilit i e s with
age , ·11 p. 5.

2.
word, sodra die indi widu homself of
in twee of drie dimensies beweeg .

eni~ e

Di~

ander

v o o r ~ erp

bed oe l ni e dat die

be weging altyd in werklikheid moet plaasvind nie. Die
beweging mag ook

p~aasvind

in die verbee l ding van die

persoon. As ek byvo or beeld wil vasstel Ba t cl. i e eSs ta.nd
tussen my huis se voorhekki e en my buu rfilan s'n is , gaan
ek nie elke keer di e afstand a ftree nie, maa r ek kan die
afs t and in my verbee lding sie n en da a. rvol gens my berekening of skat t i ng oaak . Sintui glike waa rme1il ing word dus
vervang deur waarne ming in die verbeelding .
Vo ordat die me ns e gter 'n vo or werp in sy ve rbeelding in die heelal kan sien, gaan hy de ur ' n hele aant a l
ont wikkelings tadia wat direk be trekking het op die rui rntebegrip. Hi e rdie ont wikkeling i n die s in vir ruimte
s t aan oak in direkte verhouding tot die oud e rdom van die
k ind. Die ontwikke ling van die kind s e sin vir r u irut e is
intellektueel van

a~rd en Anas t as i 1 ) het me t to etse be -

wys dat dit ' n hoe l{orrelasie (.557) to on me t r ede ne ring.
Ande rsyds i s daar maar 'n geri nge korr e lasie tussen
rui hl te-orientering en geheue (.14). IIi e ruit kan ans aflei, dat die ont wikke ling van die kind se orientering in
die heelal nie bevorde r kan wo rd deur geheue - oefe ninge
in

di~

verband nie,maar eerd e r de ur dit in ve rband te

bring met die

h~er

geestes ve rruoens.

2
Ond c rsoek deur Louis e Bates e n J a ne t 1earned ) het

l) Clark, M.P. op. ci t . pp . 5-15.

2,

Bates, L. en Le arne d, J. "The developme nt of v e~bal
ized space in the young child," The Journal of Gene tic
Psychology, L.XXII (Maart 1948) pp. 63-84.

3.
vasgestel dat standhoudende nei gings sig openbaar in die
ontwikkeling van die sin vir ruimte by die jong kind.
"The more common concepts of spece seem to come in at
about the same relat ive age for most children and in a
rather d efinite order ••••• Outstanding is the marked
spurt in the space concept at 2! years. 111 )
Di e doel van die bespreking tot dusver wa s om 'n
duidelike be e ld t e probeer gee vnn die ontstaan van die
ruimtebegrip by die kind. Ons wil dit egter dadelik
duid e lik stel dat ruimtebe grip en plekbegrip, die probleem waaro or hierdie verhandeling gaan, nie verwar moet
word nie. Di e r10ord
woord

11

11

ruimte 11 omva.t baie meer as die

plek". So kan ans s@ dat elke indi widu en elke

vo or werp in di e ruimte of heelal bestaan, maar det elke
indiwidu e n voorwe rp 'n plek in die ruimte of heelal inne em. Daar is egter 'n noue ve rband tussen ruimtebegrip
2
en plekbegrip. Volgens Edith Meyer ) is daar geen ruimte
onafhanklik van voorwe rpe nie. Ons kan geen begrip vorm
van ruimte, as ons nie t wee of meer voorwe rpe in hulle
ruimteltke ve rband si e n nie. Alle voorwerpe is ge leti in
die ruimte of he e lal en word ge sien ten opsigte van
hulle afstand en rigting van mekaar. Die twe6 fakt ore
,, .afstand 11 en urigting", bepaal die be grip va.n ruimte,
sowel as die plek van elke voorwe rp ten opsig te van 'n
and e r. Ons kan 'n enkele voorwerp in die ruimte sien,
maar ans kan nie die omvang van die ruimt e waarin so 'n
vo orwerp is, vasstel sander dat ons die voorwe rp in

1) Bates, L. en Learne d, J. op. cit. pp . 63-64.
2) Meyer, E • .,Comprehensi on of Spatial Relations in Preschool Children," The Journa l of Ge netic Psychology,LVII
(Sept ember 1940) pp. 119-151.

4.

verband sien me t een of me e r ande r v oo r werpe ni e . Di e
v oorwerp se plek k a n a lleen bepae. l word wannee r ons di e
bepaald e vo or we rp si e n ten opfigte van onss e lf of van
andt r voor we r pe . Dan kan ons sG dat d i e v oo r we rp ' n se ke r e afstand van ons of van a nd e r voo r we r pe af is en dat
di t in 'n bepaal d e rigting va n ans of van d i e andc r vo orwa r pe af is.
Die mens is vir sy bestaan a fh anklik van sy be sef ,
bewu st e lik of onhe vrustelik, van sy pl ek in d i e he ela l.
Hy kan egt <'J r sle gs sy be sef van pl ek ont wikkel uit sy
be s e f van a fstand en ri gting . El ke mens mo et gedurig
wee t waa r hy is, m. a . w. hy moe t we et ho e ver hy van bepaal de beke nd e vo or w<'.1 rpe i n sy onmidd e llike of vrye om ge wing is e n in watte r ri gting hy van daar die be kend e
vo or we rp e i s . Sodra hy onbe k e nd is me t d i c:: twee fnktore ,
wo rd hy b6wu.s da.t hy ve r dwaal he t.
Va n wat te r vo or we r pe maak di e men s n ou. geb ru.ik om
sy posisie of plek i n d i e hee lal te bep ae l? Volgo ns
Ca rr 1 ) rnaak ans .geh ru..ik van di e hemelru.im, die s terre ,
di e topo grafie van ons omge win g , _huis e , borne , e ns .
Sande r 'n begrip van d ie ligg ing e n vo ork oms va n hie r d ie
dinge e n voor we rp e , het die me ns geen begrip van sy eie
pl ek in di e hee lal nie e n sal hy du.s in 'n vo ortdurend e
to e stand van verdwaaldheid ve r kee r. Wat di e vo orkoms van
vo or werpe betref,

sa

Ca rr: «The re is no cl e a rcut dist-

inction bet wee n pe rc e iving the nature of an obje ct and
pe rc e iving i ts spati a l attribut e s. Our pe rc ep tion of the
locality c:md size of an obj e ct is often dete rm ine d by
our knowl e dge of wha t i t is, and ou r kno wl e dge of the

1) Carr, H.A. An in troduttion to spac e pe rc 0p t ion , pp . 16
- 17.

5.
na ture of th e ob j ect is oft en base d

u~on

i ts loc a tion ,

it s shap Ej , or its patte rn cha r a cte ri stics . 111 )
Die lokel i teit of plek

v a~

'n v oo r we r p i s v olcons

Ca rr ne t so 'n e i enskap van d i e ruimt e ho edani <;hE::cl& vci.n
daa r die bepaa l dc v oo r V'e r p os byvoo rb e c ld sy g ro ot te ,
v orm , st ab iliteit of bewe eglikhe id .
11

Loc a.lization," se Carr ,

11

i s a r e l a tiv e t e n 1. An

ob j e ct by its e lf has no loc a lity. I n loc al i z i ng an ob je ct

we pe rc e ive its spatial r e l at i on to some other obje c t
r ega r ded as a standa r d of r e f e r enc e . The obj e ct selected
as the st andar d of r 6 fe r ence will vary wi th circumstances. We may be i nt e r es t ed i n defi n ing the pos i t i on
of on e e nvironme nt a l ob j e ct to ano thur - the p osition of
the s un r e l ati ve to the ho r izon o.nd t he zeni th f or
e xar.ip l e . 112 )

Ons h e t du s hi hr te d oe n me t d i e rui mt E:: lik e

v ~ r-

band tus sen d i e pu r soon of or ganisme en ee n of a nd 6r
v oor we rp i n sy orn gewi ng , en d i e posisie va n eni g8 een
va n di e t wee mag ge ste l wo r d in ve rh oud ing tot d i e a n de r,
a s die ui tgangspunt. Sodra 'n p c r so on Vt r dwa a l , wo r d hy
gB dwing om sy posisie met betrekki ng tot e en of and e r
ob j ekti e we v oo r we r p t e bepas. l. "'For the most p a r t ho we ve r, we take our own posi ti on for g ran ted and pe rc e ive
the position of obj e cts r elativ e to ou r se lve s as the
standard of r e f e r e nce. It i s this (la tt e r) p ro b l em that
is usually

treit~d

un d Er the t opic of the pe rc e p tion of

loc a lity. With the sub j e ct as t h e po i n t of r e f 0 r en ce ,
a l~

pos s ibl e p ositi ons of a n ob j e ct c a n be described in

1) Ca rr, IL A.
2 ) I b id. p.92.

op. cit. p.2.

6.
t e rm s of t he t wo c a t c=:gorits of distanc0 snd dir s c tion."l)
En hier he t Carr i n ko r t d i e probl eem van hi e r d i e
ondn rso e k s aamge va t. As

di ~

ki nd d an go ne dm word es ui t-

gang spunt, of so os Ca rr d it n o0m "t he po i nt of r0fc r0n ce,"
ho6 ont wik!<:: ul sy be g ri p var: sy e ia
tot die na r dbo l

waaro~

hy

t~~~-g

plc.~k

mt t b0t rd:lc i ng

e n wat te r

b0 ~ ri p

he t hy

van plekke ge l ee i n sy onm id de l l ikt; en -.,-vye r e omgewing
me t be tr ekki ng t ot hulld ri g ting e n af s tand va n horn a f?
Die kind kom daagliks d ire k e n ind ir(:;k i n aa n r aking mu t
p l e kke naby horn of ver van h orn a f. Kan on R aan vaa r dat
di~

kind s e p l ekbe gri p dour Vt rskillGnde st a di a ont wik-

ke l e n hou dit eni ge ve r band m0 t sy

oud t r-

kronolo g i ~ se

d om ? Watt e r f akt ore be invlo e d die ont vr i kk e ling van d i e
p l ekb egrip?
2

Vol ge ns Carr ) i s di e plekbegri p g0 bas e e r op s i nt u i glike waarn eming . Ons l ee r vo or werpe en hulle po s isie
me t be tr ekking tot ons en t ot me k aa r ken de ur die
visuele , ouditie we en tassint u ie en deur be weging . Elekbe g rip i s dus geba seer op senso-mot ori es e waa rnem ing .
Die sintuie ko-ordineer met mekaa r om die be g ri p va s t e
1§, maar wanne er een van di e c i ntu ie ontbreek , kan ons

na g van die ander ge b ruik mask oo onsself te
met betrekking tot ons
be eld 'n geval van 'n
b lind was t ot op

omge ~ ing .
pasi~nt

derti g jari g~

ori~nte e r

La tt a 3 ) be sk ryf by voo r-

wat van sy ge boo rte a f
l e~ftyd~

to6 ' n

oper~s iH

op horn uit gevoer i s om sy gesi g te herstel. Die

pas i~nt

was daarna in ·stna t om nog na willekeur r and te wand el

1) Carr, H.A.

op. cit. p.93 .

2) Ibid. pp . 16-17.
3) Ibid. p.17.

7.
in d ie dorp en oml i gge nde g e b ie de. Aa ngesien dit va nse lf- ·
s p rekend vir horn onmoont lik was om sy we g t e vind deur
visuele waa rn eming , orJdat hy nag no oit vantevore sy omgewing gesien het nie 1 het hy k laarblyk lik st aa t gemaa k
op sy gehoor.
Di e ont wikkeli ng vc n

~i~

me ns s e p lekbegri p be ru s

e gt er nie net op pers oo nli ke sintuigl i ke waa r nemin g nie .
Hy is oak afhank li k van wat hy leer van ande r, en

,,~·e l

by

die ont wikke ling van sy abstrakte plekbegrip. Di t i s nie
vir horn nodig om na vera f gele§ p lekke te gaan om 'n
begrip te kry van d i e ri g ting -NaG. rin hull e le en d ie a fstand wat hulle van horn af is nie. Hy ka n hierd ie ke nnis
opdoe n deur dit t e ve rkry van sy ouers, vri e nde en ende rwyse rs, of uit atl asse en van kaarte. Nogtans sal sodani ge kennis g een praktiese waa rde vir d ie mens he, a s
hy nie 'n be g rip het va n afstand en ri gting , of mee r in
die besonder va n die konvensionele afstands-eenhede en
kardina le wi nd ri g tings nie. Laa sgen oemde kan hy slegs
deur persoonlike waarnem ing en e rva ring sy e ie ge estes1
be s i t maak. Freeman ) gee vir ons di e drie me tod es of
s tad ia waarvolgens di e genetiese ontwikkeling va n d ie
plekbegrip plaasvind , nl. ttl ocat ion of obje ct s with
r e ferenc e to oneself; location of one ob j ec t with
r efe rence to a sec ond object, t he loc a tion of which is
asswned to be famili a r; a nd loc a tion of objects by us e
of a system of fixe d d ire cti ons ." Waa r on s dus d i e p l ekbe g rip van die kind onde r soek , wo et an s hierdie drie
ontwikkelingstadia gebruik as bas is vir die p l ekbegripstoetse.

1) Lord, F.E. "A study of s pati a l orient a tion of children,«
Journal of Educationa l Res earch, XX.XIV (Sep t embe r 1940May 1941) pp.481-482.
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Hoewel daar 'n hele ae.ntal werke bestaan wat di e
sin vir ruimt e en plekbegr ip as onderwerp het en daar
ook 'n aant a l we rk e bes t aan,

~aa rin

oppervlakkig

i 2 daa r nie bai e onde rsoe-

aangcr oe ~

w~rd,

kers wat to e tse op geste l h et

o~

die t wee s ake baie

hulle studies te steun

nie. Die meeste van die ond e rso eke het die klein kindjie
en

voors~oolse

kind as studie onderwerp geneem en die

bevindinge is gebaseer op persoonlike waarneming van die
handelinge van 'n beperkte aantal proefpersone. Verder is
daar eksperimentele ondersoek ingestel na die fi s iese
1
a.gtergrond VAn die rui mtebe g rip van die rne;ns. Carr ) ge e

'n omvattende beskrywing va.n al die we rk vm t gedoen is
om d.m.v. eksperimente 'n insi g te gee in die fisi e se
werking van die sintuie by die be paling van die ruimtebegrip . 'n Breedvoeri ge uiteensetting word ge gee van die
optiese, ouditiewe en tas waarneming va n die heelal
onder normale en abnormale to e stande . Hierdie onde rsoelce
we rp lig op die werking van die sintuie en senuwe estelsel by die waarneming van die omg-ewing vmarin die proefperso ne getoets is.
2
Louise Bates en Janet 1earned ) het hulle ondersoek

bepaal by kinders van een e n 'n halwe jaar tot vyf en 'n
halwe jaar oud. Die ondersoek het gegaan oor die t ealkundige manifestasies van di e kind se begrip van die
heelal, m.a. w. oor die kind se woordeskat met betrekking
tot die· ruimte.

1) Carr,

H.A. op.cit. pp. 1-413.

2) Bates,L. en Learne d, J. op.cit. pp.63-84.
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Hulle het van twee metodes van ondersoek gebrui k
gemaa k 1 t. w. (a ) die waerneming van kind e rs in die
11

Guidance t:t:.rse:cy of t h e Yale Clj_nic of Child De ve lop-

rnent , 11 t e r wyl die

:::::i.n d.~~ rs bes :i_ i;:~ was w~t

spontsne of

ge~

rigte spel , Al le ~J0 r1~ v~t bc t r0kkin~ he t op ruimte e n
wat deu :i'.' d:i_8

:n ro~.i: _ac.; 1" ,::;:) 1~n

nege maa nc.le , is

d~'..L".'

di e

e·':'iJe::<g :t s o:-i r
vic.1a rn ~ L:! '~ r s

1

n tydperk va n

a f geskrywe. Die ge-

gewens i s gebruik om te bepael h oe d i e kind se woo r deska t i.v.m. die ruimte g r oei . (b ) Di eselfde kinde rs en
'n aant al ander , is onderwe rp a a n ' n toets wat be staan
he t uit 'n reeks vra e wa t aa n di e pro e fp e rsone ge stel i s .
Di e vra e het gehandel oor verskillende 0spekte va n die
ruimteHulle he t va s ges tel d s t waar di e kind va n e e n en 'n
ha lwe jaa r sle gs li ggaa mlik
wat deur die

n~ a geer

p r oe fn erne rs ~geb e si g

op d i e ruirot <:;woorde

is, deur te kyk of t e

wy s n a. die v oorwe rp wat deur die wo ord vo or ges t e l word,
daa r di e woo r d op 'n l a t e r e stad i um ook deur die p roefp e r s one gebesig word . Di e s:l ntui glike w8,::1rnem ing va n die
vo orwerp maa k du s l ate r p l e k vir die abstrak t e vrn ordb eg rip en sodra die assosiasie tu s s e n die v oorwe rp en di e
ab stra kte woord voltooi is, ka n di e kind di e woord gebruik sond e r d a t hy d i e voor we rp sintui glik ho e f we a r
t e neem.
Di e onde rso ek e r s he t ve r dc r vasges t e l da t di e k ind
aanvBnklik woor de beeig m0t ' n rn ee r a l geme ne be t ekenis ,
we t op ' n l a t e rc l e e ftyd ve rvu ng word deur

woo rC~

me t

'n

mee r s p esi fi eke be t eke ni s , bv . ;,In answer to ' Where do e s
Mu mmy cook your dinne r? ' t he chi l d a.n s we rs a t fir st , ' a t
h ome .' La t e r he s a y s , ' In a

p ~ n, '

or ' On t he s t ove ,' but

still l a t e r he say s , 'In the kitche n' . 11
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Di e ont wikkeling vind ni e net plaas van di e k onkrete na die abstrakte, ve.n di E; s int uigli .1.ce wan rneming
na die woord be grj_p ni e ,

m aa~

oak van die a l geme ne na die

besondere.
1

Edith Meye r ) t .et haar to e tse meer be paald uitgevoer met di e do e l om 'n bydrae te le we r tot d ie ge neti ese sielkunde van redenering. Ook sy he t voorsko olse
k inders as proefp ers one gebruik . Haa r we rk is de e l va n
'n reeks studies oor die e vo lus i e va n begrippe i n die
d i~

ki nd se gees, begripp e soos

van v oo r we rp e , oorsae k-

likheid, ruimt e en tyd. Vol gens Meye r kan die be gri p va n
die heelal e nkel en al le en verstaan wo rd as 'n funksie
van voorwe rp e me t

b~tre kkin g

t ot mekaa r.

,The notion of

1

space can only be undGrstood a s a function of ob j ec t s
and all the ir r e l a tions . So t he notio n of spa c e , if it
is to be studi e d genetically, must be corre l a t ed with
the · comprehension of obj e ct s a.nd of their properties. 02 )
Volgens haar k an die kind dus ook

ge ~ n

be g ri p vorm

va n die hee lal of va n plek, voord a t hy ni e 'n beg ri p het
va n voorwe rpe in die hee l a l en hull.e 6i e nsk appe nie. Hy
ka n geen begrip vorm va.n soda ni ge voorwe rp e

t: n

hullt;

e i enskappe, a l vorens hy ni E: met hul.Le ke nnis gE;manl<: het
dt ur sintui glike

waa rn ~m in g

ni e . Di t ge nuti ese ont wik-

ke ling va n die ruimt E:ibegrip be ru s dus i n die e c: rst e pl aas
op die empiriese waa rneming van dinge .
Ne tsoos Loui s e Ba t a s e n J a net Le a rned het Ed ith
Meye r haar

h~pael

by ' n studie va n die ruimtebegr i p van

kind t:; rS in di e oud e rdomsgroep een en 'n ha l we j aa r tot

1) Me y e r, E. op. cit. pp.119-151.
2) Ibid. p.119.
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vyf en 'n halwe jaar. Haar ond e rso&k het aan die lig
gebring dat die klein kindjie tot by die ouderdom van
vier jaar homself as die

middelp~nt

van die heelal

beskou en nie as 'n deel van die heelal nie. Sy begrip
van die heelal is

d~ s

hee lt emal subjektief. "In s pace at

this age, (tot by vi er jaar) ob ject relations are only
roughly evaluatt::d and have reality only so far a s they
are connected with th8 subj e ct who considers himself as
a sort of privilege d c ent e r of the universe and not as a
par t of 1. t • 111)
Die subjekti ewe anrd van die ruimtebegrip is egt e r
nie 'n uitsond e rlike verskyns e l nie, wa nt die klein kind
se handeling, sy hele bestaan op hierdie ouderd om is egosentries vo.n aa rd. Hy is nie net e go sentries gerig nie,
maar is tot 'n groat mate 'n egofs. Alles om horn bestaan
terwille van ham en alles wat aeur homself en ander gedoen word, moet geskied om sy ego te bevredig.

Na die ouderdom van vier jaar begin die kind in 'n
objektie we ruimte bewee g . "The child sets out to live in
this world of objects a nd no longer to make thing s exist
merely for his own satisfaction. 112 )
Dit is wanneer die k:ind hierdie stadium van psigologiese ont wikkeling bereik het, dat hy sy plek in die
heelal, in sy omgewing ,

b~paal

het, wannee r hy 'n begrip

begin kry van sy plek t.o.v. di e

voo r ~ e rpe

om horn en van

die plekke van vo or werpe t. o .v. mekaar. Hy begin nou die
verba.nd raaksien tus se n vo or we rpe onderling en tussen
voorwerpe en homself.

1) Meyer, E. op. cit. p.147.
2) Ibid. p .14 7.
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Die ontwikkeling van die ruimte- en plekbe grip van
die voorskoolse kind word mooi saamgevat deur Meyer waar
sy Piaget aanhaal:

11 • • • •

The child has already once gone

through this evolution during his two years of sensorymotor development. At t he earliest stages of this
development, the new-born perceives no permanent ob ject.
Only pictures surround him; they are related only to the
different aspects of his primary a ctivi ty (vision,
audition, prehension, etc.) and have n o r eality outside
of it, At an early stage there seem to be as ma ny
praGtical spaces as practical ac tivit ies . The pa tterns
of primary activity u re coordina ted with each other
during the first months of life, and along with this coordination g oes the coordination of the different practical spaces to a common space. In a subsequent stage of
subjective space, the child comes prog res s ively to
differentiate between his movements and those of the
objects; is able to do this so long as the movements of
the objects are in immediate relation to his own
activity. He comes also to notice simple relations of
objects such as behind, in front of, upon etc. About the
end of the first t wo years he begins to represent some
of his own movements as belonging to a system of spatial
relations which includes both his own movements and
those of objects. In this way the s tage of 'objective'
space is reached on the restricted field of sensorymotor activity.« 1 )
Uit die t wee voorgenoemde ondersoeke is dit dus
duidelik dat wat die genetiese ontwikkeling van die

1) Meyer, E. op. cit. pp.147-148.
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ruimte- en plekbegrip betref, die kind se gees net na
geboorte 'n blanko is. Hy neem nou sy omge wing deur
middel van sint ui glike gewaa r wordinge in. Hy hoor en
sien dinge bui t e h0m, maar e lke gewaa r wor ding p rikkel
horn ui t 'n afsonder.1.1.!;.s I.'ui mte , maar hy ka n no g nie die
gewaarwordinge plaas of va s knoop aan voorwerpe in 'n gemeenskaplike ruimt e , wa t horn ook insluit nie.
Hierna kom hy to t di e

~e se f

dat di e gewa arwordinge

uit die ruimte kom, maar d a a r i s no g gee n spra ke van 'n
beg rip van die rigting en a f s t and

w~nr

die sintuiglike

p rikkelinge vandaan kom nie. Ee r s nad<.. t di e kind be wus
geword het van 'n gemeenskaplike ruimte , kan hy die
prikkel plaa s wat betref ri gting en a f s t a nd.
Gepa ardg a ande hi e rmee is daar di e ontwikkeli ng van
'n subjektiewe na 'n objektiewe ruimtebegrip en 'n differensiasie tussen d ie

bewe ~inge

van die kind self en

die van voorwerpe buite die kind. Di e ruimtebegrip is
egter nog net beperk tot die senso-motoriese beweginge
van die kind - dus 'n beperkte heelal gebaseer op die
beperkinge op die kind geplaas deur sy onrypheid en
gebo.ndenheid aa.n plaaslike ruimte. Hoe ouer die kind
word, hoe meer vryheid van bewe ging geniet hy en hoe
wyer sal die ruimte word wat deur sy ruimtebegrip ingesluit word.
Aangesi en die voorsko olse k ind s e beweegruimte so
bepe rk is, is di e ond c rs oek wa t gega an het oa r hierdie
l e eftyd, mee r bepaald beperk tot die ontwikkeling va n
die ruimtebegrip en gaa.n dit nie sose e r om die plekbegrip nie. Gesell en Ilg l) ge e ons egt e r 'n beknopte

1) Gesell, A. en Ilg, F.L. The Child from five to ten.
pp. 441-442.

oorsig van die plekbegrip van die kind van geboorte af
tot op tien j aar. Voord a t ons dus oorgaan tot die bespreking van ondersoeke na die plekbegrip van die skoolkind sal ons kortliks ne,gae..n wat deur die twee sielkundiges vasgestel is omtrent die kind tot op tienjari ge
l e eftyd .
Gedurend E.

d~6

eerst e een- en-twinti g ma.nnde maa.k die

kind sl egs ge bruik va n enkelvoudige woorde soos op ,
ond e r, af, hier, daa r, ens ., om die pl ek van 'n vo or we rp
aan te dui. hle t toets e op kind cr s van tweejari ge l e eftyd ,
is vasgest e l dat hulle al vi e r ri gtings kan gE:>hoo r sae.m
wa.e. r daar ve n hulle ve r wag word om

1

n bal op s eke r e

plekke t e pla as. Op t wee en ' n halwe j a ar begin die kind
a l 'n id ee te vorm van die be stE:>mming waa r hy he e n gaan
as hy uitgaan en op drie j aa r ken hy die na run van die
straat vrnarin hy woon, maar nie ditj nornE1e r van sy huis
ni e . Op dri e e n 'n ha l we j aar wee t die kind in watter
st ud hy woon, maar kG n no g ni e die roet e s na plekke toe
ni e . As die kind die ouderdom va n vier j aar be r e ik gebruik hy ruimtewoorde al meer eksa.k en ook in ve rbinding met ander ruimtewoorde e n hy kan al uit gestuur word
nn. na bygelee bekende p lekke. Hy k:an nou alleen sy bure
besoek, maar slegs aan sy eie ka nt van di e straa t, want
hy is nog ni e in st aat om alleen d ie s trac t oor te steek
ni a . Hy probeer egter wel om die ro ete na plekke wa ar hy
al was, te beskryf.
Op vyf j a rige leeftyd bly die
buis en sy moeder. Hy stel

no~

k~n d

nog na aan sy

baie belang in sy huis en

onmiddellike omgewing en verke n die gebied na die beste
van sy vermoe. Hy is nou in staat om strate oor t e steek
en elke dag alleen na die kleuterskool te gaan. Ook ken
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hy die pad na bekende na bygelee plekke. Hy is ook nou in
st aat om aan die ondersoeker bepa alde tekens langs di e
bekende ro e t es aan te dui. Op hierdie ouderdom i s die
kind dus bewus daarva n dat hy van voorwe rpe op sy vreg
moet geb ruik maak om sy weg tc vind. Sy begrip

v ~n

die

heelal is ook nou nie meer beperk tot sy onmi dde llike
omgewing ni e , want die vyfj a rig0 stel nou ook be l ang in
ve r a fge lee plekl<:e en stede as hy iemand dc.c.r ken .
Op ses jaar brei dit; omgewing vi nnig uit. Vir die
se sj a ri ge is sy huis en skool no g

bai~

be langrik, maar

hy ondervind nog moeilikheid om h om t e orient 0e r t.o.v.
die twee ve rskill e nd e wg reld e . Die

re d~

hi e rvoor moet

ge soek word in die feit da t die kind horn nog nie volkorne
los gemaak he t van di e id ee da t hy di e midd e lpunt va n die
heelal is nie. Wat egter wel gebe ur, is dat die kind
hom se lf by di e skool orienteer me t betrekking tot sy
kl as kamer. Hy k a n horn nog nie ruimtelik aanp a s by die
skool as ge heel en die skoolterrein . nie, maar s aam met
sy klasgroep ondersoek hy die skool en skoolterrein . Hy
k an nou ook onderskei tussen links en regs aan sy eie
li ggaam, maa r nag ni e aan die va n a nd er persone nie.
Die se sjari ge ken nou ook die na by ge l ee strate in sy
om gewing en is in staa t om die ri gting spunte van die
kompas te

se

n.s hy van In bekend(· 1-: e gL1punt begin.

Die sewe jarige kind se plekbe grip verskil nie veel
van

di~

van die sesjari ge nie, behal we dat daa r 'n ver-

dieping van die reeds bes taand e

pl~kbegrip

is en dat hy

'n beter begrip kry van die onderlinge ve rb a nd van die
hele gemeenskap. Hy is egter nog ni e ryp vir 'n studie
van ver plekke nie. Daar tree egter nou 'n groot ve rb e t ering in in die kind se orientering met betrekking tot
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die ka rdina le punte van die kompas.
Op agt jai:i.r tree daar 'n defini ti ewe ui tbreiding in
tot 'n diepere begrip van die wye re gemeenskapsverband
en die kind kry nou 'n beter begrip van buitelandse gebiede en va n die we r e ld

as

ge he ~ l.

Die kind is nou a l

selfstandige r en ondersoek nuwe plekke, wa&rmee hy tot
dusver no g :rnbeke nd was. Hy lean aLL e t;11 in die bus ry as
iemand horn oplaai en hy ontmoe t word by sy plek van bestemming.
As die kind nege jaa r oud is, kan hy alle en me t die
bus na bekende pl ekke gann, o.a. ven sy huis af na die
sted to e . Sy omge wing sluit nou vir horn die he l e

w~ r e ld

in en hy kry 'n gve i e begrip van plekke oor die hele
we reld. Hy hou nou ook van Aa rdrykskund e en Geskiedenis,
want dit stel horn in staa t om die drang na kennis va n
ander lande e n ande r tye te bevredig - 'n bevrediging
ven die behoefte aan 'n onderso ek van sy omgewing in
ruimte en tyd.
Waer ens nou 'n duidelike beeld van die aard en
ontwikkeling van die ge rietie se en emp iriese ruimte- en
plekbegrip van die kind he t, van sy geboorte af tot en
met die negende jaa r, s a l ens nou kortliks die endersoek
1

VRn Francis Everette Lord ) bespreek, aangesien hy kinders in die hoer kl a sse van die laerskool as proefp e rsone gebruik het. Ook het .Lord se toetse, wat

~y

gebruik

het met sy ondersoek, as leidraad gedien by die opstelling va.n ondt rsoeker se toetsskaal en daa.rom gee ons 'n
volledige beskrywing van hoe daar in genoemde ondersoek
daur Lord te we rk gegaan is by .die verkryging van sy

1) Ltrd, F.E. op. cit. pp.481-505.
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re sult a te.
Die doel va n sy ond e r s oek wRs om die

vermo~

ve n

kinders oru hulles e lf t e orient eu r in die hee l a l, t e bepaa l. Sy dt fini s ie v2n

" ....

ori ~ntt ring

in die he c l al is:

the loc a lization of ob j e ct s in i magina ti on either

wi th r e f e r e nce to onese lf, to one a nothe r, or fixed ,
st a nd2.rd dire ctions. ii l ) r:i. e r di e de fini s ie is de ur Lord
vBn Fre eman oorge neem .
Die proe fp e rsone is

~etrek

uit plattel a nd se skole.

Danr was 173 seuns en 144 meisi es vanaf

11

Grad 6 V" tot

Gr ade VIII" (st a nde rd 111 tot st a.nd0 rd Vl), wat die

11

g ro eptoets gedoen het e n 79

le ~ rlinge

va n sta nderd 11 e n

st a nderd 111 wat die indi widue lt to e t se
DaB r is geb ruik gemaak
11

v~n

he t.

gedo~n

vi e r toetse, nl.

1) Test of ori e nt ation with r e f e renc e to dire ctions in

spa ce - '-!' the ability to de signat e the ca rdina l a nd
intermediate directions by pointing into spa ce.
11) Test of ori e nt a tion with r e ferenc e to citi es in
spa ce.
Part

A·

Ability to point in the direction of both di s -

t rrnt a nd nearby cities .
Par!~·

Ability to show by n simple sketch the spe. ti a l

a rrRngement of loc a l citi es and villages .
111) Test of ori e nt a tion in the community.

Pa rt A.
---

Ability to indicat e the direction of

str~ e ts.

Pari_!h_ Ability to give the location of stores , et c.
Pa rt_Q. Ability to

indic ~t e

the dire ctions seats f a ce

in the nters, auditoriums, etc .
Part D. Ability to show loc a tions of pla ce s in a

1)

L~d,

F.E. op. cit. p.481.
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f amilia r city by

c~n s tructing

::.. singl e wo p.

l V) Tt1s t of a bility to mc.i ntain

ori e rrt ~ tion

<luri ng

t r fl vel. 111 )
Me t sy indiwiduele t oe tse het Lord geb rui k

gema n ~

va n 'n d r aaistoe l en e l e ktr iese l i ggi e s , we.t s o ing€ri g
w~s

da t 'n ge gewe li ggi e br ci.nd , wnnne e r di e p ro e f pe rsoon

di e stee l so d r aP.. i d e t

'n wyse r wat a.rm di 6 s to el ve s ge-

he g i s , wys in die ve r l Rngde ri g ti ng

~8 t

volge n s die me-

ning va n d i e proe fp e r s oon di b a ntwoor d op di e vrang i s .
Me t s y g roep toe t s e het 1 ord geb r u i k gemnak

va n ' n

s irke lvormi ge s ky f, wan rop s e s ti e n pyl e so o s komp0.spunt e
?!e t ek en

wr~ s .

Elk e pyl w2s ge nort1c16 r me t

'n l e t t e r va n di e

a lfa be t E: n na d a t di e s kyf op 'n vn. s geste l de wyse opge ste l
wo.s , kon di e; proe f pe rsone e lk hullo a.ntwoorde nee r skrywc
d t ur slegs di e nommer van d i e pyl wat vo lge ns hul le bes k ouing di e antwo or d op di e vraag we,s, nee r t e sk r yf .
Hi e rdi e toe t s he t ae n die lig geb ri ng d?. t 5 5 pe rs e nt
vnn di e ge toe t s t d seuns e n 38 pe rse nt v 3n d i e get oets t e
mei si e s a l agt di e windri gti ngs ke n. By die bepe li ng v a n
di ~ ri gtings i s 'n fout va n 22i

0

in d i e a nt wo or db t oe-

ge l a a t. Ook i s vasgestel da t d i e proe fp e r s one wat no or d
gekyk he t toe d i e to ets e,f g 6ne em is. t wee kee r s o !J.kkur aa t

w~s

in hul le a nt woorde a s

di~

wat in a nd 6r r igti ngs

gekyk het . Di t was ook duidfl ik da t p ro efpe rsone wat
suid gekyk he t, oos e n was

~e t

mek aar ve r war he t, omd a t

hull e by d i e bea.ntwo ording va n di e vra.e gtb ruik gemaak:
he t ve.n ' n ve r be 8 ldingska.art (imagine. r y mnp ). In elk
ge va l he t di o p ro e fp e r s one 'n be t e r begrip vc. n di e r i gt ings ge ho.d waarin ple,a.s like s t ede lG,

l) Lord, F . E . op . ci t . p. 486 .

Fl.S

vs n Vt r a f gt lee
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stede.
Die twt! <:dE. toe ts ht:t best aa n ui t
kaa rt writ die

proefperson~

1

n €e:nvoudige

mot;s maak. Om di e li ggi.ng vt:n

stede aan te dui, moes di e proefpersone gebruikmuek va n
kolietjics e n nomLle rs. Om die efsta nde

n~

die verskil-

lendo plekke aan t e dui moes di6 pro e fp e rscne di0 k0lletjies vir nabyge lee plekke in 'n
vir

ver~fge l ee

plekke in 'n

binno~.lrkt.:l

rnaak en

buit~sirkol.

Hierdie toets het aan die lig gebring dat die
proefpersone t wee

soo~t€

antw<>0rde gegee het, nl. kaa rt-

n.ntvvoorde vir verafgelee plekke, waar hl.l'lle e1ke keer
die be-punt van hulle kaarte as noord geneem het? en
ruimte- e,ntwoorde vir nnbyge lee plekke.

Toe ts 3 booog die bepaling van die

verm~e

va n die

kind om die ri g ting van plckke in die gemeensknp,
volgans die konvensionole stelsel va n vns gc st e lde rigtings, wat insluit strate, winkela en openbare plekke en
ve rmaa klikheidsplekke, aan te dui.
Toets 4 is 'n veldtoets om vas te stel watter vorm
van orientoring die kind gebruik, wanneer hy buitenshuis
getoets word, want soos Lord s~: nsome skill in orient-

ation is necessary whtn traveling. Thu degree and kinds
o.f ekill needed a.re nQ.t

w(jllk~.

A person :Jay travel

extensively wi thout making use of the cardinal directions. He may be guided by a general appreciation of the

spatial relations between fixed objects, or between his
position and his home or other famili a r places .. 111 )
Verd e r se hy da t "some persons usa a type of orientation
in which the self is at all times oriented in terms of

1) Lord, F.E. op. cit. p.498.
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the cardinal directions. These fixed

directi~ns

con-

stitute a ':framework', in which the individual relates
himself and other subjects. 11 1 )
Volgens Lord self was toets 4 nie baie su k sesvol
nie, want behalwe dat di e t oets so moeilik was dat die
resultate van weini g of geen belang was, kon baie van
die antwoorde verkry word d eur r a ai werk. Wat wel duidelik word uit die toets, is d at kinders baie gou hulle
rigting kwytraak en dat dorpsbewoners nie afhanklik is
van hulle kennis en bewustheid van ri gting om hulle weg

te vind nie. Daar word eerd e r gebruik gemaak va n strate
en ander bekende voorwerpe om die weg te bepaal.
Lord kon verder va sstel dat sy proefpersone nie
gebruik gemaak het van die son om hulle rigtings te
bepa. al nie, hoewel hulle met die tweede toets oor dieselfde roete in toets 4 gevra is om dit te do en. Uit
die proefpersone se pogings om hulle te orienteer het
dit duid e lik geword dat daar 'n gebrek aan ondervinding
en oefening was om die son vir die doel te gebruik.
Die gevolgtrekkinge wen.rtoe Lord geraak, is dat die
kind buitenshuis geoefen behoort te word in die aanleer
van die kardinale windrigtings, sodat die gebruik daarvan sy eie geestesbesit kan word. Sodoende sal die kind
in staat gestel .word om wanneer dit nodig is vir horn,
die beste gebruik van sy

k~nnis

van rigtings te maak.

Die onderV?Yser moet 'n groot deel van die verantwoordelikheid op horn neem om die kind die regte begrip van
plek te laat bekom.
Hoewel Lord se toets die vinger le op baie van die

1) Lord, F.E. op. cit. p. 499.
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probleme waarmee die kind te doen het in sy orientering
in die heel a l e n d it vir ons d ie f oute blo otl@ wat die
kind maak by di e bep a ling va n sy be g rip van plekke, is
daar tog 'n paar g eb reke waar aan die toets ma nk gaan en
wat dit ongeskik ma ak vir a l gemene geb ruik. Ten eerste
was die aant a l pro efpe rs one wat aan d i e toets onderwerp
is ontoereikend, sod a t die gegewens s legs van tentatiewe
waarde is. Tweedens is die toets van so 'n aard dat dit
nie gebruik ka n word om norme vir die plekbegrip van die
kind vas te stel nie. In die derde plek neem die toets
ba ie tyd in beslag , omdat toets 1 net indi widue e l toegepa s k an word en met toets 4 net 'n geringe a ant a l
kinders gelyktydi g getoets kan word. Ten slotte ka n nie
presies va s gestel word of di e p roefpersone vertroud is
met die kardinale wind ri gt i ngs en die a fst ande na die
plekke wat in die toets gebruik is nie, omdat di e to e ts
nie van die proefpersone verl a ng om die ri gting te noem
waarin plekke gelee is nie, ma ar om sla gs aan te dui in
watter rigting op die aardbol die bepaalde plekke 18. In
die geval va n afstandsbepaling onderskei die toets
eerder net tussen 'n begrip van nabygeles en ve rafgelee
plekke en nie tussen besond e re afstande nie.

22.

11

.Man he s lived on this swirling globe for a million

years. It has taken him a long time to get acquainted
wi th himself and t o be come aware of the universe in
V'.rhich he has his being . Day before yesterday he discovered that the earth is but a speck in a vast cosmos •••••
Even with the help of Einstein he ha s not yet solved the
1

riddles of Time 8nd Space •••• a. )
~at

Gesell en Ilg ons hier aen die verst a nd wil

bri ng, is dat die probleem

~aarmee

die mens te kampe ge-

had het van sy skepping af en deur die afgelope eeue van
sy bestaan op die aardbol om sy plek te bepaal op die
aarde en in die hemelruim, j a in die hele skepping van
God, sy probleem om vir homself 'n begrip te vorm van
die plek van elke voorwerp op die a a rde, ook die probleern is van elke indi widu. Elke normale indiwidu is by
geboorte vo orsien van die nodi ge fisiese en geestelike
middele, sy sintuie en versta nd, om 'n begrip te ontwikkel van sy plek op die aarde en in die heelal. Die
normale 6ntwikkeling van di e plekbe grip is 'n vereiste
vir die voortbestaan van die mens, want sender die
begrip sou hy hoegenaamd geen vryheid van beweging

he

nie. Hy sou nie sy tuiste kon verlaat nie, want as hy

eenmaal da arvandaan weggedwaal het, sou hy dit nie weer
kon kry nie. Hy sou nie na sy werkplek kon gaan nie,
want hoe anders as met sy plekbegrip sou hy sy pad daarheen vind? Hy sou nie kon uitgaan om voedsel te soek
- en dit geld vir die mens van die moderne tyd net

1) Gesell, A. en Ilg, F.L. op. cit. p.422.

ni~
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soveel as vir die mens van d i e vroegste tyd.
Van di e mens van hierdie e eu word e gter nie net
ve r wa g om in sy ei e fisiese en sosiale beho.eftes te
voorsie n en da t hy sy plekbegrip sal aa nwend om in h.ierdi e behoeftes t e voor s i en ni e. Van hom as sosiale en beska.a.fde we s e word ook verwa.g da t hy te n minste op hoogte
sal wees met die aa rdryk s kund6 van die hele wereld en in 'n
ge ringer ma t e me t die va n die he e lal. Dit i s nie moontlik om di e aa r de t e leer ken net uit e ie ond e rvindi ng
nie, maar i n d i e s k ool word hi e rdi e dee l va n die kultuurme ns ont wi kke l deu r d i e plekbe g ri p van d i e k i nd t e gebr u i k as basis waa rop di e aard rykskund i ge kennis uitgebou word.
Tog i s daa r ' n g r oot persenta sie v-olwa ssenes wat
die sk(}{)lople iding deurloop he t, wa t 'n baie ge brekkige
be grip het van waa r plekke op die aar dbol gelee is.
11

Ge brek aan kenni s oo r di e wereld wa a ri n hulle l e ef,

s kyn aan di e oorgrot e me e r de r hei d va n die mens e e ie te
wees . Hierdie onkunde word s om s ook aangetref in kringe
waar 'n mens dit nie sal ve r wa g nie. So het Lloyd .George,
Eerste Minis t e r va n Br itta nje, in 1919 gehe lp om die
Vrede van Versailles op te stel sonde r dat hy selfs die
vaagste benul ge ha d het van wae. r sollll.1i ge plekke wa.t in
di e ve rdrag
••

o

o

e

oe

•e•

~e noe m

ooo

11

o

i s , e intli k

••••oo

o

•

e>

o•oo

o

o

gele ~
•

oo

oo

o

was.
oo

e•o~

o

o

o

;J

O

Oovoo

e••

•

Dit i s hierdie onkunde wa t dikwels verhinder dat die
d e1n okras ie, di e bestuu rsvorm wa t die nouste aan die openbare mening verbind is, aa n sy doel beantwoord." l)

1 ) Si en:

11

Die Tra nsva l e r" ( 2Des.1953), Joha nnesburg. p.6.
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So skryf die Redakteur van een van die dagblaaie in
Johannesburg , en dan pleit hy verder dat dit die sedelike plig van elke Afrika ner en van elke mens is om die
groot w§reldgebeure met belangste l l ing gade te slaa n.
Die voort bestaan va n die mens verg dit van hom om op
hoogte te bly met waar die geskiedenis van die twintigste
ee u gemaak word, omd at die we tenskap die w&reld vandag
relatief so klein gemank het, dat die lotgevalle va n
elke volk en van elke mens onafskeidbaar me t die va n die
and e r verba nd hou.
Dit vo er ons dan na die doel van hierdi e ondersoek.
Hoe wel ons nie van die laerskoolkind kan verwag dat hy
'n begrip sal

he

va n al die buitelandse of selfs va n al

die binnelandse plekke nie, kan ons to g li g werp op die
probleem wat vandag van soveel aktuele belang is. Die
doe l dan van hierdie ondErsoek is:
a) Om die ontwikkeling van die plekbe g rip van die kind
te onde rsoek.

b) Om 'n tentatiewe norm vas te stel vir die meting
van die plekbegrip.
c) Om va s t e stel of daar enige bepaalde faktore is
wat die plekbegrip van die kind beinvloed.
d) Om die i mplika sies van die ont wikkeling van die
plekbegrip op die onde rwys van die kulturele vak ke en
meer in die besonder van Aardryksk:unde , na te gaan.
2 •. Fun~§_~Q_Y...§D_di.§_sk~Ql·

Die toe.tsska al is deur ond e rsoeker opgestel om die
ontwikkeling va.n 'n aangebore vermoe va.n die kind te onde rsoek. Plekbegrip is 'n vermoe, wat vir sy ontwikkeling
afhanklik is va n seke re geestesbekwaamhedc en ve.n

2 5.

omstandi ghe i d sfakt ore. Dar:. rom is die t wee de funk sie van
d i e toets om die oogewing sfak t or e wat die ont wi kk e ling
van di e p l ekbegripsv e rmoe bevorde r of vertraag , bloat te
le. Vir 'n normaalont wikke lde ·plekbegrip mo e t d i e k:Lnd
be skik oor d ie aangeb ore ve rmoe om horn in di e r u imte t e
orienteer, sodat hy s y eie posi s i e ten opsigte van ander
vo orwerpe en die p os i s ie van voo r we rpe in die ruimte ten
opsig te va n mekaa r, kan bepa al deur ri gting en afstand .
Sadat die vermoe ten volle kan ont wikkel, moet die kind
k ennis opd oen wat in verba nd staan met die vermoe. Hy
moet kenni s opdoen van Gi e voorkoms van die vo or werpe
waardeur hy sy po s isi e en d ie li gging van voorwerpe kan
bepa al, hy rnoet kenni s opdoen van die name van voo r werpe,
va n die konvensionele wind ri gtin gs en van afst a ndsme e teenhed e . Aan gesien d ie p le kbegrip dus berus op aangele e r de ke nnis ook, is di t moontlik om d ie to e t ss ka al a an
te wend om vas te s te l t ot wa t t er mat e di e omgewing sfakt ore en in di e geval van s ko ol ga ande kinders, die ondervry s daa rin ge slaag het orn di e plek be grip normaa l

te ont-

wikkel. Om d i e plekbegrip te meet is dit voldoende om
s le g s afde ling 2 van die to e tsskaa l toe te dien. Om die
ont wikkeling va n die plek be grip te ontle e d en om die oorsake van 'n fouti ewe of ge brekki ge ont wikkeling te
d i agnose e r, kan di e volledi ge toetsskaal toe ged ien word.
Die toetsskaal kan sle gs ge b ruik word om 'n groep proefpe rson e t e t oe ts en ve rlo or sy waard e a s me e tinstrument
tot 'n mate, by ind i widue l e ge valle.
3 • J!. i e - same ~ t e 11 i n_g_ v a n_9j._~_g aa 1 ·

A. Keus e _van

d i L V Qf!.!}._ V a !L.9..:1~

skaa l.

Orn d i e ge gewe ns wat bet r ekking he t op die p ro bl e ern
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van plekbe grip in te qamel, wa s daar vir die ondersoek
twee wee moontlik , nl. indi widuele toetse en

gro~ptoets e.

Deur indiwiduele toetsing va n die proefpersone sou die
ondersoeker in staat gewee s het om direk met elke proefpersoon in aanraking te kom en sou dit rnoontlik gewees
het om die pro ble em in sy fynere hoedanighede te ontleed .
Dit sou die ondersoeker die geleentheid gegee het om die
proefpersone se gedrag indiwidueel waar te ne em, by die
beantwoording van vrae met betrekking tot orientering
t.o.v. ri gting. Dit sou ook moontlik gewees het om hulle
te ondervra i.v.ro. probleme wat hulle 011dervind by die
bepaling va n hulle plek en die posisies va n plekke in
verhouding met hulleself . Die indiwiduele metode is
egter onekonomies wat tyd en geld betref en dit sou die
aantal proefpersone wat getoets kon word beperk het tot
'n minimum in die tyd wat beskikbaar was vir di e ondersoek . Daa.r oi11 is d i e skaal opgestel in die vorm va n 'n
gr oeptoets.
Die groeptoets in sy geheel bestaan uit drie afdelings :
1

i) Algeme ne inli gting : Hierdie afdeling is 'n vraelys )
wat persoonlike inli g ting oor d ie proefpers oon verskaf
en wat gt: bruik kan wo rd by die klassifika sie van proefpersone. Gee n punte word in hierdie afdeling toegeken
nie.
2
i i) Afdeling 2 bevat die toetsska a l ) wat s aamges tel
is uit ses ve rskillende toetse.

1) Sien by l ae A vir die vraelys .
2 ) Sien bylae A vir d ie t oet sskaal.

27.

(a) Toe"ts 1 is van die

0

meervoudige-keuse-tipen en

bestaan uit vyf items, elk waa rvan een punt tel vir die
regte antwoord.
(b) Toets 2 bestaan uit tien items en een punt word
toegeken vir elke regte a ntwoord. By die eerste vier
items in hierdie toets word van die proefpersoon verwag
om die re gte antwoord in te vul. Die vrae is van so 'n
aard, dat daar nie 'n keuse van antwoorde gegee kon word
nie. Die antwoorde vir die vier items verskil by elke
proefpersoon. Die laaste ses items van· toets 2 is weer
van die

11

meervoudige-keuse-tipe".

(c ) Toetse 3 en 4 is netsoos in die geval van taets 1,

van die

11

meervoudi ge -keuse-tipe". Toe ts 3 besta.an ui t

tien items en vir elke re g t e antwoord word een punt toegeke n. Toets 4 bestaa.n uit vyftien items wat elk een
punt tel.
(d) Toets 5 is van d ie

11

waar-va.ls-tipe" toets en is

saamgestel uit tien items wat elk een punt tel.
(e) Teets 6 is van die

11

meervoudige-keuse-tipe" en

bestaan uit tien items wat elk een punt tel.
Die skaal

b~etaan

.d.us uit

~es

toetse met 'n totaal

van sestig items wat e lk e e n punt tel. Die moontlike

a.antaJ. werklike punte wat behaal kan word i.s .dus

~etig.

Wat betref die vorm van die ..sk.a.a.l het ondersoeker
1
a s leidraa d geb ruik H.J.J. Bingle ) se skaal wat deur
horn opgest e l is vir die meting van die Bybelkennis van
die kind.

1) Bingle, H.J.J. Die meting van Bybelkennis. pp. 13-8).
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iii) Afdeling 31 ) bestaan uit vier-en-twintig vrae wat
nie betrekking het op die skaal self in soverre dit die
toekenning van punte betref nie. Die gegewens word gebruik by die interpretasie van behaalde toetspunte. Die
afdeling is opsetlik aan die einde van die toets geplaas,
omdat dit moontlik die vrae in afdeling 1 en selfs die
toetse in afdeling 2 kon befnvloed as dit vroeer ingevoeg
sou word.
B. Opstelling van die inhoud van die toetsskaal.
Om 'n skaa l op te stel vir die meting van die plekbegrip van die kind, meet daar sorg gedra word dat die
vermoe in sy gehe e l gemeet word. In hoofstuk 1 het ens
daarop gewys dat die plekbegrip slegs een van 'n aantal
faktore in die ruimte be grip is. Die plekbegrip self is
egter ook nie enkelvoudig van aa rd nie. Dit ka n onderverdeel word in verskeie spesifieke elemente . Die skaal
wat deur onderso eke r opgestel is, be oog die meting van
al die element e van die plekbegrip . In die eerste plaas
wil dit die kind se begrip van sy eie plek in sy onmiddellike en wyere geografiese omgewing , wat die hele a ardbol insluit, meet . In di e tweede plaas wil dit die kind
s e begrip van di e ligging van plekke in sy onmiddellike
en wyere omgewing, t e n opsigte van homself en van mekaar
bepaal, waar die kind gebruik ma.ak van sy sin vir die
konvensionele windrigtings en afstandseenhede. Aangesien
plekbegrip ' n funksie van di e ve rbe e lding en redenering
is en nie van die geheue nie , moes die inhoud van die
skaal van so 'n aard wee s dat die antwoorde nie 'n produk

1) Sien bylae A vir afdeling 3.
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ve.n di e geheue is ni e . Daa r mo es m.a.w. gewaa k word te en
d ie moontlikhe i d dat di e to e t s slegs die a a rdrykskundi ge
k e nnis van d i e kind t oets. In d i e we rkl ikhe id k an ans
na tuurli k ni e di e ple kb e grip he e lt emal losmaak van di e
vak Aa r dr ykskunde i n sy forme l e of inform e l e vorm ni e .
Hoewe l plekbegrip ge ne ti e s va n aar d is en ont wikke l de ur
di e onde rvinding wat di e kind opdo en me t vo orwe rp e in
d i e he8 lal, kan d i e begrip sl e gs ve r di ep e n ve rbr eed deur
d i e oord ra va n a a rdryk skundi ge ke nnis aan di e ki nd de ur
s y oue r s e n onde r wyse rs of and E,r pe rsone me t wi e hy daagl i k s in aanraking k om. Ons mee t dus r e kening hou me t
direkt e sowe l a s indirek t e faktore by di e on t wi kkel ing
van d i e p l ekbegrip.
By di e op s te l l ing van di e inhoud yan di e gro ep to e ts
het ond e r s oek e r gep oog om di e omva ng van di e ruim te op
di e a a rdbol, waa rin d i e kind op ve rsk ille nd e l ee ftye
bewee g, t e de k en om sy be grip van di e li gging va n
p l ekke in ve rh oud ing me t homse lf en me t meka ar, wat
bet r e f a f s t a nd e n di e k a r dina l e windri gtings t e be pa al.
i) Afde ling 1. Di e afde ling be st aan uit 33 vrae , wa arvan di e ee r s t e e lf betrekking he t op di e id e ntit e it va n
d ie k ind en inli gting ve rskaf be tr e ff ende sy naam, oude rd om, stande r d , pl ekke van he rkoms, e ns. Vrae 12 tot 23
insluit e nd e he t be tr ekking op di e s e lfstandi ge be we ging
va n di e kind e n wil vass t el na wat te r ple kke in d i e
onmidde llike omgewi ng van di e kind , by v oo r bee l d di e
slaghui s , k e rk, bi oskoop , park, wi nk e l, vri e nd e ens., hy
k an ga a n sand e r di e hu l p van buit e staa nd e rs. Vrae 24 tot
26 insluit endb , wil bepa a l h oe dikwe l s e n ho e ve r di e
kind pe r mot orvo e rtui g buit e di e stads grense be wee g,
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aangesien dit lig mag werp op plekke wat deur die kind
besoek is e n waard eur hy dan in staat gest el kan wo rd om
homself te orienteer ten opsi gte van daardie spesifieke
plekke. Vrae 27 tot 29 insluitend e , ondersoek die selfstandige beweging van die kind buite sy onmiddellike omgewing, d.i . na and er voorstede en selfs buite die stad,
te voet, per openbare voertui g of per fiets.
Aange sien die ondersoeker wou vasstel of kinders
dikwe ls verdwaal en hoe hulle weer hulle weg vind is
vrae 30 e n 31 ingesluit. Vrae 32 en 33 wil vasstel hoeveel broers en susters die proe fpersoon het wat jonger
en ouer as hy is. Hieruit kan vasgestel word hoe groat
die huis gesin is en watter posisie in ord e van geb oorte
die pro efpersoon beklee . Genoernde t wee vrae is ingesluit
om vas te stel of die onderhawige faktore enige invloed
uitoefen op die ontwikkeling van die plekbegrip.
ii) Afdelirrg_g: Hierdie afdeli ng bestaan uit ses toetse wat die to etsskaal vir die met ing van die plekbegrip
vorm. Die inhoud van die ses toetse handel oor die ri gtings- en afstandsfaktore van die plekbegrip en 0<>r die
plekbegrip in sy geografiese

v~rband.

Teets 1: Hierdie toets het meer bepaald betrekking
op die kind se begrip van afstand. Die eerste drie vrae
wil vasstel of die proefpersoon vertrou.d is met die konvensionele meeteenhede van afstand, nl. duim, voet en
jaart. Die laaste t wee vrae toet s

~ie

proefpersoon se

vermoe om kort afst e.nde , wo.a.rrnc e hy e lke dag in aanraking kom, te skat .
Toets 2: Hierdie toets wil die kind se be grip meet
van sy eie plek tuis en in die skool in sy geografiese
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verband. Uit die antwoorde wa t verstrek word, wo rd vasges tel of die kind sy huisadres ken en of hy weet in
watter land en in watter vas teland hy woon.
Te et s

2:

Die to ets kan ve r deel word in d rie onder-

afde lings . Di e eerste onderafdeling bes taan uit d rie
items wat wil vasstel of die kind vertroud is met die
vier ka. rdinale windri g tings , soos dit aan horn ge l ee r word
in die sko ol en waar die kind geb rui kmaak van noord as
die uit gangspunt e n dan die ande r d rie rigtings., oos ,
wes en suid, bep aal t.o.v. sy e ie li ggaam .
Di e twe ede onderafdeling bes t aan uit vier it ems wat
wil vass tel of die kind in staa t is om d i e aa ngeleerde
windrigtings toe te pas om ri gtings vas te stel in sy
onmi ddel like orngewing t ui s en by die skool. Di t kom daarop neer, dat die vi er vrae wil vas stel of die kind horn
ge oriente er het t. o . v. ri gting in die plekke wEu r hy die
g rootste deel va n sy lewe s lyt. Die de rde onde r a f de ling
het betrekk ing op die bepaling van ri g ting vo lgens na.tuurlike vo orwe r pe i n die heelal, in hierdi e ge val die
son en die wind .
Al die items in toets 3 he t dus ten doel die cntleding en meting van die kind se begrip van ri gting e n d ie
elementere toepa ssing da,Lrvan op die mees bekende plekke in die kind s e onmiddellike

~ngewing .

Toets 4: Hoewel toets 4 oak betrekking het op die
meting va n die kind se begrip van a fstand, is dit nie
direk na t .oets 1 geplaas ni e , omdat die ondersoeker
enige moontlike verwa rring van afstandseenhede wou uitskakel, aangesien toets 1 die proefpersoon se begrip van
kort afstande meet en toets 4 die be g rip van lang afstande
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na plekke, dorpe en stede buite Johannesburg . Die eerste
agt items van toets 4 me e t die proefpersoon se begri p
van die afstand na plekke, dorpe en stede wat binne 'n
sirkel met 'n straal van 75 myl om Johannes burg le. Die
laaste se we items me e t die pro e fp e rsoon s e be grip van
afstande na dorpe e n st ede wat almal verder a s 75 my l
van Johannes burg af is. By di e keuse van die plekke wa t
gebruik is vir toetsdoeleind e s, moes daar met ' n hele
aantal faktore rekening gehou word . Daa r mo es ge waa k
word teen di e ge va a r dat die ple kke nie almal onbekend
is aan die meeste proefpersone ni e en andersyds dat die
meeste van die plekke nie be ke nd is aan al d i e proefpersone nie. In so 'n ge val k on die toets of te l aa g of te
hoog getoets het in ve r ge l yki ng met d i e ander to e ts e .
By die keuse va n die plekke wat naby

ge l e~

is, i s ' n

paar ingesluit, wa t aan a l die pr oe fp e rsone bekend wa s,
nl. hulle buurman se huis, die skoal en moontlik die
midde-stad. Van die

nabyge l e~

pl ekke het die ond e rsoe-

ker aanvaar dat Germiston en Florida aan 'n gro at persentasie proefpersone bekend sou wees , orndat dit twee
plekke is wat dikwels me t uitsta ppies bes oek word .
Pretoria is die hoofstad van die Unie en huisve s d ie
Voortrekke rmonument en baie ander be sienswaar dighe e, wat
besoekers trek en wat dus moontlik kon meewe rk om

d i~

stad binne die p e rsoonlike be reik va n die pro efp e r s one
te bring. Heid e lbe r g en Krugersdorp is twee pl ekk e wa t
mind e r bekend is en moes die ewewig bewaar in di e ge va l
van die nabygele e plekke.
In di e ge val van di e verafge le€ plekke is die drie
hoofstede van die a nde r drie provinsies ingeslui t

1

di e
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gewilde maar moeilik bereikbare vakansie-oord Margate
en dan die minder bekende plekke Potchefstroom, GraaffReinet en Piet Retief.
Die regte afstande wat in die toets ond e r die vyf
afstande by elke item ingesluit is, is by benadering
gegee, met die afstande weerskante van die regte antwoord so ver verkeerd dat dit nie as reg beskou kon word
indien die proefpersoon se keuse op een van hulle sou
val nie. By die berekening van die regte afstand e na die
verskillende dorpe en stede is gebruik gemaak van die
padkaarte van 'n bekend6 petrolmaatskappy.
Toets_L: Hoewel toets 5 'n rigtingtoets is, sluit
dit aan by toets 4, orndat die helfte van die plekke wat
in e e rsgenoemde ingesluit is ook ingesluit is by to e ts 4.
Van die tien plekke wat in die toets ingesluit is, is
vier minde r as 40 myl en ses meer as 40 rnyl van Johannesburg af. Ook in die toets is gepoog om bekende en
minder bekende plekke eweredig te verte e nwo ordig.
Toets .fu. Die tuets is ook 'n rigtingtoets, maar
waar die vorige twee rigtingtoetse meer bepaald die begrip van die rigting waarin dorpe en stedr. le, wou toets,
het toets 6 betrekk ing op die rigting waa rin landstreke
t.o.v. die provinsie of land waarin die proefpe rsoon
woon, en dus t.o.v. homself, le. Die eerste vyf items
dek landstreke in Suide like Afrika en die laa st e vyf
items dek landstreke en vasteland e buite Suid e like
Afrika.
Samevattend bestaan die inhoud ·van die toetsskaal
dus uit drie afd e lings, nl. (a) toets 2, wat die geografiese plekbegrip sander inagneming van rigting e n afstand
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toets. Hierdi e aspek van di e plekbegrip

slui~-Oi e

kind

s e begrip van sy e i e plek in, soos bepaal deur ple kname
vanaf sy huis se nornme r tot die vasteland wa a rin hy woon.
(b) toets e 1 e n 4, wa t di e kind se be grip t oe ts van a fstandseenhede en van afstande na nabygele e en ve r a f ge l ee,
bekend e en mind e r bekend e plekke . (c) to e ts e 3, 5 en 6,
wat die kind s e be grip to e ts van di e rigting waarin bekend e en mind e r beke nd e plekke, landstreke e n va st e lande
gelee is.
iii)

~e lin.s_l:

Afde ling 3 is 'n kontrole-vraag e n

be staan uit 'n lys van 24 dorpe e n stede , waarond e r al
die plekke wat geb ruik is vir toetsdoe l e inde s in afd 0ling 2 inge sluit is. Di e d oe l me t afdeling 3 i s om va s
t e st e l wat te r van di 8 d orpe en st ede wat in di e to et s
ge bruik is, deur di e proe fp e rsone be so ek is en of p e reoonlike kontak met d i e ple kke eni ge invlo e d he t op die
ontwikkeling van di e plekbe grip van di e k i nd in s odanige
ge valle.
C. Prosedure !§TI to ediening_yfilL_di e skaal.
i) Di e lokaal. Om t e voorkom dat di e pro e fp e rsone
hulle rigting kwytraak, is dit noods aaklik dat hulle die
toets afle in di e klaslokale waarin hull e daagliks

on<l e ~-

wys ontvang, sodat die rigting wa.arin hulla kyk wa.nnae r
die toets to e gedi e n word, ni e vre emd aan hul l e is nie .
Vorige ond e rsoekers 1 ) he t bewys dat wanne e r di e kind getoets word me t betrekking tot rigting, hy hom orient ee r
t.o.v. di e rigting waarin hy kyk. Sy posisi e i n di e klaska.me r sal ge v·olglik sy to e t spre stasie be fnvlo ed .

1) Lord, F.E. op. cit. p.486.
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Dit is ook wenslik dat die proefpersone in enkelbanke sit, maar ingeval dit onmoontlik is, moet sorg gedra word dat hulle nie van mekaar afkyk nie.
Aangesien leerlinge va n die verskillende standerds
teen verskillende tempo's werk, moet leerlinge van verskillende standerds onder geen omstandighede in dieselfde lokaal en deur dieselfde proefnemer gelyktydig
getoets word ni e . Le e rlinge in standerd 1 neem ongeveer
2i uur om die toets te voltooi, terwyl leerlinge in
standerd 5 dit doen in l i uur. Die rede vir die verskil
in tyd is dat die kleinere kinders ba ie stadi ge r skryf,
veral in die geval van afdeling 1 van die skaa l waar
heelwat skryfwerk van die proefpersone verlang wo rd.
Voordat die proefpers one in die toetslokaa l kom om
die toets te d oen, moet alle landka.arte of ander kaarte
wa t die proefpersone mag help by die beantwoording van
die vrae, van die mure afgehaa l og omgedra ai word, sodat
die kaarte nie sigbaar is nie. Die proefpersone moet nie
vooraf kennis kry dat hulle die toets gaan doen nie.
ii) Omtrent die tydfaktor: Die toets moet verkieslik
in die oggend met die aanvang van die skooldag toegedien
word, wanneer die leerlinge nog vars voel en die verstand helder is. 'n Pause van minstens vyftien minute
word toegelaat nadat die tweede toets voltooi is.
Daar is geen tydsbeperking vir die verskillende
toetse nie, omdat die toets ni e 'n kennis of verstandstoets is nie, maar wel 'n begripsto e ts en e l ke pro e fp e rsoon volle geleentheid binne redelike perke meet kry om
homself by die beantwoording van elke item t e oriente e r
ten opsigte van die verskillende ri gti ngs en plekke
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waarop die items betrekking het. Om pou te voorkom dat
sommige proefpersone vooruit werk en aan die einde van
elke toets ledig sal sit en die gevaar bestaan dat sodanige proefpersone steurnis kan veroorsaak, terwyl
hulle wag op die instruksies en verduideliking van die
volgende toets deur die proefnemer, word elke item deur
die proefnemer aan die groep proefpersone onder sy
beheer, voorgelees. Nadat die item voorgelees is, kry
die proefpersone geleentheid om die antwoord op die
vereiste wyse in te vul en dan word daar voortgegaan
met die volgende item.
iii) Die toetsskaal:
(a) Afdeling 1. Van dii proefnemer(s) word verwag
om alle moontlike hulp aan die proefpersone te verleen
met die invul van afdeling 1. Die gegewens wat hier verstrek word, het niks te doen met die meting van die
plekbegrip nie en moet juis wees. Dit doen dus nie afbreuk aan die waarde van die toets as die proefnemer
vrae wat gestel mag word deur die proefpersone, beantwoord om hulle so te help om juiste gegewens te verstrek nie.
(b) Afdeling 2. By die toediening van die afdeling
word die instruksies gevolg wat die skaal verge sell).
In die geval van toets 1 moet die strepe horisontaal
op die bord getrek word, voor die proefpersone die
lokaal binnekom. Sorg moet gedra word dat die strepe di P
korrekte afmetings van een duim, een voet en een
het. In die geval van toet se 1 1 4 en 5 trek die

1) Sien: bylae B.

,j a11 r t.

37.
proefpersone 'n streep onder die syfer of woord wat na
hulle mening die regte antwoord is. Dieselfde geld vir
toets 2 vanaf item 5 tot 10, insluitend. By toets 2,
items 1 tot 4, en toetse 3 en 6 word die regte woord of
letter ingevul in die ruimte wat daarvoor oopgelaat is.
(c) Afdeling 3. Die name van die plekke word agtereenvolgens gelees en elke keer kry die proefpersone die
geleentheid om 'n kruisie te maak agter die plekke waar
hulle al was.
Aangesien ondersoeker dit hom ten doel gestel het
om elke keer teenwoordig te wees by die skool waar die
skaal toegedien was, was dit nie moontlik om al die
proefpersone op dies e lfd e dag t e toets nie. Die verskillende skole het die toets op die volgende datums
gedoen: skool B op 20 Oktober 1953, skool C op 21 Oktober 1953, skool A op 3 November 1953 en skool D op 4
November 1953. Die gevaar dat proefpersone wat reeds
getoets was, moontlik aan proefpersone in ander skole
die inhoud van die toetse kon oordra, was egter uiters
gering en kan buite rekening gelaat word, aangesien
alvier die skole in heeltemal verskillend e rigtings van
mekaar gelee is.
Nadat die toetse afgeneem is, het dit geblyk dat
proefpersone veral in die laer klasse f outiewe gegewens
verstrek het. Die ondersoeker het toe agterna die betrokke proefpersone indi widueel ondervra om sodoende di b
foute uit te skakel. Ond e r andere het 'n groot aantal
proefpersone foutiewe gegewens verstrek by vrae 32 en 33,
omtrent hulle aantal broers en susters. Die volgende
vraag wat moeilikheid opgelewer het, was toets 2 vraag 4,
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waar van die proefpersone gevra is watter straat agter
hulle huise verby loop. 'n Groot aantal proefpersone in
standerds e en eri twe e het ingevul dat daar geen straat
is nie. Ond e!'vr 2g:;_1 . g
gebring, dat die

c.~ ur

onde rsoeker het aan die lig ·

~roefpersone

nie gsweet het of daar 'n

straat is nie, terwy l die me erderheid wel geweet het dat
daar 'n straat is, maar nie geweet het wat die na8Jil daarvan is nie. Baie van die proefpersone het vriende wat in
die betrokke strate woon en wat deur hulle besoek word.
Tog was hulle nie bekend met die naam van die straat nie.
Ook vrae 1, 2 en 3 van toets 2 het in 'n paar gevalle
moeilikheid opgelewer, deurdat die proefpersone in die
laer standerds die nommers van hulle huise verkeerd geskryf het, deur die syfers van nommers grater as nege om
te draai. 00k het hulle d1e no,me va n die strate en voorstede so cnduidelik ge skryf dat dit onleesbaar was. By
ondervraging het dit geblyk dat die

~eerderheid

van die

f oute veroorsaak is deur gebrek aan vaardigheid en dat
die proefpersone die gegewens wel mondeling kon verstrek.
In sodanige gevalle is die korrekte antwoorde, soos deur
die proefpersone mondeling verstrek, deur ondersoeker by
die betrokke vrae ingeskryf en as korrek gemerk.
By afdeling 3 het ond e rsoeker ongeveer vyftig persent van die proefpersone se antwoorde agterna gekontroleer, aangesien dit duidelik was dat baie van die proefpersone hier onjuiste gegewens verstrek het. Sommige
proefpersone het kruisies getrek agter die plekke wat
nog nie deur hulle besoek was nie, terwyl andere weer
plekname verwar het. So is byvoorbeeld Pietersburg met
Pietermaritzburg verwar en Windhoek met Winburg. Deur
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deeglike kontrole kon hierdie foute egter uitgeskakel
word. Dit het in 'n aantal gevalle gebeur dat leerlinge
wel 'n kruisie agter 'n pleknaarn getrek het, maar nie
agter die naam van die provinsie nie. In sodanige gevalle
is die antwoorde nie aangevul nie, maar net so gelaat,
omdat hieruit afgelei kan word dat die betrokke proefpersone nie geweet het in watter provinsies die plekke
almal is nie.
4.

~ing

van die plekbegrip.

A. i) Die_p,!:Qefnemers.
Met die toediening van die skaal ender bespreking,
was dit vir die ondersoeker onrnoontlik om die toetse
self af te neem, omdat dit te veel tyd in beslag sou
neem. Met die toestemming van die hoofde van die betrokke skole het die klasonderwysers opgetree as proefnemers, elk in sy of haar eie klas. Die proefnemers wat
die werk gedoen het was drie-en-dertig opgeleide onderwysers ( esse).
Om eenvormigheid te verkry met die toediening van
die skaal het ondersoeker op die dag wat die toets voorafgegaan het, die proefnemers van die betrokke skool om
ongeveer twaalf uur ontmoet om aan elkeen 'n afskrif van
die instruksies en die skaal te oorhandig. Die instruksies en skaal is deur ondersoeker aan die proefnemers
voorgelees en verduidelik, sodat elkeen op hoogte was
met wat van horn of haar verwag is. Terwyl die skaal
toegedien is, was ondersoeker elke keer by die betrokke
skool teenwoordig om advies te gee en hulp te verleen
waar dit verlang is.
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ii) Die proefpers9ne.
Die eerste vereiste betreffende die proefpe rsone
wat getoets m0es word , wat die ond e rsoeker geste l het,
was dat hulle verteenwo ordigend moes wees van die laerskoolkinders van J ohannesburg , wat betre f intelli gensie,
sosio-ekonomiese status en wo ongebiede. Om aan hi e rdie
vereiste te voldoen, is vier skole uitgesoek, waarvan
een in elk van die vier sektors van Johannesburg gelee
is, nl. in die noorde, ooste, suide en we ste respektiewelik. Een van die skole is gelee in 'n behoeftige buurt
van die stad, twee in gemiddelde woonbuurtes en een in
'n gegoede woonbuurt. Wat die sosio-ek onomiese status
van die proefpersone betref kan ons dus met sekerheid
aanvaar dat hulle vert eenwoordige nd was van Johannesburg .
Aangesien die toets gegee is aan al die leerlinge
van die bepaalde standerds wat getoets is, en nie aan 'n
uitgesoekte g roep nie, kan ons ook aanvaar dat die proefpersone verteenwo ordigend was wat betref verstandelike
en ander geestesverrnoens.
Wat betref die mate van verteenwo ordi ging volgens
geografiese verdeling, blyk dit uit tabel 1 dat die le e rlinge van die vier skole wat ge toets is, afkomstig is
uit drie-en-sestig voorstede en buitestedelike gebiede
van Johannesburg. Die proefpersone is dus in hierdie
opsig meer verteenwoordigend van Johannesburg as wat
ons onde r omstandighede sou verwag . Ui t t abel 1 blyk di ·'-.
ook dat die getalle soos volg is, wat verteenwoordi gin2
van die gebiede betref: dri eh Gnd erd een-en-derti g ( 33l )
proefpersone uit die noordelike geb iede, drieh onderd s c s en-twintig(326) uit die oostelike gebiede , twee hond e r d

41.
ses-en-dertig(236) uit die suidelike gebiede en tweehonderd vyf-en-veertig(245) uit die we steli ke gebiede .
TABEL 1. VOORSTEDE EN BUITESTEDELIKE GEBIEDE MET DIE
1
AA NTAL PROEFPERSONE WAT UIT ELK GETOETS rs ).
Aantal
ppe.

Vo orst ad
Aucklandpark ••••••.
Bellevue •••...••••.

86
1

1
Be re a . ...
Linden •••••••••••••
1
Melville •••••••••••
217
Northcliff •••••••••
1
Orange Grove •••••.•
3
Parkhurst ••••••••••
2
2
Parktown •••••••••••
Richmond •••••••••••
13
Sunnyside ••••••••••
2
Sydenham ••.••••••••
l '.
Yeoville •••••••••••
1
TOTAAL NOORD:
331
16
Bedfordview ••••••••
Belgravia ••••••••••
1
Bert rams •.• .. ••••••
9
Bez. Vallei ••••••••
200
Cyrildene •••.••••••
2
Denver •••.•.•••••••
1
Doornfontein.......
2
Fairview...........
4
Jeppestown.........
2
Judiths Paa rl......
11
Kensington. .. ......
79
Malvern............
3
Observatory........
2
...T_r"""o.._y"""e_v_i_l.'"'l"""e""".-""...::""-'"~·~·~·~·~·.____ 4
TOTAAL 008:
326
C>

•

&

•••

Lawley . ......
Midway • .•.••

••••

o •••••

o •••• ••

Ontdekkers •••.•••••
Roodepoort-dist ••••
TOTAAL BUITE STAD:

2
1
1
1

5

Aantal
ppe.

Vo ors tad
City Deep ••••••••••
Crown Gardens ••••••
Forest Hill ••••••••
Haddon •••••••••••••
Heu we 1 • • • • • • • •

o •

•

o •

Heuwel Uitbr •.••.••
Kenilworth ••••••.••
Klipriviersberg •••.
La Rochelle ••••••••

4
1

3
1

15
6
3
1

5

Linmeyer ..... .....•

51

Moffatvi ew •••••••••
Oakdene •••••••••••.
Regentspark ••••••••
Rewlatch •••••••••••
Roseacre ••.••••••.•
Rosettenville .•••••
Suidheuwels ••••••••
To wnsvie w••...•••.•
Turf Club ••.....•••
Turffontein .•.••••.
TOTAAL SUID:

6

Brixton............
Crown Mines........
Fordsburg..........
Langlaagte.........
Mayfair............
Mayfair-Wes........
Newtown............
Rossmore...........
We stdene...........
TOTAAL WES: _

2

74
17
6

24
2
2
1

12
-236
2
43
33
4
133
3
1
14
12
_£1.L_

Braamfontein.......
1
Hill brow...........
2
Johannesburg-stad..
·8
11
TOTAAL_§fil!TRAAL:_
GROOT TOTAAL:
1164

Uit die sentrale stad, wat ek geneem het as binne
'n gebied met 'n straal van e e r. myl van die middestad af,
was daar elf proefpersone, terwyl uit gebiede buite die

1) Sien bylae C vir kaart van verspreiding.
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stad vyf proefpersone betrek is. Die proefpersone was
dus verteenwoordigend van die stedelike kinders, aangesien die vyf buitestedelike kinders so •n geringe persentasie van die 1164 getoetste proefpersone uitmaak en
hulle in elk geval in stedelike skole onderwys ontvang,
dat dit geen verskil sou maak aa n die tentatiewe norme
wat ons wil

bepa~ l

nie.

Die proefpersone was almal Afrikaanssprekend en het
toe die toets afgeneem is, onderwys ontvang aan Afrikaansmediumskole. Die rede waarom geen Engelssprekende kinders aan die toets onderwerp is nie, is dat dit slegs
die toets sou gedupliseer het, aangesien die Engelssprekende kinders onder dieselfde sosiale en ekonomiese toestande opgroei en dieselfde le e rpla n in die skole volg
as die Afrikaanssprekende kinders. Dit sou dus nie slegs
onnodige werk meegebring het nie, maar sou die toets
meer tydrowend gemaak het sander om die waarde van die
gegewens te verhoog.
Uit tabel 11 blyk dit dat die proefpersone taamlik
reelmatig versprei is oor die vier skole, aangesien die
skool wat die kleinste aantal proefpersone vir die toets
gelewer het 19.8 persent van die groot totaal van 1164
gelewer het. Die skool met die meeste leerlinge het 31
persent van die groot totaal proefpersone gelewer. Die
verspreiding tussen seuns en meisies is ook goed, nl.
601 seuns en 563 mei sie s. Wat di e verspreiding oor die
verskillende l ee f t ye bet r e f , me rk ons dat die agtja rige
groep onder honderd maar bo vyftig tel, terwyl die veertienjariges slegs 27 tel. Ve rde r is die verskillend6
leeftye baie ·Eoed

ver~eenwoordig

met die nege-, tien- en
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elf j~rige leeftye oor tweehonderd en die t waalf- en dertienjariges tuss e n honde rd-en-vyftig en twe e hond e rd
proefpersone.

TABEL 11. VERSPREIDI NG VAN PPE. OOR SKOLE EN LEEFTYE.
Jare
Skole

A.

s
M

B.

s

M

c. s
M
D. s
M

Tot.s
M

- Gr.Tot.

-9
8
4
10
10
10
12
10
5
16
31
46
77

28

40
29
25
20
14
38
33
115
!12
227

10
41
40
20
13
25
25
29
25
115
103
218

11
44
37
31
22
28
28

34
37
137
124
261

12

13
30
25

33
23
22
16
20
14

15

29

14
9
21
31
24

103

85

28

~£__§_1_

185

Tot. Gr.Tot.

14

169

2
4

182
179
130
101
119
114
170
169

361

3
231
1
5
233
2
5
339
5
15 601
12 _ _L§l_ _ _ _
27

_116_1_

Die rede waa rom die a gtjarige s so min is, is da t sle gs
leerlinge va naf stand e rd e e n ge to e ts is. Dit be t eke n
e gter ni e dat die agtjarige l e 0ftydsgroep uitge so ek is
nie, want hierdi e gro ep be st aan uit l eerlinge wat op
vyf jarige l ee ftyd tot di e skool toege laat is e n leerlinge wat laat in di e jaar ve rjaa r e n dus pa s a gt geword
het toe die to e ts afge ne em is.
Die aantal pro e fp e rsone van vee rtien jaa r is so
klein, omdat le e rlinge wat in di e loop van di e jaar die
oud e rdom van vee rti e n jaa r sou bereik, reeds aan di e begin van die jaar oorgeplaa s is na di e midd e l bare skool,
oore e nkomstig departement e l e r egulasies. Die groep van
27 bestaan hoofsaaklik uit

l ee~ li nge

wat vro eg in 1954

veertien jaar sal word en i n ' n paar ge valle uit l ee rlinge van

v e ~ rtj .e r

jaar wat om

vers~ i l l e nd e

r ede s nog op

di e laerskool i s . Ook hi e rdi e gro ep kan dus as ve rt eenwoordigend van di e ve e rti enjarige
skool be skou word.

kind ~ rs

op di e lae r-

44.
As ons 'n studie van die verspreiding van seuns en
meisies oor die verskillend e le e ftye maak, dan merk ons
op dat die ve rspreiding van di e twee geslagte hi e r baie
eweredig is, nie ne t in di e totale aantal pro e fp e rsone
nie, maar ook in die vier ve rskillend e skole.
By 'n ontleding van die 1164 proefpersone volgens
standerd en oud e rdom soos in tabel 111, blyk dit eerstens dat die grootste aantal, nl. 288 proefpersone,
aangetref word in standerd een en die kleinste aantal nl.

186, in stande rd vyf. Die aantal proefpersone in standerds twee, drie en vier is taamlik gelyk nl. 252, 230
208 onde rskeide lik.

TABEL 111. VERSPREIDING VAN PPE. OOR
LEEFTYE EN STANDERDS.
Jare
Std.
l

8

10

9

77

11
111
lV

177
49
1

v

_Tu!.

77

227

11

-12
13
_...._

___

31
3
151 48
4
29
35 159
1 50 ·120
1
32
218 261 185

6
32
131

169

14

Tot.

5
22

288
252
230
208
186

27

1164

--

-

TABEL lV. VERSPREIDING VAN PPE. OOR
LEEFTYE EN STANDERDS: PERSENTASIES.
Jare
Std.
1

11
111

8

100

9

78.0
21.6
0.4

10

11

14.2
69.3
16.0
0.5

1.1
18.4
60.9
19o2

12

13

14

2.2
3.6
15. 7
lV
64.8 18.9 18. 5
_ _ _ _ _ _ _Q.__4__ J.7 3 77.5 81.5
v
Tot_._1oo _~UQ_
100
100
100
100
100
0

Daar is dus deurgaan s 'n vermindering in die aantal
proefpersone per stande rd met di e verhoging van stande rd.
As onderwys dus enige invloed uitoefen op die

4 5.

ontwikkeling van di e plekb egrip, moet ons verwa g da t
hi e rdie ve rskyns e l di e ge midd6 ld e pre stasi e van d i e tot a l e aantal pro efp e rsone sal be fnvlo e d en we l i n di e opsi g dat di e gemidde ld e na be ne de geb ring s a l word.
Uit tab e l le 111 en lV is dit ook duid e lik dat di e
korrela si e tussen di e stande rd e n oud e r d om bai e hoo g is.
Al di e pro e fp e rsone van agt j a ar is in stand e rd e e n,
t e rwyl 78 pe rs e nt van di e ne ge jariges in stande r d ee n is.
Van di e ti enjariges is 69.3 pe rs e nt in standard t wee ;
va n die e lf j a riges 60.9 p e rs e nt in stande rd dri e ; va n
di e twaalf jarige s 64.8 p e rs e nt in stande rd vi e r; van d i e
de rti enjarige s 77.5 p e rs e nt in sta nd e rd vyf e n va n di e
ve e rti e njarige s 81.5 p e rs e nt in sta nd e rd vyf.
Die k eus e va n pro e fp e rsone vir di e to ets he t ge va l
op le t rlinge van st a nd e r d s ee n tot vyf al be i insluit e nde, omdat dit 'n skrift e like to e ts is e n dit ge volglik
ni e raads a am was om l ee rlinge va n di <:: grad e in t e sluit
nia. Le e rlinge in di e grad <:: sal dit byvoorb ee l d ba i e
mo e ilik vind om afde ling 1 e n to e ts 2, it ems 1 tot 4 t e
voltooi. Afd e ling 1 ve r e is r ede like vaardighe id in di e
skryf- en spe lkuns van di e proe fp e rsoon. Die ge vol g sou
wee s dat di e ge gewe ns deur grade l ee rlinge ve rstrek by
hierdie vraag, bai e onvoll edig sou wee s, be halwe as di e
proefneme r die be sond e rhede s e lf sou invul deur di e
pro e fp e rsone indi widuee l t e ond Ervra. In elk ge va l i s
kind e rs van s e s en s ewe jaa r nog nie ryp vir 'n t oe t s
van hi e rdi e omva ng ni e .
B. Re s:t:!l tat e en

b e spr ~ kin_g_q_§. ar va n.

Die pre stasies van di e p r oefpe rsone word vol gens
le e ftyd ontlee d en geklassifise e r en ni e vol ge ns
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standerd nie.
i) Tentatiewe leeft_xdsnorme van die

skaal~

geheel.

(a) Geslagsve rskille in gemiddelde persentasies.
In tabel V is daar

~n

paar besondere kenmerke wat

ans nou sal bespre ek. Ons merk dat die gemiddelde persentasies vir seuns en meisies toeneem me t toename in
l ee ftyd. Wat egter dad elik opval is dat daar by al die
leeftye 'n verskil tussen die prestasies van seuns en
meisies is.
TABEL V. GEMIDDELDES EN STANDAARD AFWYKINGS VIR LEEFTYE.
Ouderdom
8

Jr.

s
M

9 Jr.

s

M

10 Jr.

s

M

11 Jr.

s

M

12 J:c.

s
s

M

13 Jr.

M

14 Jr.

s

IvI

TOTAAL S
M
- ---

Aantal

Gem.P ers.

Std.Afwyk.

31
46
115
112
115
103
137
124
103
82
85
84
15
12
601
563

38 .92
37. 68
44.32
41. 57
45. 7 4
45.00
54. 58
48.89
56. 76
50.32
59. 55
49.60
57. 55

14. 35-2. 58
11. 08-1. 63
12.46-1.16
11.64-1.l
13.22-1.23
11.07-1.09
13.57-1.16
13. 70-1. 23
13.85-1. 36
12.88-1.42
15.30-1.66
11. 30-1. 23
13.96-3.61

~~.02

11.16-2.~6

51.11
46,21

Om nou te kan vasstel of die verskille re eel of toevallig is, is die standaardafwyking of S.A., die standaardfout van die gemiddeld e s {bgem) en die standaard van die
verskil (averskil), viral die rekenkundige gemiddeldes
van die verskillende leeftye vir die twee geslagte gebereken. Om die standaardafwyking te bereken is gebruik
.

,,,,,

.-, -r>---1)

.: :_ __:-:
gemaak van die f ormule o:: v _

"'

waar fi die standaard-

afwyking, D die indiwiduele afwyking van die gemiddelde

1) Whitney, F.L. The Elements of Research. p.389.
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en N die aantal gevalle is.
Om die standaardfout van die gemiddeldes te bereken
<'

6 d.:·

is gebruik gemaak van die f ormule r:.· gem = ·--, _:...::::::."

1)

waar

1-...I

S gem die standaardfout van die gemiddelde is, ;( dis die
standaardafwyking en N die aantal gevalle.
Nadat die standaardafwyking en die standaardfout
vir die gemiddeldes bereken is, kon die standaardfout
van die twee gemiddeldes vir die twee geslagte van dieselfde leeftyd bereken word. Dit is gedoen deur die
~
.
i -,=·-2--· --· - 2
2)
-:
<
formule (~'. versk:;i.l -:-... 1 '~
-t 6
waar f \
en .:_:)
die
2
1

2

1

standaardf out van die gemiddeldes van die twee geslagte
onderskeidelik is, te gebruik. Deur nou die verskil tussen die gemiddelde prestasi e s van seuns en meisies van
dieselfde le e ftyd te deel deur die standaardfout van die
t wee gemiddeldes, word 'n syfer verkry wat gebruik word
om die kanse van toevalligheid van die verskil af te lees
van tabel XlV in Garrett 3 ) se werk.
Uit tabel V blyk dit nou dat daar 'n verskil van
1.24 in die gemiddeld es van seuns en meisies van agt
jaar is. Ons merk egter dadelik dat hoe wel daar nie 'n
groot verskil in die aantal proefpersone van die twee geslagte is nie, die aantal proefpersone in beide gevalle
baie klein is. Deur die inrekening van die standa.ardfout
van die gemiddeldes. is dit verder

duid~lik

dat die seuns

se gemiddeld kan wissel tussen 36.34 en 41.5 en die van
die meisies tussen 36.05 en 39.31. Die twee gemiddeld e s

1) Garrett, H.E. Statistics in Psychol ogy and Education,
p. 121.
2) Ibid. p.129.

3) Lbid. p.134.
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oorvleuel mekaa r dus en maak die moontlikheid dat dit
'n reele verskil is gering . Me t die toepassing van die
metode wat so pas bespree k is, het dit geblyk dat di e
kanse dat die verskil reeel is 65 uit 100 is. Die moontlikheid bestaan dus dat 65 uit elke 100 seuns hoer sal
toets as meisies in dieselfde kategorie. Dit is egter
ook moontlik da t 35 uit elke 100 meisies hoer sal toets
as die seuns in hierdie leeftydsgroep. Ons kan dus aanneem dat da ar nie 'n reele verskil in die pl ekbegrip van
seuns en meisies van agt jaa.r is nie.

In die geval van seuns en meisies van ne ge jaa r is
die aa ntal proefpersone van beide geslagte me e r as honde rd. Dit maak al dadelik di e gemiddelde presta si e s meer
betroubaar. Die seuns s e gemiddelde prestasie is 2.75
p e r s ent

h0 5 ~

as di e va n die meisi e s. Om hierdi e verskil

r eeel te maak moet die verskil minstens drie ke e r grater
wee s as die. standad rdfout van die verskil. Dit is die
ma atstaf wat ook deur Garrett 1 ) gebruik word in sy tabe lle wat opgestel is vir die berekening van die betroubaarheid va n die verskil tussen gemiddeldes. By die
negejariges is die standaardfout van die verskil 1.596.
D

(•?

ve rs k.l
i

is dus kleiner as drie. sodat ons kan konklu-

deer dat daar 'n mat e van toevalligheid in die ve rskil
is. Dit blyk egter dat die moontlikheid van 'n toevallige verskil slegs 4 uit 100 is. Dit is so 'n geringe
verskil dat dit reeel is, hoewel die absolute verskil
moontlik nie so groot is as wa.t dit in hierdie toets is
nie.

By die seuns en meisies van tien jaar is die

l) Garrett, H.E. op.cit. p.134.
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moontlikheid van 'n reele verskil slegs 67 uit 100, sodat
die verskil wat bestaa n as toevallig aanvaar kan word.
Daar is e gt e r

1

n verskil van slegs 0.74 persent tussen

die gemiddelde prestasies van seuns en meisies van tien
jaar. Dit is dus duidelik dat daa r in werklikheid geen
verskil in di e plekbegrip van seuns en meisies van tien
jaar is nie. Hierdie verskynsel kan ve rklaar word deur
te let op die seuns en meisies se

pre ~tasi ~ s

in tabelle

XXlla, XXlll en XXV te vergelyk. Dit blyk dat op tien
jaar die persentasie meisies wat georienteer is

t.o.v~

plekke in hulle onrniddellike omgewing die seuns met 1.5
persent oortref, dat 5.7 persent meer meisies as seuns
al die plekke in hulle onrniddellike omgewing ken en dat
die persenta sie meisies wat alleen stad toe gaan die
seuns met 1 .3 persent oortref. Daar is dus op hi e rdie
leeftyd ge en ve rskil in die geleenthede vir seuns en
rneisi e s om hul l e t.o.v. plekke en plekke t.o.v. mekaar
te ori e nteer ni e .
Vanaf elf jaar is daar 'n groot verskil te bespeur
tussen die gemiddelde prestasies van seuns en meisies.
Op elf jaar is die verskil 5.69 persent, op twaalf jaar
6.44 persent, op dertien jaar 9.95 persent en op veertien jaar 8.53 persent. In die leeftydsgroepe van elf,
t waalf en dertien jaar is die verskille in die guns van
die seuns reeel. Die kwosient van die verskil en die
standaardf out van die verskil is in aldrie gevalle
grater as drie. Kom ons egter by die seuns en meisies
van veertien jaar, dan is die moontlikheid van 'n reele
verskil 97 uit 100, wat hoewel dit nie 100 persent betroubaar is nie tog as reeel aanvaar kan word, aangesien
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die moontlikhe id van toevalligheid minder as 5 persent
is .
Ons k om dus tot di e gevolgtrekking dat daar 'n
de finiti ewe verskil in die pl ekbegrip van seuns en
me isies i s e n wel in die opsig dat seuns 'n beter begrip van plekke het as meisies. Hierdie verskil bly
egter ni e deurlopend konstant nie. By kinders van agt
jaar is die ve rskil so klein en die moontlikheid dat dit
'n reele ve rskil is so gering, dat ons kan aanvaar dat
seuns en me isi e s se gemiddelde prestasies op agtjarige
ouderdom gelyk is. Op nege jaar is die gemiddelde prestasies van seuns hoer as die van meisies. Die moontlikheid dat die ve rskil toevallig is, is minder as 5 persent en da a rorn kan ons dit as 'n werklike verskil aanvaar. Op t ).en jaar ve rdwyn di e ve rskil tydelik, waarna
dit van die el fd e jaar af grate r word en wel in die
guns van di e s euns.
(b) Ve rski l l e
~~ ftye

tussfilL.g~middeld e s

van opeenvolgende

van seuns.

'n Ontl eding van die gemiddelde prestasies van
seuns van di e verskillende leeftye bring die volgend e
feite aan die lig: daar is 'n reele verskil van 5.4
persent tuss e n die gemiddelde prestasies van seuns van
agt en nege jaar. Volgens tabel Vl is die verskil 98
persent betroubaar. Van ne ge na tien jaar oortref die
gemidde ld e prestasie van die tienjarige seuns die van
die nege jarige s met 1.42 pe rsent. Hierdie verskil is nie
r e ee l nie, aangesien dit slegs 80 persent be troubaar is.
Ons tref dus hier di e selfde ve rskynsel aan as by kinders
van ses en sewe jaar. Van laasgenoemde leeftye

se

Gesell
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en Ilgl) dat die verskil ook nie groat is nie, maar dat
daar 'n verdieping op sewe jaar plaasvind.

TABE:L V2.. . GEM IDDELDE PERSENTASIES VAN SEUNS
EN BETROUBAARHEID VAN DIE VERSKILLE.
Leeftyd ; Jr.

8

9

10

11

12

13

14

Gemidd e ld 38.92 44.32 45.74 54.58 56.76 59.55 57.55
Betroubaarh.
98%
80~
100% 79%
90%
70%
As ans kyk na di e gemiddelde prestasie van die seuns van
elf jaar, merk ons dat na die skynbare stilstand op ti en
jaar wat klaarblyklik 'n verdieping is, daar 'n verbete-

.

ring van 8.84 persent in die gemiddelde prestasie is •
Uit tabel Vl blyk dit dat laasgenoemde verskil reeel is.
Daar is dus 'n betreklike groat verbetering in die ontwikkelin g van di6 plekbegrip van tien na elf jaar by
s euns. E::. e ~:'.1a tr7i f ans wet r dieselfd t verskynsel aan as
by die s el:.rw van nege en tien jaar. Die verskil tuss e n
die gemid celde prestasies van die l ee ftye elf en t waal f
jaar is 2.18 pe rs e nt en di e be troubaarheid is 79 pe rsent,
wat die to e valligheidsfaktor vir
maak.

Va~

di~

verskil baie groat

t waalf na dertien jaar is daar 'n verskil van

slegs 2.79 persent me t 'n betroubaarheid van 90 persent.
Hierdie verskil is nog t e klein om reeel te wees. Die
moontlikhe id dat s euns van twaalf jnar beter sal pre st ee r as seuns van dertien jaar is 10 persent. Die betroubaarheid van die verskil tussen die gemiddelde prestasies
van die seuns van elf en dertien jaar is egter 99.3 p e rsent, wat bewys dat daar 'n reele ve rskil oor twe e jaar
is. Daar kan dus met veilighe id tot die gevolgtrekking

1) Gesell, A. en Ilg, F.L. op. cit. pp. 441 tot 442.
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geraak word, dat die plekbegrip van seuns snel ontwikkel
tot op elf jaar met 'n prestasieverskil van 16.66 pe rsent
vanaf agt jaar tot elf jaar. Hierna tree daar 'n gestadigde ontwikkeling in tot op die leeftyd van dertien jaar,
met 'n prestasieverskil van slegs 4.97 persent tuss en elf
jaar en dertien jaar. Die aangebore vermoe van seuns om
hulle te oriente e r in die heelal, bereik dus rypheid op
die leeftyd van e lf jaar en hierna verdiep en verbre ed
dit in ooreenstemming met toevallige faktore buite die
kind. Die ontwikke ling van die plekbegrip tot op elf
jaar is in die eerste plaas afhanklik van die psigologiese ontwikkeling van di e kind, tesame met omstandigheidsfaktore socs di e kind se geleenthede om ondervinding op te doen van en kennis te maak met voorwerpe in
sy omgewing. Op elf jaar bereik hy 'n stadium waar die

psigologi ese vermoe tot rypheid gekom het en begin die
uit wendi ge faktore 'n belangrike rol speel in die antwikkeling van die plekbegrip, en wel in die sin dat die
inhoud van di e plekbegrip vergroot.
Die V8e rtienjarige seuns se gemiddelde prestasie
toon 'n re we rsie op die gemiddelde prestasie van die
seuns van de rtien jaar. Die rewersie is 2 pers e nt en
die betroubaarheid 70 persent. Dit is nog 'n bewys vir
die gevolgtrekking waartoe daar geraak is in die vorige
paragraaf. Die red e vir die rewersie sal duidelik word,
wanneer die verskille by meisies van verskill ende le e ftye bespre ek word .
(c) Verskille tussen gemiddeldes va!!_Q£eenvolge nd e
leeftye van meisies.
In hoofsaak tre f ons by meisies dieselfde ve rskille
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aan op die verskillende leeftye as by die seuns. Daar
is 'n reele verskil van 3.89 persent in die guns van
meisies van nege jaar bo die van agt jaar, terwyl die
gemiddeld e prestasie van die meisies van tien jaar die
van die meisies van nege jaa r met 3.43 persent oortref.
Dit skyn asof die verdieping wat by die seuns van nege
en tien jaar a ange tref word by die meisies afwesig is.
Die skynbare anoma lie kan egter verklaar word deur die
feit dat meisi es nie dieselfde geleenthede as seuns van
die bepaalde le e ftyd kry om hulle te orienteer t.o.v.
die heelal nie. Die verklaring le dus in uitwendige- of
omgewingsfaktore, want uit tabel Vl blyk dit dat seuns
en meisies van tien jaar byna dieselfde gemiddelde
prestasie behaal he t nl. 45.74 persent vir seuns en
45.0 pers en t vir meisies.
'IABEL Vll. GEMIDDELDES VAN MEISIES EN
BETBOUBAARHEID VAN DIE VERSKILLE.

Leeftyd:Jr o

8

9

10

------------------

11

12

13

14

Gemiddeld 37.68 41.57 45.0 48.89 50.32 49.6 49.02
Betroubaarh.
98%
99~
99%
7~~65%
56%
Ons het reeds daa rop gewys dat by

meisi~s

en seuns van

tien jaar dieselfde faktore aanwesig is wat die ontwikkeling van die plekbegrip mag befnvloed. Die vraag ontstaan nou waarom die seuns s e gemiddelde prestasie met
9.84 persent ve rb e ter in ve rgelyking met 3.89 persent
by die meisi es van tien na elf jaar. Uit tabel X.X:lll
me rk ons dat me isi e s se plekbegrip net so goed ontwikkel is as

d :Le

van s euns, in hulle onmiddellike omgewing

op die le eftyd van elf jaar. Tabelle. XXlV en XXV toon
egter dat seuns baie meer in die opelug verkeer op elf
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jaar en dat 20 persent meer seuns as meisies di e voorreg
het om alleen stad toe (en dus ook na antler plekke buite
hulle onmiddellike omgewing) te gaan.
Daar is nog 'n positiewe verskil van 1.43 persent
van elf na twaalf jaar in die gemiddelde prestasies en
daarna word die verskil negatief vir

di~

opeenvolgende

leeftye, nl. 0.72 persent van twaalf na dertien jaar en
0.58 persent van de rtien na veertien jaar.
Die groot verbetering wat daar te bespeur is in die
gemiddelde prestasiepunte van seuns en meisies van agt
tot elf jaar, nl. 'n diskriminasie ian 16.66 persent in
die geval van seuns en 11.21 persent in die geval van
meisies, kan sielkundig verklaar word •
.,It has been demonstrated in a large number of
studies that from nine to eleven there is a sudden
forward

spui~t

in memory, logical, abstract and critical

thinking . ••. • and the 8 - 10 year old •••• begins to look
for, and unds rstand cause and effect relationship and
moves r apid l y t owa rds a realistic conception of the
world".l)
Soos ons reeds in hoofstuk 1 gesien het is di e
korrelasie tuss e n plekbegrip en geheue baie klein, maar
die korrelasie tussen plekbe grip en redenering hoog .
Die verklaring vir die resultate behaal in hierdie toets 9
moet dus gesoek word in die groot ontwikkeling in die
logiese, abstrakte en kritiese denke van die kind van agt
tot elf. Di e ontwikkeling van die plekbegrip val dus
kronologi e s se,am met die ontwikkel i ng van die ander

1) Buhler,

c.

From birth to maturity. p.151.
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geestesvermoens van die kind. Ons mag egter nie die rol
wat die geheue speel uit die oog verloor nie, veral nie
waar die proefpersone wat hierdie toets gedoen het, op
hulle geheue moes staatmaak om hulle antwoorde in die
vorm van die konvensionele benaminge van die windrigtings, die konvensionele afstandseenhede en hulle begrip
van hulle geografiese omgewing in die geografiese benaminge, moes

ge~

nie. Die geheue bewaar die boumateriaal

en die denke rangskik dit ordelik. Die orde wat daar
geskep word in die plekbegrip van die kind en wat sy
hoogtepunt bereik op ongeveer elf jaar, word geskep deur
die denke in sy verskillende vorme, sodat die kind op
die leeftyd 'n realistiese begrip het van die wereld en
van die heelal waarin hy hom bevind.
1

Charlotte Buhler ) konstateer verder dat die eerste
hoogtepu~ t

word te e n

in die ontwikkeling van die geheue bereik
o~ trent

dertien jaar. Hierdie hoogtepunt val

oak saam met die hoogste gemiddelde prestasie van die
seuns van d ie leeftye wat getoets is. Aangesien meisies
'n meer be ske rmd e lewe lei as seuns en dus nie dieselfde
kanse het om nuwe plekke te leer

k~n

as die seuns nie,

is daar by di e meisies 'n gebrek aan stof vir die geheue
asook vir di e denke, om op hierdie spesifieke gebied te
reproduseer en te produseer. Daarom kry ons die Terskyn.sel dat meisies se gemiddelde prestasies op die verskillende leeftye, in hierdie toets so 'n geringe verskil
to on.
Om nou die rewersie by meisies vanaf hulle twaalfde

l} Bilhler,

c.

op. cit. p.152.
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jaa r en by die seuns vnna f

hul~ e

d e rti e nd e na hulle

vee rti e nde j aar t e ve r klaar, moet ans di e r ed e we e r soek
by 'n sielkundige.fase wat s i g op e nbaar by kinde rs va n
hi e rdi e leeftyd . Van e lf na de rtien jaa r gaa n die me isi e
'n ne gat i ewe f ase binne wat by se uns ee n j aar l a t e r s y
ve rskyning maak .

11

Wh e r e as t he girl becomes increa singly

lazy and passive, th e boy s eems to be unloading supe rfluous streng th and energy in his play a ctiviti es •
•.•• For the girls it is charac te rized by d iminished
e ffici e ncy; they become r e stl e ss, unst ab l e , ge ne rally
dissatisfied, p a ssive and lazy. 111 ) Hi e rdi e f a s e hou by
'

meisi es op me t di e a anvang va n me nstruasie . Di e negati ewe fas e by se un s e n me i s i e s affekt ee r dus di e p r est as ies van alb e i geslagte in d i e plekbegripsto e ts. Hi e rdi e passiewe e n lui ho udi ng va n di e twe e ge s l agt e wo rd
oak geope nbaar in di e p e rs entas i e kinde r s wa t a l s e s
plekke in tabe l X.Xlll ken. Di e p e rs e nt a si e me isi e s ne em
af va na f t waalf jaa r e n di e p e rs e ntasi e seuns vanaf de rti en jaa r. In t abe l XXlV me rk ans di ese lfd e ve rskyns e l
op, waar die pe rs e ntas ie me isi e s wat di e bioskoop all e e n
besoe k vanaf t waalf jaa r to e neern van 58.5 p e rs ent na
91.7 pers e nt.· Die p e rs e ntasi e neem in di e s e lfde geval

to e tot 87.1 p e rs e nt op dertien jaa.r, waarna dit daa. l
tot 73.3 pers e nt op
(d) Algeme ne

v ee rt~ e n

jaar.

opm e rk ing ~ .

Sam e vatt e nd is di :; ge!!l l dde l de pres t asi e s v a n s euns
e n me isi es in di e to e ts s kaa J_ di e produk va n di e aa ng sb ore ve rmo e om hu ll e "L e ori e r.t ee T in di e he e lal .

1) Buhl e r, c. op. cit. pp.18 1-182 .
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Hierdeur het hulle die begrip geontwikkel wat hulle het
van hulle plek in die het lal en van plekke in V6rhouding
met hul1e s e lf en me t mekaar. Die begrip is nou verbonde
aan di e toestande wat hulle in staat stel om ve rtroud te
raak me t die f aktore, soos rigting en afstand wat die
plekbegrip be f nv loed en waarop dit gebasee r is. Die
sielkundige of aangebore vermoe van kinders, bereik sy
hoogtepunt op di e le e ftyd van elf jaar. Dan be reik die
redeneringsvermoe waarmee die plekbegrip •n noue verwantskap toon, 'n stadium waar die kind sy gedagtes
logies, abstrak en krities kan orden. Uitwe ndi ge faktore
bring egter me e dat die plekbegrip van meisies mee r geleidelik en mind e r volkom e ontwikkel as die plekbegrip
van seuns. Na die l eeftyd van elf jaar gaan di e ontwikkeling van di e plekbe g rip 'n tweede fase binne wanneer
uitwendige faktore 'n primere invloed uitoefen op die
ontwikkeling van di e ve rmoe, sodat seuns gemiddeld 'n
baie omvangryker plekbegrip ontwikkel as meisies. Verde r
ond e rskei ons by seuns 'n negatiewe fase in die ontwikkeling van die plekbegrip vanaf dertien jaar en by
meisies vanaf twaalf jaar - 'n fase wat sy grondslag het
in 'n sielkundige negatiewe houding by albei geslagte op
die ooreenstemme nde leeftye.
Ons kan dus konkludee r dat di e gemiddelde pre stasies
vir seuns e n meisi es van di e l ee ftye agt tot veerti e n
jaar, soos weergegee in

t ab e ~

V aanvaar kan word as

tentatiewe norme vir di e plekbegrip van Afrikaansspr ekende kinders in Johannesburg 7 as hi e r die besondere
skaal gebruik word om die plekbegrip van 'n groep
kinders t e meet. Di e ondersoeker gee nie voor dat dit
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absolut e norrne is ni e , want daarvo or was di e aantal
proefp e :~Go !1 "'

wat aan die toe ts onde r we r p is te klein.

Di e sk2,a".1 !'.:a.n egter as 'n t e ntatiewe mee te e nheid aangewend

w~ r a

om die ple kbegrip van groepe kind e rs van die-

selfde le e ftyd t e toets.
ii) Tentatiewe norme en_ontleding van die

afsonderlik~

toetse van die skaal.

In tabel Vlll word die leeftydsprestasies en die
prestasies vir seuns en meisies van die ses verskillende
toetse aa ngegee. Vo ordat die geskiktheid

van die ve rskil-

lende toetse as meeteenhede ontleed word, gee ons eers
'n uit e ensetting van die kenrne rke van die toetse.
TABEL Vlll. LEEFTYDSNORME VIR DIE TOETSE AFSO NDERLIK .

Leeftyd

s

8

s

34 .8
30 . 9
71.0
80.4
48. 4
43. 9
34.0
29.7
17.4

M

14.1

M

28.7
27. 6

M

s
s
M
s
M

M

s

9

39.7
39.6
83.6
83. 6

57. 0
54.4
37 .1
33. 4

19.2
15 .8
31.7
25. 9

10

11

12

13

14

Gem.

41.6
37 .1
86.4
90.5
56.3
54.9

48 .8
43 .7
91.8
92.6

59. 5
45.5
92.6

54 . 7
51 . 7

55 .5

52 . 4
43.2
93. 5
95.0
58. 3
55.6

38. 3
36.6
19.6

47. 5

52. 6

40.5

46.6

28. 5

28. 5

19.8
31.6
30.4

22.3 20.4
49.2 53.9
40.2 __ 4p_._4

47. 2
44. 2
88.6
89.5
59 .1
56.9
45.5
39.8
25 .1
21.8

62. 0

9 5. 0

65.6
58 .8
58. 0

9 5. 3

96. 7
58. 0
54.2
50.7
41.1

49.6
31.4
14.3
49.6

37 . 3
18. 3
52. 0

42.4

32,_9

37. 5

38 . 0

Teets 1, Wat be trcf toets 1, wat 'n toets van die begrip
van kort afstande en die toepassing daarvan op plekke in
die gemeenskap i s , i s dl o di sk rirninasie vir di e verskillende le eftye in

oor een&t e ~~i ng

we t d i e diskriminasie

wat ons aantref by d i e s kaa l as 3ehee l . Die gemiddelde
prestasies in di e geval van a i e meisies toon 'n afwyking
hi e rop, waar 'n re wersie van 2.5 pers e nt van ne ge na
ti e n j aar en 0 . 5 pe rs e nt van e lf na twaalf jaa r aange tref
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word. Vanaf t waalf jaar is die diskriminasie positief.
Dit is dns duidelik dat die seuns se begrip van kort
afstande

o ~twikkel

tot op dertien jaar, terwyl die van

die mei s ies selfs daarna nog ontwikkel maar nooit tot
die doeltreffende peil van die van die seuns nie. Die
enigste le eftyd waa r die vermoe om kort afstande te skat
omtrent gelyk is, is op nege jaar, wat verklaar kan word
deur die f e it dat die meet van afstande in jaarts, voet
en duim en die skatting van afstand, in standerd 1 voorgeskryf word e n 78 persent van die negejarige proefpersone in stande rd 1 aangetre f word. 1 ) Vanaf ti e n j aa r
word di e ve rskil tus se n d i e twee geslagte al grat e r, wat
toege s k r y f moe t word aa n die f e it dat deuns baie me e r
prakt ie s e ond e rvinding opdoe n in di e buit e l ewe i.v.m.
afstand e n a fstandskatting. Seuns kom me e r in aanraking
me t a fstande soos re e ds bewys.
Toets 4 . Hi e r die st e l l ing word verd e r bewys deur die
gege we ns in tabe l Vl l l, toets 4, wat ook 'n afstandstoets is. Ons me rk dat die gemiddeld 6 pre stasi e s van die
seuns deurgaans hoer is a s die van die meisies. In to e ts
4 kon die a a ngeleerd e kennis ni e so 'n direkte invloed
uitoefen as in toets 1 nie. Die ge gewens is egter 'n
bewys van di e vermoe van die kind om die a.angele e rd e
kennis i.v.m. mee t ee nhed e toe te pas ip di e praktyk,
asook 'n be wys va n dj.e gr oter be langstelling van seuns
in afmetings op di e aardbol -l:.uss e n ve rs k ille nd e plekke .
Omdat s euns 'n be t e r begrip het van a f stand kon hulle

1) Sien: Voorgesteld e Le e rplanne vir Grade - Stande rd
Vlll., (1948) Transvaalse Ond e rwysdepartement. pp.92-96.
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die afs tand e tus s e n plekke waarvan hulle ge hoor he t en
waarhe en hul l e se lf ge r eis he t, me e r korrek int e r pr e t ee r
as die me i s i e s.
Di e ve r s ki l tusse n di e gemidde ld e pre stasi e van
proe fp e rsone in toe ts 1 en to e ts 4, kom daarop nee r dat
hull e daagliks in kontak kom me t di e afstande waa rop
toets 1 betrekking he t, terwyl dit nie di e geval is me t
die afstand e na ple kke waa roor die vrae in toe ts 4 gaan
nie. Di e seuns to e ts gemidd e ld 1.7 pe rsent hoer in toets
1 as in toe ts 4, t e r wy l . di e ve rskil in di e geval van die

me isi e s 4. 4 pe r sent

In to e ts 1 toets di e s eun s ge-

is~

middeld 3. 0 pe rs e nt h oe r as di e meisi e s, e n in toe ts 4,

5.7 pers ent

h oe r, wa t we e r be wy s dat di e s euns oor di e

vermoe beskik om hulle aange le e rde ke nnis oor afstand
prakti e s be t e r t oe t e pas as die me isies .
Die vraag ontstaan nou of kind e rs wel 'n be t e r
begrip het van di e afstand na ple kke waarhee n -hul l e al
gereis het, of van afstande waaroor hulle al bewee g he t.
Hierop ge e tabe l lX 'n duid elike antwoord.
TABEL lX. 'N VERGELYKI NG TUS SE N DIE GEMIDDELDE PRESTASIES
OOR VRAE OOR AL DIE PLEKKE IN TOETS 4 EN OOR VRAE
IN TOETS 4 OOR PLEKKE WAT DEUR PPE. BESOEK IS.

Leeftyd

8

9

10

Teets 4
3L. 4 35 .. 3 37. 5
Plekke beso ek 38 .1 43 .5 48 . 5
Ve rskil _ ___fl..!!_l __ Sh2 __ 11. 0

11

44.2
54. 3
10 . l

12

13

49 .9 53.8
62 .6 64.1
12.J_lo. 3

14

46 .4
61.5
15.1

Ry 1 gee die gemidd e lde pre stasies in al di e vrae van
toets 4 wee r, te r wy l ry 2 di e gernidd e lde persentasi e s
regte ant woord e op di e vrae oor plekke wat al deur proe fp e r~one

be soek was, wee rgee . Oor di e ·plekke wat al de ur
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die proe fp e r sone besoek is is die persentasie korrekt e
antwoorde deurgaans bai e hoer vir al die leeftye . Se lfs
in die geval van die agtjari ges is die gemidd elde
p e rsent a sie 6.7 p e rs e nt hoer in di e ge val va n pl ekke waa. rheen di e pr oe fp e rsone al gereis het. Dit is di e kle ins te
verskil, terwy l di e ve rskil by die vee rti e nj a ri ge s 15.1
pe rsent i s .
Teets 3. Toets 3 me e t die kind se begrip van di e k onve nsionele windrigtings soos aangele e r van di e oue rs e n in
die skoal, waar elke windrigting gek e n word aan 'n
be sond e re beneaming. Die name meet deur di e proefp e rsone
geken word, vo or dat hulle in staat sal wee s om di e it ems
in toetse 3, 5 e n 6 t e beantwoord. Die onde rrig van di e
vier kardinale windrigtings word egt e r in stand e rd 1
voorgeskryfl) e n daarom be hoort di e pro e fperson e di e
regt e be naminge in al di e stande rds t e ken.
Teets 3 st e l ook vas wat die kind se be grip i s va n
rigtings in s eke r e aan horn beke nd e omgewings. In di e
geval van to e ts 3 he t dit be trekking op di e huis en di e
skool. In di e laa st e pl ek ste l die to e ts di e kind s e
begrip van di e rigtings vas me t be trekking tot natuurve rskynsels, in die ge val di e beweging van di e son e n
di e wind.
In tabe l X kry ons in ry 1 di e gemidd e lde p e rs ens e ntasi e s vir di e r e gt e ant woord e wat ve rstr ek is oor d i e
pro e fp e rsone s e begrip va n di e kardina l e rigtings

me t

hulle self as uitgangspunt. Ons me rk op dat ho ewe l al
di e proe fperson e van agt jaar in stand e rd 1 e n

1) Si en: Voorge st e lde Lee rplanne vir Gra de - Standa r d
Vlll (1948), Transvaal$e Onde r wysd epartement. p.158.
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78 persent van di e negejariges in standerd 1 is, die
negejariges s e gerniddelde persentasie 14.4 persent in
die geval van die seuns en 12.9 persent in die geval
van di e meisies hoer is as di e agtjariges s'n vir die
t wee geslagte onderskeidelik. Die feit dat die tienjariges van wie 69.3 persent in standerd 2 is, se
gemiddelde persentasie 4.1 persent in die geval van
die seuns en 2.9 pe rs e nt in die geval van di e me isies,
laer is as die negejariges s'n vir di e twee geslagte
onderskeideli k, bewys dat twe e faktore hier 'n invloed
uitgeoefen het nl. onderwys en geestesryphe id. By die
agt- en negejarige seuns byvoorbeeld het albei leeftydsgroepe in 'n groat mate dieselfde onderrig ontvang en
tog verskil hulle

x.

TABEL

gemidd~lde

prestasies met 14.4 persent.

DIE KIND SE BEGRIP VAN RIGTINGS

T.o.v.

HOMSELF,

SY ONMIDDELLIKE OMGEWING EN NATUURVERSKYNSELS.

Leeftyd
Ry 1.

s

8

9

10

11

12

13

14

46.2 60.6 56.5 60.3 53.1 64.3 55.5

M 42.8 55.7 52.8 51.9 56.9 59 .1 66.7

Ry 2.

s

45.2 53.3 53.0 61.5 57. 5 63.2 56.7

M 45.1 51.8 53.6 51.2 52.1 52.1 45. 9

Ry 3.

s

54 .8 58. 5 60.3 64.4 64.7 70.2 62.2
~.Lllii~5 58J6 64,8 58. ~ 67. 5 52.8

Gem%
58 .1
54.2
56.9
51.4
62.8
59. 6

~&™~
56.2
54.3
61.2

Die pro e fperson e van nege jaar was dus me er ontvanklik
vir onderrig. Van nege na tien jaar is daar 'n daling
van 4.1 persent in di e geval van die s euns en 2.9
persent in di e geval van mei sies, wat daarop dui dat 'n
gedeelte van die aangeleerde kennis verlore gegaan het,
maar dat die proe fpersone tog 'n groat ged ee lte van die
aangeleerde kennis hulle ge e steseiendom gemaak het. In
elk geval is daar na nege jaar tot en met ve e rtien jaar
nie 'n groot verbetering in die gemiddelde prestasies
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nie, behalwe in di e geval van di e meisies van veertien
jaar, waarv oo r ons gee n verklaring kan vind ni e .
'n

Ve~ ~e ly king

tuss en die gemiddeld e pre stasi e s

in rye 2 e n 3 wat betrekking het op die toepassing van
die aangel ee rd e windrigtings op die omgewing e n op
natuurverskynsels onderske idelik, bewys dat di e kind
'n beter begrip het van die windrigtings, wannee r hulle
gekoppel word aan natuurverskynsels as wanne e r dit
geleer word met be trekking tot sy onmiddellike fisiese
omge wing en homs e lf. Die totale gemiddelde vir seuns en
meisi e s saam is in ry t wee 1.9 pers e nt lae r as in ry 1
en 5 p e rs e nt ho e r in ry 3 as in ry 1. Die r ede waarom
di e gemidde ld e hoe r is in ry 3 as in ry 2, is dat di e
onmiddellike orngewing ve rand e rlik is in ooree nst emming
me t di e ve rand e ring van pl ek deur di e kind. Die natuurverskynsels daarenteen bly konstant in hulle beweging
t.o.v. die kardinale windri gtings. Dit is vir d i e kind
gevolglik makliker om horn op enige plek gou te orienteer
in verhouding met die natuurverskynsels, terwyl dit nie
die geval is wanneer hy te doen het met plekke in sy
omgewing nie. As hy horn een ma.al georienteer het met
betrekking tot die son en wind, bly hierdie kennis sy
eiendom terwyl die rigtingsbeg rip t.o.v. plekke verander
en gedurig heraangepas moet word na gelang die plek van
die kind verander.
Wat betref die gemiddelde prestasies van seuns en
meisies afsond e rlik is dit opmerklik dat die enigste
geval waar die meisies heelwat beter presteer a s die
seuns, in ry 1 aangetref word. Hier is die gemiddelde
prestasie van die meisies 11.2 persent hoer as die van
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die seuns. Die meisies het dus in hierdie geval 'n
beter

t 'c~ r3tiese

egter

i~

kennis van die windrigtings. Sodra di t

d ie praktyk toegepas word, oortref die seuns

die meisies, omdat hulle meer geleenthede het om alleen
in hulle omgewing te beweeg en dus afhanklik is van 'n
juiste orientering in die heelal, om hulle weg te vind.
Dit bedoel nie dat die kind volkome afhanklik is van sy
kennis van die windrigtings nie, maar sle gs dat hy 'n
begrip het van rigting in die haelal en dat hy die
begrip kan interpreteer d.m.v. die konvensionele windrigtings. Die implikasies van die voorafga.and e bevindinge
wo rd breedvoe fig

bespreek in hoofstuk ill, a a nges ien dit

nie hier ter sake is nie.
Toets 5. Toets 5 het betrekking op die toepassing van
die kardinale windrigti ngs met betrekking tot die ri gting
van plekke buite die proefpersone se onmiddellike
omgewing. Dit is die toets waarin die s wakste gepreste e r
is, wat daarop dui dat die kind sy rigting kwytraak
sodra hy weg beweeg uit sy onmiddellike omgewing , waarin
hy hom elke dag bevind. Die bewering word gemaak op
grand daarvan dat die prQefpersone 'n baie lae gemiddelde
behaal het selfs as net die plekke wat deur hulle besoek
is in aanmerking geneem word.
Tabel Xl,

r~

1 gee die gemiddelde persentasies van

seuns en meisies van die verskillende leeftye, soos
behaal in toets 5 in sy geheel terwyl ry 2 die gemiddelde persentasies is as die plekke wat nie deur die proefpersone besoek is nie, buite rekening gelaat word. In
laasgenoemde geval is die aantal punte wat in di e toets
behaal is ook bereken d eur die verkeerde antwoorde af te

6 5.

trek van die regte ant woorde.
Hoe wel die seuns en me isi e s deurga a ns

1

.n hoer

gemiddelde persentasi e in ry 2 he t as in ry 1 toon tabel
Xl nogtans aan dat die seuns op alle leeftye ' n be ter
begrip van die rigting van plekke het, behalwe in d i e
geval van tien jaar in ry 1 waar di e verskil in d i e guns
van die me isies 0.2 p e rsent is, wat so gering is dat dit
buite rekening gelaat kan word.

TABEL Xl. ' N VERGELYKING TUS SE N GEMIDDELDE PERSEN TASIES
BEHAAL IN DIE VOLLE TOETS 5 EN PLEKKE

IN TOETS 5

DEUR PPE. BESOEK.
Leeftyd
T5

s

8

9

10

11

-----------··

12

13

14

17. 4 19.2 19.6 28. 7 28 . 5 31.4 37. 3

M 14.1 15 .8 19.8 22 . 3 20.4 14.3 18. 3

Plekke s 42.5 35.8 32 .2 40. 0 42.9 46.o 41.3
besoek M 19.6 33.1 27.9 37 .8 35 .l_f5.2 24.2

Gem.
2 5.1
18. 3
39.5
31.1

(5g~:

21.8
35 .6

As maatstaf van die proefpe rsone se begrip van die
rigting van plekke is die gegewens in ry 2 be s onde r
waardevol, aangesien di e faktore van formele onde r wys
en ongelyke kontakgeleenthede met die verskillend e plekke
uitgeskakel is. Di e kanse hi e r was as ge volg van die
proefpersone se bekendheid met die plekke t eo r et i e s
gelyk om dieselfd e prestasie t e lewe r. Dit is egt e r
duide lik dat die ve rmo e van die kind om plekke volgens
rigting in die heelal te orienteer, verskil op verskillende leeftye en dat daar 'n verskil is tussen seuns en
meisies. Wat die seuns be tref dui die ge ge we ns daa rop
dat hulle op die leeftyd van e lf jaar 'n stadium van
ont wikkeling bereik het, wanneer hulle 'n r e delik goeie
begrip het van die rigting van plekke op die aardbol.
Hierdie bekwaamheid bere ik sy toppunt op veertien jaa r.
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Waarom daar 'n rewersie van 6.7 persent van agt na nege
en van 3.6 persent van nege na tien jaar by die seuns is
is nie heeltmal duidelik nie. 'n Moontlike verklaring is
dat die agtjariges op baie mind e r plekke was wat hulle
van weet, in hulle korter le eftyd, as die s euns van elf
jaar en ouer. Van tien na elf jaar is daar 'n verbetering
van 9.3 persent in die gemiddelde prestasie en van elf na
veertien jaar is die verbetering 8.6 persent.
Soos die aantal plekke waa r die proefpersone was
vermeerder met die toename van leeftyd na. nege en tien
jaar en die plekbegrip terselfdertyd nog nie ten volle
ontwikkel was nie, het die gemiddelde persentasie vir
die twee ooreenstemmende leeftye gedaal. Op elf jaar
bereik die kind daardie geestesrypheid waarvan reeds
melding gemaak is en stel dit horn in staat om 'n beter
begrip te vorm van die rigting van plekke waarmee hy al
kennis gemaak het. Op vee rtien jaa r wanne e r seuns die
negatiewe fase bereik het kry ons weer 'n rewersi e van
4.7 persent in ry 2.

By die meisies is dies e lfde verskynsels kenme rkend
wat aangetref is by die ontleding van die leeftydsprestasies vir die he le ska.al, nl. die volledigste orientering op ongevee r elf na twaalf jaar met 'n gemiddelde
prestasie van 37.8 persent op elf jaar e n 35.1 persent
op twaalf jaar. Daarna volg 'n rewersie van 9.9 pe rsent
van twaalf jaa r na vee rti e n jaar, wat standhoudend is
met die ne gatiewe fase tot op ve e rtien j"aa r.
Die feit dat die gemidd e lde prestasi e s van seuns
nie dieselfde ne iging toon in ry 1 as in ry 2 nie en dat
die gegewens oak nie ooreenstem met die sielkundige
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ontwikkeling nie, meet toegeskryf word aan die f e it dat
in ry 1 plekke ingesluit is waarvan die ki nders nie
eerstehandse kennis opgedoen het nie, maa r waarmee hulle
deur die onderwys in die klaskamer kennis gemaak heto
Omdat seuns 'n beter begrip van rigting het as meisies,
was dit vir hulle moontlik om die kaartrigtings va n die
plekke waarmee hulle in die klas kenni s gernaak het t e
interprete e r in ruimterigtings. Daarom ·i s die verbetering
in die gemiddel.de prestasies vir die ope envolgende
leeftye dee ls toe te · skryf aan 'n verme e rd e ring van
hulle aardrykskundige kennis. Dieselfde verskil tussen
rye 1 en 2 is ook by die meisies merkbaar. Omdat die
meisies mind e r suksesvol is met die interpretasie van
kaartrigtings in ruimterigtings, is die ve rskil nie so
opvallend as by die seuns nie.
Toets 6. Volgens toets 6 het die seuns 'n be ter begrip
van die ligging van landstreke in Suidelike Afrika en
van land e op die aardbol, as die meisies. Hierdie
verskil tussen seuns en meisies wat 4.4 persent in die
guns van die seuns is, moet toe geskryf word a an d i e
vermoe van die seuns om meer geredelik as die meisies
die rigting van di e streke soos geleer uit ondervinding
en van landkaarte af, te interprete er in rigtings in die
heelal. Hierdie ge mid d eld es vir seuns en meisies, soos
aangedui in tabel Vlll, stem ooreen met die bevindinge
en interpretasies wat voorafgegaan het. Die grootste
diskriminasie, nl. 17.6 p e rs e nt by die s euns en 9 .8
persent by die meisi es word van tien j aar na elf jaar
aangetref. Die verskynsel word verklaar deur die feit
dat 60.9 persent van die elf jarige proefpersone in
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standerd 3 was. Die leerplan vir Aardrykskunde skryf
voor dat die ligging van Suid-Afrika in ve rhouding met
die res van Afrika en van die we r e ld, en die Aardrykskunde van Suid-Afrika in die be sond e r in stand e rd 3
1
onderrig moet word. )
'n Rewersie van 1.9 persent by die seuns vanaf
twaalf na veertien jaar en van 2.9 persent by die meis.ies van dertien na veertien jaar is ook in t oets 6 teenwoordig, wat te wyte is aa n die faktor van vergeet van
die aangele e r de kennis in Aardrykskunde en die negatiewe
fase in die sielkundige ontwikkeling van die kind.
Ten slotte wys ons op die verskil wat daar bes taan
in die plekbe g rip van die kind tus s en betreklik nabygelee streke om Transvaal en ve rafgelee streke en lande
ver van die grense van Tra nsvaal en Suid-Afrika af. Die
betreklik lae gemiddelde prestasies van net meer as 36
persent by die seuns en van 32.6 persent tot 36.7 persent
by die meisies van agt tot tien jaa.r in ry 1 va n tabel
Xll wat die gemiddelde persentasies verstrek wat behaal
is in die e e rst e vyf items van to e ts 6, moet toe geskryf
word aan 'n s wak plekbegrip, 'n gebrek aan kennis van
die streke en 'n ge brek aan reisond ervinding. Ry 2 in
tabel Xll ve rstrek die gemiddelde persentasies wat behaal
is in die laaste vyf items van toets 6. Die gemiddelde
prestasies wat hier aangegee wo rd is gebaseer op aangele e rde kennis in die skool. Die rede waarom hierdie
gemiddeldes soveel laer is as die in ry 1 is dat die
moontlikhede van 'n foutiewe interpretasie van kaart- in

1) Sien: Voorgestelde Leerplanne vir Grade-Stande rd Vlll
(1948), Transvaalse Onderwysd epartement. p.160.
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ruimterigtings groter is met die ve rafgelee streke, omdat
die kind slegs op kaa rte met hulle kenni s rnaak.
Die gemiddelde persentasies is nie ne t laer vir
seuns en rn e isi es op die l eeftye ni e. Ook by die totale
gemiddelde persentasie s, toets die proefpersone 11.7
persent hoer 0or di e streke in Suidelike Afrika as oo r
die streke buite Suid e like Afrika. Hierdi e ve rs ki l word
veroors aak deur die feit dat die kind die nabyge l ee
streke s e ri gt ing leer deur orient e ring volge ns kaartrigtings sowe l as deur orientering volgens ruimt e rigtings wanne e r hy na die streke r e is.
Van tien na elf jaar tre e daar 'n positiewe verskil
van 18.2 persent in die geval van die seuns en va n 9.6
p e rsent in die ge val van die meisies in. Hierdie verskil
kan moontlik verklaar word deur 'n bet e r ori€nt e ringsve rmoe op e lf jaa r en deur

skoolond e rrig ~

Die kind maak

op elf jaa r in die klaskam e r kennis met die provinsies
van di e Uni e van Suid-Afrika e n hulle ligging in verhouding met die stad en provinsi e waarin die kind woon.

TABEL Xll. 'N VERGELYKING TUSSEN DIE PLEKBEGRIP VAN SEUNS
EN ME ISIES VAN OMLIGGENDE EN AFGELEE LANDSTREKE.

Leeftyd

s

8

9

36.1 37. 2
~treke M 32.6 31.1
veraf- s 21.3 26.3
~tr~ke M 22.:..§_g_o. 1
Na£~"'

10

11

36. 7
36. 7
26.4
24.1

54.9
46.3
43.6
34.2

12

13

14

62.1 54.8 58. 7
46 .1 37. 9 43.3
45.6 44.5 45.3
34.6 36.2 31.7

G~m.

48. 4
43.9
36.4
27.8

cot.
em.

43.9
32.2

Hy le e r ook di e posisies van ander lande op die aardbol.

In beid e rye toon die s euns dat hulle 'n bete r interpretasievermoe as di e meisi e s het. Die re we rsi e na elf
jaar is in di e toe ts vir albei geslagte afwes ig, wat
verklaar kan word deur die feit dat die Aardrys kunde-
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leerplan vir standerd 4 ond e rrig met behulp van die
wereldkaart en vir standerd 5 'n studie van Europa,
Amerika en Australie voorskryf. Die kind kom dus gedurende sy l aa ste twee jaar op die laerskool in aa.nraking
met die binnelands e sowe l as buit e landse gebiede, wat
die invloed van die negati ewe fase in die kind s e le we
in die puberteitstadium neutraliseer. Die ewewig word
as 't ware tot 'n mate bewa a r tussen die invlo ed van die
negatiewe ontwikkelingstadium aan die een ka nt
invloed van di e positiewe

ea~ge le e rde

e n die

kennis oor die

ligging van plekke aan die ande r kant.
~~·

'n Be spreking van toe ts 2 is tot n ou to e agter-

we e gehou, omdat dit 'n to et s is wat los staan van die
and e r vyf, in die opsi g dat dit ni e in verband staan me t
die

ori~ntering

van pl ekk e op die aardbol wat betref

rigting en afstand ni e . Aange si e n die p le k begrip van
die kind ook ge to e ts ka n word a.an sy kennis va n waa r hy
horn volge ns pl ekname in di e gerne enskap bevind e n op di e
aa rdbol, is die to ets net so belangrik in di e

b ~ paling

va n die plekbegrip a s di e a nd e r vyf. Di t geld ve r a.2-

v.:.:..~

die stadskind, wat van huisnommers, straatnam e e n voorstadname mo et gebruik maa k om vas te st e l waa r hy horn
bevind wanneer hy tuis of weg van sy huis a f i s . Di e
ee rste sewe i t ern s he t me 8r bepaald bet r eklcing op p.lekname in di e kin d se onmidd c llike omgewing e n dit sluit
in plekna.me tuis e n by die skoal, waa. rm ee hy e lke dag
in aanraking kom. Di e laa st e drie it ems het be trekking
op die plekke waa. r di e kind woon, maar wa t did grot e r
woongebied van di e provinsie, l a nd en vasteland inslui t ·.
Items l, 2 en 3 i n tabel Xlll ge e die gemi dde lde
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persentasie seuns en meisies aan

wat hulle huisnommer-,

straatnaam en die naam van di e voorstad waarin hulle
· woon, geken het. Uit die gegewens is dit duidelik dat
98.8, 97.3 en 91.7 persent van die proefpersone die
drie items

ond ~ rskeidelik

korrek beantwoord het. In die

le e ftydsgroepe waar di e proefpersone nie almal die
gevraagde inligting kon ve rstrek nie, was dit 'n geval
van 'n klein persentasi e proefpersone wat foutiewe of
geen

ant~oorde

kon verstrek nie.

TABEL Xlll. PLEKBEGRIP VAN SEUNS EN MEISIES
SOOS GEMEET DEUR BEGRIP VAN PLEKNArvIE.
Leeftyd

8

9

10

11

12

13

Tot.
Gem.

14

I

Item l .S 96.8
M 100
2 s 87.1
M 93.5
3 s 87.1
M 93.5
4 s 38.7
M 41.3
5 s 54.8
M 69.6
6 s 74.2
M 89.1
7 s 80.6
M 97.8
8 s 51.6
M 67.4
9 s 77.4
M 76.1
10 s 61.3
M 73. 9

99.1
98.2
94.8
98.2
95.7
92.9
58.3
58.9
73.0
78.7
80.9
84.8
96.5
93.8
70.4
69.6
83.5
81.3
83.5
79. 6

98.3
99.0
93.9
99.0
83.5
89.3
67.8
63.1
72.2
88.3
83.5
95.1
97.3
98.1
85.2
86.4
94.8
94.2
87.8
92. 2

98.5
99.2
99.3
96.8
92.7
87.9
73.0
70.2
89.8
94.4
92.7
97.6
98.5
98.4
90.5
93.5
95.6
94.4
87.6
93. 5

100
98.8
99.0
98.8
90.3

90.2
68.9
80.5
92.2
91.5
96.1
100
97.1
98.8
98.l
97.6
98.1
98.8
95.1
9 5.1

97.6
100
97.6
100
81.2
91.7
65.9
67.9
96.5
97.6
100
100
97.8
100
97.6
100
97.6
98.8
92.9
94. o

100
98.7
100
98.9 98.8
100
96.5 97.)
100
98.0
93.3 89.2
100
94.} 91. 7
80.0 65.9
83.3 65.7 65 .8
86.7 82.7
100
88.3 8 5. 4
93.3 89.4 91.9
100
94.7
100
96.8
91.7 97.5 97 .2
100
86.2
100
87.0 86. 6
100
93.0 92.4
100
91.7
100
87.9
8 8_ _·5_
91 •.. _7_8......9.....2__

_a_e_m_··-~-~-~-:.~ ~ ~: ~ ~ ~:; ~ ~: ~ ~ ~: 6 ~ ~: ~ ~ ~-"-: . .; . ~. -. .~. ;. .;~"---89.
:
5

?__

Tot.Gem. 76.5 83.6 89.l 92.2 94.2 93.8 95.9

---- -------·- ------·-----·

89.5

Dit geld veral in die geval van die huisnommers en die
straatname, wat bewys dat die kind in die eerste plaas
seker is van die adres van sy huis. Wat die gemiddelde
persentasie proefpersone betref wat die naam van hulle
voorstad ken, blyk dit dat 8.3 persent nie geweet het
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in watter voorstad hulle woon nie. Dit is egter moontlik
dat een van die proefnemers wat die toets t oegedien het
in 'n stande rd 2 klas, by item 3

11

stad" i.p.v.

11

voorstad 11

gelees het, to e die item in di e klas voorgelees is. In
tabel Xlll is d i t dan ook die tienjariges wat die laa gste
gemiddelde persentasie nl. 86.4 persent in hierdie item
behaal het. Met di e kontrole van ande r gege wens he t
ond ~ rsoeker

egter s e lf 'n groot aa ntal proefpersone

ondervra i.v.m. item 3 en dit het geblyk dat daar tog
proefpersone was wat ni e d::. e naam van di e voors tad waarin hulle woon geken het nie. Die moontlikhe id moet egter
voor oe gehou word dat bai e van die proefpersone se
foutie we antwoorde aan 'n misverstand te wyte kan we e s.
Vergelyk ons egt e r die gege wens by item 3 met di e by
item 6 waar di e pro e fperson e di e naam van die voorstad
waarin hulle skoal gelee is moes ond e rstreep, merk ons
dat daar 'n ve rskil van slegs 0.2 pe rs ent in di e gemiddelde pe rs entas ie s vir di e t wee it em s is . Di e misve rstand
kon dus nie di e gemiddelde p e rs e nta sie by it em 3 t e vee l
beinvlo ed he t ni e , want in di e ge val van item 6 was daar
ge e n moontlikhe id van 'n misve rstand nie.
Die feit dat daar gee n standhoude nde disk riminasie
volgens le e ftyd by it ems 1 , 2 e n 3 t e be s pe ur is ni e ,
word verklaar daa r deur dat kinde r s van st ande r d 1 tot 5
hulle adre sse i n di e skool by bri e fi e s wat hulle as deel
van hulle skoolwe rk skryf ge bruik. Hulle l ee r dus nie
net hulle huisn omme r s e n straa tname u it noodsaak ken ni.e,
maar kry ook by di e sk{) ol di e gel e c: nthe id om dit te
memorisee r deur he rhaalde like gebruik daarvsn in skryfo-efeninge.
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Nieteenstaande is daar tog kinders wat nie hulle
adresse ken nie en nogtans in staat is om hulle huise te
kry op pad van die skool af. Die kind is dus nie eintlik
afhanklik van die name en nommers wat horn na sy tuiste
moet lei nie, maa r eerder van bekende kenmerkende voorwerpe langs die pad. Hierdic stelling word bewys deur
die gegewens verstrek by item 4, waar die proefpersone
die naam van die straat wat agter hulle huise verby
loop moes invul. Om seker te maak dat daar geen misverstand was oor wat met die vraag bedoel word nie, het die
proefnemers opdrag gekry om die vraag so te verduidelik
dat dit deur alle pro efpersone goed verstaan word.
Ondersoeker het verd e r 'n groot
almal in standerd 1 en

?,

a~ntal

proefpersone o.a.

wat 'n negatiewe antwoord

verstrek het self ondervra. Dit het geblyk dat die proefpersone wel geweet het dat daar 'n straat agter hulle
huise verby loop en dat hulle vriende daar besoek het.
Hulle kon egter nie se wat die naam van die straat is
nie. Al die leeftydsgroepe van albei geslagte het die
laagste gemiddelde persentasies van al die items in
toets 2 in hierdie item behaal. Dit lean. toegeskryf word
daaraan dat baie min ouers en waarskynlik geen onderwysers vir die kind die naa.m van die straat agter sy huis
sal leer nie. Die kennis is afhanklik van die kind se
eie belangstelling , l ee svermoe en afhanklikbeid van
sodanige besond erhede in sy omgewing om sy verblyf plek
1

te kry. Aangesien c.i e seuns en meisies van agt jaar se
leesvermoe die swakste ontwikkel is en hulle die minste
alleen in hulle omgewing rondbeweeg, toets hulle die
laagste van al die leeftydsgroepe. Van agt na nege jaar
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is daar 19.6 persent me e r seuns en 17.6 persent meer
meisies wat 'n korrekte antwoord op item 6 verstrek het.
Die persentasie korrekte antwoorde is egter nag so laag
dat dit duid e lik is dat kennis van straatname in die
onmiddellike omgewing nie noodsaaklik is in die kind se
vermoe om die ligging van sy verblyfplek en dus van sy
eie plek op die aardbol te bepaal nie. Die betrokke
kennis is a fhanklik van toevalligheid en is sle gs van
aanvullende belang in teenstelling met die noodsaaklikheid van kennis van kenmerkende voorwe rpe by die bepaling van di e plekbegrip.
Items 5 en 6 het betrekking op die ligging van die
skoal in die omgewing. In item 5 het die proefpe rsone
die twee de laagste persentasie, t. w. 85.4 p ersent behaal.
Hi e ruit lei ons af dat hoe we l die kinde rs nie afhanklik
is van hulle ke nnis van di e straatname en voorstadname
waarin hulle skoal gelee is om die skoal te vind nie,
die mee ste tog beskik oor di e nodige kennis en dat die
kennis beskikbaar is wanne e r die kind dit nodig het.
Die gegewe ns by item 7 toon aan dat op 'n paar
uitsonderinge na, al die kindera vanaf agt jaar en ouer
weet in watter stad hulle woon. In teenstelling hiermee
dui die gegewens by item 8 daarop dat alle proefpersone
gemiddeld eers vanaf elf jaar geweet het in watter
provinsie hulle woon. Voor elf jaar is daar nog op die
leeftyd van tien jaar 14.8 persent seuns en 13.6 persent
meisies wat nie weet in watter provinsie hulle woon nie.
Dieselfde verskynsel geld in 'n mindere mate wat betref
die kinders van die land waarin die proefpersone woon.
Wat betref die vasteland waarin die proefpersone woon,
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blyk dit dat selfs op die leeftyd van elf jaar daar nog
12.4 persent seuns en 6.5 persent meisies is wat nie oor
die kennis beskik nie.
Uit die gegewens in tabel Xlll kan ons aflei dat die
proefpersone se begrip van hulle plek op die aardbol,
soos bepaal deur plekname, net soos in die geval van
rigting en afstand tred hou met toename in leeftyd.
Hoewel die ontwikkeling Yan plekbegrip in die geval meer
afhanklik is van onderwysfaktore en slegs van belang is
in die geval van geletterde persone en persone wat 'n
redelike geografiese kennis het,- is die ontwikkeling van
die plekbegrip tog afhanklik van die kind se kennis van
plekname. Net so as wat hy sy begrip van afstand en
rigting interpreteer deur die konvensionele meeteenhede
en kardinale windrigtings, kan en meet hy sy begrip van
sekere voorwerpe wat sy plek in die heelal bepaa.l,
interpreteer deur die konvensionele voorwerpname waar
die voorwerpe in hierdie geval huise, strate, stede,
provinsies, sub-kontinente en vastelande is. Aangesien
die toets meer in die besonde r betrekking het op die
bepaling van die plekbegrip in die verbeelding en berus
op 'n kennis van abstrakt€ woorde, dui dit meer bepaald
op die rol wat die geheue vervul by die bepaling van die
plekbegrip. Van die beskaafde en normale mens word
verwag dat hy sy plek in die geme e nskap en in die wereld
nie net deur konkrete voorwerpe en ruimte-orientering sal
kan bepaal nie, maar ook deur die abstrakte en kunsmatige vorm onder bespreking. A.an die kind wat aan die
beskawingsproses onderwerp word in sy huis en by die
skool, word dit deur die gemeenskap as 'n vereiste gestel •
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dat hy in staa t moet wees om me t behulp van middele en
geleenthede tot sy beskikking ook die bekwaamhe id sal
ve rwerf om sy plek deur midde l van abstrakte metod e s te
bepaal.
Ons me rk op dat di e me i sie s op 'n paar uitsond e ringe
na, bet e r pre st ee r in to e ts 2 as di e s euns. Waar seuns
en meisi e s du s di e s e lfde ge l ee nthede he t om 'n begrip te
ontwikke l va n hull e pl ek me t t e ore ti e s e en abstrakte
hulpbronne, to on dh: me isi e s gemidde ld 'n geringe voorsprong op die s euns. Di e e nigst e moontlike ve rkla ring
wat ge vind ka.n word vir di e ve rskil in di e guns van di e
me isi e s op al di e l ee fty e , be ha lwe op nege jaar waa r
hul le pre si e s ge l yk me t di e s euns t oet s, is da t me isi e s
mee r binne nshuis ve rke 8r as s euns e n g e volglik mee r tyd
tot hulle be skikking he t om ke nnis t e maak e n ve rtroud
t e raa k me t di e a bstrakt e pleknam e wat be t r ekking het
op hulle pl ekbe paling op di e a a rdbol.
(b) Qegewe ns omt re nt nul-, vol- e n hoogst e punte .
Vervolge ns word die belangrikst e kenm e rk e va n die
afsonde rlike to e tse soos wee r gege e in tabe l le XlV, XV
e n XVl bespreek. Die dri e tabe ll e ge e 'n insig in di e
p e rsentasi e nulpunt e , volpunt e e n di e hoogste perse nt asi e s wat behaal is in elke to e ts.
i) Toe ts 1. Uit di e gegewe ns in tabelle XlV, XV e n XVl
kan af gel e i word dat toets 1 horn goed lee n vir toetsdo e leindes van di e ontwikke ling van di e plekbegrip, met
be trekking tot di e skatting va n afstand. By die s euns
sowel as di e meisi e s is daa r 'n afnam e in di e pe rsentasie nulpunt e van 16.1 pe rsent in die ge val van die agt jarige seuns en 21.7 persent in di e geval van die
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agtjarige me isies, tot 0 pe rsent by albei geslagt e op
Ve brtien j aar.
TABEL XlV. PERSENTASIE NULPUNTE VIR VERSKILLENDE LEEFTYE
IN AFSONDERLIKE TOETSE.

Leeftyd
8

s
M

9

s

M

10

s

M

11

s

IvI

12

s

II/I

13

s

M

14

s

M

Tl

T2

T3

T4

T5

T6

16.1
21.7
13.0
13.4
7.8
15.5
5.8
9.7
3.9
8.5
4.7
7.1
0
0

0

3.2
8 .7
0.9
4.5
1.8
2.9
2.2
0
1.0
7.3
1.2
2.4
0
0

3.2
4.3
1.8
3.6
0
0
0
0.8

54.8
60 .9
48.7
56.2
44.4
45.6
35.8
41.9
31.1
61.0
34.1
52.4
20 . 0
41.7

3.2
6 .5
1.8
6.5
5.2
4.9
1.5
4.0
0
4.9
4.7
6. 0
0
0

0

0
0
1.0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

TABEL XV. PERSENTASIE VOLPUNTE VIR VERSKILLENDE LEEFTYE
IN

Leeftyd
8

s
M

9

s

M

10

s

M

11

s

M

12

s

M

13

s

M

14

s

M

i~ FSONDERLIKE

TOETSE .

Tl

T2

T3

T4

T5

T6

6.4
0
0.9
0.9
4.3
2.9
5.8
1.6
7.8
7.3
10.6
2.4
6.7
8.3

9.7
17. 4
24.3
28.6
34.8
44.7
50.4
54.0
57. 3
64.6
56.5
53.6
66.7
66.7

0
0
0
7.1
17. 4
11.7
16.8
8.0
17. 5
14. 6
21. 2
17 .9
20,0
16.7

0
0
0
0
0
0

0
0
0.9
0.9
0
0
2.9
0
1.9
1.2
1.2
0

0
0
0
0
0.9
1.0
7.3
3.2
13.6
0
2 .4
1 .2
6.7
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

Tabel XV bewy:s ook dat die toets geskik is vir to etsdoe leindes, aange sie n die pe rs entasi e volpunte van 0
pe rsent in die geval van a gt jarige melsies vermee rder
tot 8. 3 persent by die vee rtie njarige mei si e s. By die
seuns is die konsekwe nt e ve rm ee rdering nie so opvallend
van agt jaa r af nie, maar wel van nege jaar af, waar
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daar 'n ve rm ee rd e ring van 0.9 p e rs e nt tot 6.7 persent
op vee rti en jaar is.
TABEL XVl. HOOGS TE PERSENTASIE

BERA~~

IN ELKE TOETS

DEUR AFSONDERLIKE LEEFTYDSGROEPE.

_--_--

-· _ ______...

·- -- --- ----- ... -

Lee ftyd
8

s
M

9

s

M
10

s

M

11

s

M
12

s

1Vl

13

s

M

14

s

Iv!

T,

...L

100
80
100
100
100
100
100
80
1 00
100
100
1 00
100
100

TJ

.i

2

.,,......... . . . .
,. )

100
1 00
100
100
100
100
100
1 00
100
100
10 0
100
100
100
1 00
100
100
1 00
100
1 00
100
100
100
100
100
1 00
100_ _lQO

.

'i '

4

73.3
53.3
8 6. 7
73. 3
80 . 0
80 . 0
86. 7
80 . 0
93 . 3
8 6. 7
9 3. 3
93. 3
80.0
86. 7

T5

T6

70
70
100
100
90
80
1 00
80
80
100
100
80
80
60

50
70
80
70
100
100
100
100
100
80
100
100
100
80

Aangesien d i e we rklike aantal me isi es va n ve e rti en j aa r
egter sl egs ee n is, is die ho e pers entasie volpunt e op
di~

oude rdom misleidend .

Di es& lf d~

ge ld in di e geval

va n die seuns van vee rtien j aa r. Die hoogste aantal
volpunte is deur die seuns beha al op dertien jaar e n
deur die 1neisies op twaa lf ja.a r, wa t 'n neiging t o on wat
ooreenstem met die gemiddelde p e rsentasies deur seuns en
meisies afBonderlik behaal in die toetsskaal as geheel.
In toets 1 was dit vir die proefpersone in al die leeft ydsgroepe moontlik ow volpunte te behaal, behalwe in
die geval van die meisi es van agt jaa r. Uit die gegewens
omtrent nul-, vol- en hoogste punt e kan ons a fl ei dat
die toets goed gegradeer is en dat dit die proefpersone
met die beter ontwikkelde

plekbeg~ i ]

dis ge le e ntheid

gee om beter te presteer as die proefpersone met 'n
swakker ontwikkelde plekbegrip.
Wat geslagsverskille betref i s dit duid e lik dat die
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seuns oor di e al gemeen minder nulpunte en d i e mei sie s
minder volpunte beha a l het as die

t ee n o c~ · s~ steld e

ge slag ,

terwyl di t vir rn e isies s owel as se;ms l!l o11ntlik was om
volpunte te behaal.
ii) Toe ts. 2. Ui t die ge gewen s o:nt ".'e nt nul-, vol- en
hoogstepunte kan a f ge l e i wo r d dat

-~ o ets

2 die maklikste

van die ses toetse was, aange si e n daar slegs een proefpersoon uit 1164 proefpersone was wat 'n nulpunt behaal
het. Dit was in al die leeftydsgroepe moontlik om volpunte te behaal. Volgens tabel XV was daar tog 'n vermeerdering in die persentasie volpunt e van agt na veertien jaar met slegs e en vermindering van 0.8 persent van
twaalf na de rtien jaar by die seun s e n van 11. 0 pe rsent
by die meisi e s van di e selfde l e efty e onde rskeidelik. Ons

kan dus konkludeer dat die t oets to g so gegradeer is dat
dit makliker word vir die pro e fper sone van die e e n l eeftyd na die daaropvolgende. Opme rklik is ook dat daar 'n
groter persentasie meisies as seuns was wat volpunt e
behaal het tot op die ouderd om va n t waalf jaar. Op
dertien jaar is daar 2.9 pe rsent mee r seuns as meisies
wat volpunt e behaal het en op veertien jaar is di e persentasies presies dieselfde. Aangesi e n die toets dus ook
onderskei tussen proe fpersone me t

verskilJ.~nd e

grade van

ontwikkeling van d i e plekbe grip, is dit geskik vir die
doel waarvoor dit in di e to e tsskaa l i nge sluit i s .
iii) Teets 3. Toe t s 3 kom in br ee trekke ooree n me t
toets 1. In tabel Xl V is di e

pe r s ent a s~ A

s euns wat nul-

punte behaal het op al l e l ee f t y e behalwe e lf e n vee rti e n
jaar minde r as di e meisi e s. Di e hoo gst e persentasi e nulpunte by seuns en meisies word a a ngetre f op agt jaar,
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terwyl albei geslagte geen nulpunte behaal het op
veertien jaar nie. Wat volpunte betref, is daar gee n
seuns in die agt en nege

j~azrouderdomsgroepe

en geen

meisies in die a.gtjarige groep wat volpunte behaal het
nie. Die hoogste persentasie seuns e n meisies wat volpunte behaal het word aangetref op dertien jaar, nl. 21.7
persent seuns en 17.9 persent meisi es . By beide seuns en
meisies is, op die ouderdom van tien jaar, 'n hoer persentasie volpunte behaal as op elf jaar. Dit kan verklaar word deur die feit dat toets 3 toetse oor die
teoretiese kennis van windrigtings insluit en die proefpersone van tien jaar meer gebaat het uit die doelbewuste onderrig van rigtings in standerd een en twee, as
die elf j a ri ge s wat nie dies elfde intensiewe onderrig in
windrigtings ontvang in standerd drie nie.
iv) Toe1Ll· Die enigste lee ftye waarop nulpunte
behaal is deur die seuns en meisies is op agt en nege
jaar met 'n enkele geval by die meisies van elf jaar.
Dit beteken ni e dat toets 4 ongeskik is as 'n meeteenheid nie, want uit tabel XV blyk dit dat nie 'n enkele
proefpersoon volpunte behaal het in die toets nie. Die
hoogste punte in die toets soos aangegee in tabel XVl,
bewy s dat di e toets onderskei

tus~n

proefpers one van

verskillende leeftye en geslag, want die verskil tussen
die hoogste persentasies van die agtjarige en dertienjarige seuns is 20 pe r sent , en d ie verskil tus sen d i e
hoogste pe rsenta sies van meisies van agt jaar en van
dertien jaar is 40 persent. Aanges i en di e hoogste pe rs e ntasies behaal in toets 4 afhang van begrip van ri gtings in di e hee lal, sowe l as van die aantal plekke in die
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toets, waar die proefpersone al was, was die hoogste
punte tot 'n groot mate afhanklik van omstandigheidsfaktore. Daa rom is dit rnoontlik, soos wat ook gebeur het,
dat meisies op die le e ftyd van veertien jaar byvoorbeeld
6.7 persent beter geDreste e r het as seuns van die ooreenstemmende 1eeftyd.
v) Teets 5. Hierdie toets was die moeilikste van die
toetsskaal, want in horn is die grootste persentasie nulpunte en die kleinste persentasie volpunte behaal. Ook
is die hoogste persentasie punte wat behaal is laer as
in enige van die ander toetse. Dit blyk egter dat dit
tog vir 'n aantal proefpersone moontlik was om volpunte
te behaal selfs op die le eftyd van nege jaar, deur seuns
sowel as meisies. In vier van die sewe le eftydsgroepe,
nl • . op nege, elf, twa.alf en dertieri ja.ar.1was daar proefpersone wat volpunte behaal het. Die leeftyd waa rop die
hoogste behaalde persentasie die laagste is in vergelyking met die ander leeftye, word aangetref by meisies
van ve e rtien. Hoewel die toets moeilik was, bied dit
tog geleentheid aan proefpersone met 'n goeie begrip van
rigtings in die heelal om volpunte of baie hoe persentasies te behaal. Die twee faktore wat die swak prestasies
in toets 5 bewerkstellig het, is eerstens die foutiewe
interpretasie van kaartrigtings in ruimterigtings en
tweedens die verwarring van ware windrigtings met
windrigtings in die verbeelding.
vi) !oets 6. Wat die graad van moeilikheid betref
staan toets 6 omtrent gelyk me t toetse 1, 3 en 4. Die
persenta.sie nulpunte is redelik laag, met geen nulpunte
by die ouer proefpersone nie en met die persentasie
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volpunte binne redelike perke. Geen seuns of meisies het
volpunte behaal nie voor op tien jaar, terwyl die hoogste
persentasie volpunte behaal is op elf jaar deur die
meisies en op twaalf j aar deur dj.e seuns.

Uit di e gegewens tot dusver verstrek en die besprekings wat daaruit voortge vloei het, is dit duidelik
dat die ses verskillende toetse verskillende aspekte van
die plekbegrip en sy ontwikkeling volgens die sielkundige
en kronologiese ontwikkeling van die kind, meet.
Aangesien die ontwikkeling van die verskillende aspekte
van die plekbegrip afhanklik is van verskillende faktore
wat los staan van die mens se fisiese en geestesvermoens,
kry ons verskillende grade van ontwikkeling van die
afsonderlike aspekte wat saBlD die plekbegrip van die
kind vorm. Die gevaar bestaan dus dat as die toet sskaal
•
nie gebalanseerd is wat die puntetoekenning vir die
afs onderlike to e ts e betref nie, sommige aspekte wat deur
'n bepaalde toets gemeet word oorbenadruk of onderskat
mag word wat betref sy waarde in die plekbegrip. Om
hierdie moontlikheid te vermy, is di e puntetoekenning vir
die afsonderlike toetse van so 'n aard, dat die totaal
'n eenheid vorm waarin geene en van die toetse wat miskien
'n ondergeskikte faktor in di e plekbegrip meet te veel
punte sal tel nie. Om die r ede word die to e tsskaal onderve rdeel in drie dele, nl. rigtingstoetse, afstandstoetse
e n geografiese toetse . Die geografiese toetse is saamgevat in toets 2 en dit was ook die toets waarin die
proefpersone die hoogste punte behaal het. Daarom tel
die toets slegs 10 uit 'n mo ontlike 60 punte, of 16 .7

,
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persent van die toetsskaal. Toetse l en 4 is afstandstoetse en tel tesame 20 uit 'n moontlike 60 punte, of
33.3 persent van die toetsskaal. Toe ts 1 toets die proefpersoon se begrip van meeteenhede en kort afstande en
tel gevolglik slegs '1 11.it die m." lGntlike 20 punte wat die
begrip van afstand na plekke meet. Waar plekbegrip in
hoofsaak gebaseer is op orientering volgens rigting in
die heelal, tel toetse 3, 5 en 6 wat die begrip van
rigting me e t, 30 uit 'n moontlike 60 punte, of 50 persent
van die toetsskaal. Elkeen van die drie rigtingtoetse
tel 10 punte. Toets 5 wat di e moeilikste van al di e
toetse is, tel dus 16.7 persent van die toetsskaal,
sodat dit ni e die gemiddelde persentasies wat deur die
proefpersone behaa.l is, buite ve rhouding omlaag sal druk
nie. Tabel XVll gee die gemiddelde persentasies vir seuns
en meisies wee r, wanneer di e gemiddeldes vir die drie
onderafdelings uitgewe rk is.
TABEL XVll. GEMIDDELDE PERSENTASIES DEUR SEUNS EN MEISIES
BEHAAL IN GEOGRAFIESE, AFSTANDS- EN RIGTINGSTOETSE.
Le e ftyd
8
Toetse
Geogra- s 71.0
fies
M 80.4
Af stand s 34.2
M 30.0

9

10

11

83.6 86.4 91.8
83.6 90.5 92.6
37. 7 39.1 47 .8
35.0 36.7 41.3
Rigting S 31.5 36.0 35.8 46.6
M 28.6 32.:.Q-25.0 39. 4

12

13

93.5
9 5. 0
52.6
45. 8
46.9
38 .8

92.6
9 5. 0
58. 4
48.6

14

Gem%

Tot.
Gem.

9 5. 3 88.6 89 5
96.7 90.5
•
51.7 45.9
43.8 40 .l 43.1

48. 9 49.l 42.2
35.3 36.7 35.5 38.9

Ons merk op dat di e gemidd e lde pe rsentasie behaal
in die ge ografiese to ets 89.5 is, wat mee r as twe e kee r
so hoog is as die gemiddelde persentasie van enige van•
die ander twee onder-afde lings . Aange sien die bepaling
van die perso on se e i e plek d.m.v. ge ografiese plekname
van minder belang is, tel die punte vir die toets slegs
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16.7 persent van di e skaal en word die hoe perse ntasi e
in verhouding gebring met sy waa rde in die ontwikke ling
van die plekbeg rip. Di e gernidde lde pe rs e ntasi e in d i e
afstandstoetse is 4.2 persent ho§r as di e gemidde l de
persentasie in die rigtingstoetse. Eersge noemdL t e l
egt e r 16.7 p e rs e nt minde r as di e rigtingstoe ts e , waardeur dit ook rne0 r in verhoud ing me t die waarde van di e
skaal as gehe el gebring word.
Dit is opva llend dat di e proefpe rsone , s euns sowe l
as meisies, op a lle l ee fty e die beste begrip van hulle
plek e n van plekke t .o.v. mekaa r opgedoe n he t deur
midde l van ge ogr a fiese plekna.me. Hi e rna vol g plekbegrip
volgens afstand en laa ste kom plek begrip volgens ri gting
en oriente ring in di e hee l a l. Di e a spek va n p l ekbegrip
wat dus van primGr e bo la.ng is, ont wikkel

di~

st ad i gs t L

en die minste , terwy l di e t e ore ti e se ple.l<:begrip di tJ
sne lste en be ste ontwikke l. Dit is ' n a bnorma l e e n ongesonde ve rskyns o l wat to8 ge skryf mee t wo rd aan geb r ekki ge
en swak ge l e<; nthe de om di e p·l el<begrip t e n volle t e l aat
ontwikke l en aa.n ve r kee rd e onde rwysrne tod e s . Op hie rdi e
aspek van di e toe ts sal egt e r by 'n late r e gele cnthe id
diep ~ r

(d)

inge ga.an word .
Ve rwarr~gg_v~n_rigtings.

In tabel XVlll word in ry 1 die pe rs e ntasi e seuns
e n meisies aangedui wat in t oe ts 3 volpunte be haal he t ,
in ry 2 word a angedui di e pe rs e ntasi e s euns t:n me i s i e s
by wi e daar 'n kons ekwente sinvolle

v er~a rrin g

van

rigting was en in ry 3 die pe rsent a sie s euns en me is ie s
wie se antwoorde wat hulle ve r kee r d gehed he t, sinlo os
was .
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TABEL XVlll. PERSENTASIE SEUNS EN ME ISIES WAT I N TOETS 3
VOLPUNTE BEHAAL HET EN SI NVOLLE EN SI NLOSE
VE RWARRI NGS GEMAAK HET.

Leeftyd
Volpunte

8

9

10

11

12

13

14

s

17. 4 16.8 17. 5 21. 2 20 . 0
0
0
0
7.1 11.7 8.0 14.6 17. 9 16 . 7
8 22.6 12.2 17. 3 16.6 22. 3 21. 2 20 . 0
M 13. 0 31.2 25.2 24.2 34. 1 34.5 25. 0
s 77.4 87. 8 65.3 66.6 60 .2 57. 6 60 . 0
M 87.0 61.7 63.1 67.8 51.3 47. 6 58 . 3
M

Sin vol
Sinloos

Gem. %
H3 . 3
10 .7
17. 8

27 . 8
6 5. 9
61 •.J_

As sinvolle verwarrings is aanvaar ant woo r de waa ri n
duidelik gesien kon word dat die proefperso on s e f ou t ie we
antwoorde in t wee of meer ge valle 90° of rne e r van die
re gte ant woorde a f gewyk het. Di e foutie we or i ent e ri ng in
rigting van 90 ° of meer was by 17. 8 pe rs e nt van d i e
seuns en 27.8 p e rs e nt van die me isi es 'n kons ekwente
verskynsel e n moet dus as van betekenis beskou word in
die ontwikkeling van die plekbe grip. Ond e r sinl os e
verwarrings vers t aan ons verwarrings waar daar geen
verband tus se n die foutie we antwoorde best aan het ni e ,
en wa a r die proefpersone se a ntwoorde ge base e r wa s op
raai werk.
In die eerste plek moet daarop gelet wor d dat seuns
'n beter orientering volgens ri gting openbaar a s meisi e s ,
soos be wy s word deur die 5. 6 pers ent me er s euns in t a be l
XVlll wat volpunte behaa l het in toets 3 en d i e hoer
gemiddelde persentas i e k orrekt e a nt woor de , nl.2.2 pe rsent, wat deur die s euns ge ge e is in t a be l Vlll.
Ande rsyds bewys d i e gege wens

i n tabe l XVlll dat

4.4 pe rsent me e r s eu ns as me i s i es s i nlo s e a nt woo r de
ge gee het en dat d i e f out e ni e ve r oo r saak i s deu r f out i ewe int e rpret a sie van ri gting

s oo s in di e ge va l va n di e
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meisies nie. 'n Vergelyking tussen die persentasie
seuns en meisies in ry 2 waar foutie we antwoorde wat
veroorsaak is deur foutie we interpretasie en foutie we
orientering gege e word, dui daa rop dat die swakker
gemiddelde prestasie van die meisies in die ri gtingtoetse nie te wyte is aan 'n sielkundige gebrek of 'n
minde rwaardige plekbegripsvermoe nie, maar we l aan 'n
gebrekkinge interpretasievermoe va n die teoreti e se ri gtingsbegrip in 'n prakties e ri gtingsbegrip in di e ruimte.
Die aard van di e foutiewe interpretasi e s word geopenbaar as 'n standhoudende verskynsel, met di e gemeenskaplike kenrnerk dat die proefpersone in di e mee st e
gevalle geneig is om die rigting waarin hulle kyk t e
be skou as noord. Die verwarrings kan gevolglik in t we e
groepe onde rskei word, nl. waar die foutie we rigting 90°
afwyk van die re gte rigting en waar dit 180° afwyk. In
e e rsgenoemde ge val word di e ware rigting 90° kloks gewyse
of anti-kloks gewyse omgeskuif, wat veral aangetre f word
by proefpe rsone wat noord, oos en we s gekyk het, toe die
toets afgene ern is. In die geval van proefpersone wat wes
gekyk het toe hulle die toets geskryf het, het hulle die
rigting reg voor hulle uit as noord beskou en dan het
noord oos, oos suid en suid wes geword. Opvall end egter
is dat 'n groot aantal proefpersone wat noord gekyk het
toe die toets afgeneeo is, die ware noord omgeskuif het
na oos en dan het oos sui d , suid we s en wes noord ge word.
Slegs ses proefpersone wa t sui d gel:::yi.<: he t het suid wes,
wes noord, noord oos en oos suid gemaak. Nie

e~n

proef-

persoon wat oos gekyk het he t die aanpassing kloksgewys
gemaak nie.
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'n Afwyking van 180° van die ware rigting word
veral aangetref by proefpersone wat suid of wes gekyk
het toe die toets afgene em is. In die geval van die
proefpersone he t suid noord en we s oos ge word en
omgekeerd.
TABEL XlX. AANTAL SEUNS EN MEISIES BY WIE SINVOLLE
VERWARRINGS VOORGEKOM HET, MET DIE RIGTINGS WAARI N
HULLE GEKYK HET EN DIE. MATE VAN VERWARRI NG.
~

R¥erwarrin~
g 1fi~e~a

Seune

90 Ve Awifr•
Kloksgewys
n gewys.
1-kloks
N

180

0

-- - - -.
Verwar.

7

w

9
2
0
11

5
9
4
15

Meisies N

10

8

4

7

0

0
31

3
12

23
29
8
22

N

19
6
0

13
16

47

42

27

s
0

s

w
Totaal

s
0

w

7

18
4
23

30
12
45

In tabel XlX word 'n ontleding van die f outiewe
aanpassings gegee. Van di e 21 seuns wat noord gekyk het
toe die toets af gene em is, het 9 noord verander na suid
en die ander rigtings korrek by die nuwe uitgangspunt
aangepas. Daar was 5 seuns wat noord omgeskuif he t na
wes en daar was 7 wat noord na suid en oos na wes omgeskuif het. By die meisi e s het 10 van die 41 wat noord
gekyk het 'n kloksgewys e a.anpassing van 90° gemaak, 8
'n anti-kloksgewyse aa npa s s ing van 90° en 23 'n aanpassing met 'n fout van 180° in al vi e~ kardinale ~indrigtings.
By seuns sowel as meisies wat suid gekyk het het
die meeste 'n aanpassing van 180° gemaak. Van die
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proefpersone wat oos gekyk het het 7 ender

di~

indruk

verkeer dat hulle noord gekyk het, terwyl 12 ender die
indruk verke e r het dat hulle suid gekyk het. Die totale
aantal me isies wa t wes gekyk het en wat die kloksgewyse
aanpassing gemaak het, sodat die rigting voor hulle uit
noord kon wees, was 42. Dan wa s daar 27 wat onder die
indruk verkeer het da t hulle suid gekyk het. Daar was 45
meisies wat 'n verwarring van 180° gemaak het en sodoende
wes na oos verand e r het in hulle verbeelding, met die
nodige a a np a ssing van die a nde r ri gtings hierby.
'n Verdere omtle ding van tabel XlX bring aan die
lig dat 96 van die 264 pro efpersone onder bespreking
ender die indruk verkeer het dat hulle noord gekyk het.
Tagtig proefpersone was ender die indruk dat hulle oos
gekyk het, 57 dat hulle suid gekyk het en 31 dat hulle
wes gekyk het. Vir 36.4 persent van die besondere groep
proefpersone was noord dus voor hulle, vir 30.3 persent
was oos voor hul l e, vir 21.6 persent was suid voor hulle
en vir 11.7 pers e nt was wes voor hulle. As daarop gelet
word dat van die 1164 proefpersone 330 noord, 224 suid,
82 oos en 528 wes gekyk het toe die toets toegedien is
en dat die proefpersone op 'n paar uitsonderinge na
almal vir langer as nege maande in die klaskamers waarin
die toetse afgeneem is onderwys ontvang het, kan ons
konkludeer dat alle proefpersone wat 'n begrip van
windrigtings het, hull e s elf orienteer in die heelal met
een van die kardinale windrigtings a s uitgangspunt. Die
windrigting wat dien as uitgangspunt is altyd in die
kind se verbeelding voor horn. Die windrigting wat in die
meeste gevalle as uitgangspunt gebruik word is noord.
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Na noord volg oos en dan suid, me t wes die mees onge wilde
uitgangspunt. Hi e rdie foutiewe ontwikkeling in di e
orientering va n kind e rs t , o.v. windrigtings me e t ge wyt
word aa.n foutie we metode s by die onderrig van di e windrigtings, t. w. dat as die kind noord kyk oos a an sy
regterkant, we s aa n sy linkerkant en s uid agt e r horn is.
Vir die kind i s dit l ogi e s dat vol gens d i e st e lsel van
onderri g noord onder a lle omst a nd i ghede voo r ham mo et
wees. 'n Moontli ke verklaring vi r die groot
p e rsent a sie proe fpe rsone wa t oo s as uit ga ngspunt geb ruik
het, is die f e it dat di e opkom e nde son di e tweede be l a ngrikste aanknopingspunt by di e onde rri g va n windri gt i ng s
is, sodat di e ri gting

11

oos" mette rty d 'n primere pl ek

inneem in die pl ekbegrip va n di e kind.
(e) Korre!as i e va n afsta ndst .Q§_t s e met rigtingsto e t se ,
£..:_w.s. hulle kohc rentheid.
Om di e t e nta ti ewe le e ft yd snorme vir di e plekbegrip
va n lae rsko olki nde rs va n agt tot vee rtien jaar vas t e
stel, is 'n skaa l opge st e l wat gebaseer is op d i e me ting
van dri e aspekte van die pl ekbe grip, t. w. orient e ring
t.o.v. rigting en afstand en orientering volgens plekname. Aangesien d i e kind s e begrip van plekke buit e horn
en op die aardbol geb as ee r is op sy begrip van di e
rigting waarin hulle van horn of van mekaar is en di e
afstand wat hulle van horn of van mekaar ge l ee is, is dit
van belang om t e we e t of di e t wee aspekte van plekbe grip
verband hou met mekaar wat betre f die ont wikkeling van
die kind se geestesvermoe op die besondere gebied. Om 'n
antwoord op hi e rdie vraag te vi nd is die korrelasiekoeffisient tussen die afstandstoetse en rigtingstoetse
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bereken, deur gebruik te maak van die f ormule
-- 1 1

r-::: 2- x y

- _!._X
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., waar r

d.i

.
k oe"ff isien
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e k orre 1 asie-

c--" x 'Y

is. Om die waarskynlike fout in r te bepaal is die
2

2)

formule W.F __ • 6745 x (l-r )
gebruik. Die ve r we rking
r -·
-··
.J N
gee 'n korrelasie-koeffisient van .435 ± .017 tussen die
afstands- en rigtingstoetse . Aangesi en die korrelas i e
dus 'n betekenisvolle hoewel nie 'n hoe positiewe
koeffisient toon nie, kan ons konkludeer dat die ontwikkeling van di e kind se plekbegrip i n terme van afstand
'n verwantskap toon met di e ontwikkel ing van sy plekbegrip in terme van ri gting. Wat die skaal self be tre f
kan ons uit die korrelasie-koeffisient afle i dat die
ve rskillende items soos gegroepee r onder ri gtings- e n
afstandstoetse meet wat hulle ve ronde rst e l i s om te
mee t. Waar ons

re ~d s

vasgest e l htt dat daar bepaalde

aangebore en omgewingsfaktore is wat die ontwikkeli ng
van plekbegrip bernvloed, kan ons nou konstate e r dat die
bepaalde faktore di e begrip van rigting en afstand in
verhouding me t mekaar sal affekteer.
C.

Om~wingsfaktor~

e n hulle invloed op d i e

ontwikkeling van plekbegrip.
i) Selfstandige

beweging~n

kinde rs in e n buit e hulle

stedelike omgewing.
(a) Beweging te voet . Om vas te st el watte r mate van
vryheid van beweging die kind ge ni e t in sy onmidde llike
omgewing en tot watter mate dit die ontwikkeling van sy
begrip van die plek van voorwe rpe op die a a.rd bol

1) Garrett, H.E. op. cit. p.166.
2) Ibid. p.170.
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be fnvlo ed, is vrae 12 tot 23 in afd e ling 1 ge vo eg. Di e
vra e he t be trekking op be sighe idspl ekke e n pl ekke wat
di en vir sosial e e n godsdi e nstige

by e~ nkomste.

Di e s e s

ple kke in di e gemee nskap wat vir di e do e l ge bruik is,
is di e slaghuis e n winke l, di e ke rk of Sond a gsko ol ,. di e
biosk-0op, di e park e n vri end e of vri e ndinne s e huis e .
Di e plekke is a lma l t e voe t be r e ikbaar vir e lke
kind e n di e eni gs t e f a ktore wat sy s e lfstandi ge bewe ging
na di e pl ekke be pe rk is sy e i e ve rmoe om sy we g daarhee n
t e vind me t behulp va n be ke nde voorwe rpe wat vir horn di e
we g aandui, soos o.a. strat e , straatho eke , huise , b orn e
e n pl ekname; sy oue rs s e ve rtroue in sy vermoe om sonde r
hulp die plekke t e be r e ik e n we e r sy weg na sy huis t e
vind, e n in di e la.a st e ge va l di e no odsaakli khe i d a l dan
ni e om di e be sonde r e pl ek ke t e be so ek.
In tabe l XXa gee ons •n ontle ding va n di e s e s pl ekke
wat indi widuee l e n s e lfst a ndig deur proe fp e rsone be soek
is. Di e ee rst e dri e pl ekke , nl. di e s laghuis, winke l e n
vri ende word dt ur di e kind be so ek omdat hy deur sy oue rs
daa.rhee n g estuur word om in di e ge va l van ee rs ge noemde
twee in huislike be hoe ft e s t e voorsi e n e n om in laa sgeno emde ge val in :d i e k ind s e sosiale

be ho ~ f te s

t e voor-

si e n. Dit is ni e noo dsaaklik dat di e kind daa rhe en ve rge s e l moet word d eur i ema nd ni e e n uit di e a a rd van di e
r e de vir sy beweging na di e plekke kan ons a a nne em da t
hy dikwels allee n daa rhee n sal gaan. Ons me rk da n ook op
dat op di e l ee ftyd va n a gt jaar r eed s 'n bai e ho e p e rs e ntasi e van di e proe fp e rsone di e dri e plekke a l i ee n
be so ek he t e n dus wee t waar hulle in hul le orngewing is.
Tuss e n agt en nege j aa r is da ar 'n groot to ename in die
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persentasie pro efpersone wat selfstandig na die plekke
k on gaan. Van di e negende ja.a r af is die ve rm ee rdering
ni e bai e groot ni e , maar to g in di e mee st e

geval~e

progressief. 'n Duid e like a.fname is t e bespeur in di e
persentasie seuns van veerti en jaar wat vriende

bes o ~ k

het. Die verskyns e l moet toege skryf word aan di e kl e in
aa.nta.l seuns van die l ee ft y d wat geto e ts is, wat mee bring dat di e gegewe ns vir pro e fperson e va n ve e rti en
jaar nie hee lt emal be troubaar is nie.
TABEL

xxa.

PERSENTASIE SEUNS WAT ALLEEN PLEKKE

IN HULLE ONMIDDELLIKE OMGEWING BESOEK HET.

Le e ftyd

8

9

Slaghuis
Winkel
Vriende
Bioskoop
Park
Ke rk

71.0
90.3
77.4
58 .1
64.5
64.5

8 5. 2
97.4
88.7
67. 0
7 4 .8
67.0

91.3 9 5 .8
98.3 100
88.7 96.4
68.7 60.6
72.2 7 5. 9
72.2 76.6

100
94.2 100
96.1 100
100
92.2 96.5 86.1
77.7 87.1 73.3
7 5. 5 89.4 93.3
81.6 94.1 93.3

92.0
98.0
91.5
71.9
76. 7
7 5. 4

Gem. %

71.0

80.0

81.6

86.2

84.3

10

11

84.2

12

13

94.5

14

91.1

Gem.%

TABEL XXb. PERSENTASIE SEUNS WAT NOG NIE DIE PLEKKE
ALLEEN BESOEK HET NIE, MAAR WEET HOE OM DAAR TE KOM.
Le e ftyd

8

9

10

11

12

13

14

Slaghuis
Winkel
Vri ende
Bioskoop
Park
Kerk

16.1
3.2

12.2
2.6

4.4
1.7

2.1
0

4.8
2.0

0
0

0
0

32.2
22.6
12.9

26.0
23.5
26.0

22.6
25.2
19.1

35.0
'22. 6
19.8

15.5
22.6
18. 4

7.0
8.2
4.7

13.4
6.7
6.7

19 .. 6
20.8
17.8

Gem. %

17.4

18 .1

14.6

15 .8

12.7

4.0

5.4

13.0

Gem.%
5.3
1. 3

As ons t ebe lle XXa en XXb ve rge lyk, me rk ons op da t
die pers e ntasi e s euns wat wel geweet he t waar di e slaghuis e n winkel is, hoewel hull e nog ni e alleen da arheen
gegaan het nie, afne em in oore <:J nstemming met die toe name
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in die persentasie s euns wat al alle e n na die plekke
gegaan het.
Tel ons die t we e pers e ntasi e s vir dieselfd e pl ek in
tabelle XXa en XXb bymekaar, dan is dit duidelik dat
seuns van nege jaar e n oue r deur hulle oue rs uitgestuur
word na die slaghuis of winkel, of toegelaat word om
daarheen te gaan. Ons sou ve rwag dat di e s e lfd e ve rskynsel
aangetref moe t word me t die be so ek van vriend e e n tog is
dit ni e di e ge val nie . Di e ve rklaring hiervoor kan waarskynlik wees dat di e ouers be so eke aan vriend 6 as nie
noodsaaklik be skou ni e , e n aa n die f e it dat kinde rs
gewoonlik saam me t hulle oue rs of ande r l ede van di e
gesin besoek afle.
Die bioskoop, park e n ke rk is plekke vir byeenkomste
van sosiale aard en hi e rin le 'n moontlike rede waarom
die perse ntasi e s euns wat di e plekke all ee n beso ek he t
so laag is. Om vas te stel watt e r pe rs e ntasie s euns wee t
waar die park e n bioskoop is, word di e p e rs e ntasi e s vir
die betrokke pl ekke in tabe lle XXa en XXb bymekaa r get e l.
Nou blyk dit dat in di e geval van di e park en bioskoop
re eds vanaf di e le e ftyd van agt jaa r mee r as 90 pe rs e nt
van alle seuns geweet he t waa r die twe e plekke is,
be halwe in twee geva ll e , nl. by di e s euns van agt jaar
en veertienjarige l ee ftyd in die ge val van di e park en
bioskoop onderskeidelik. Van di e twee veertien_jarige
seuns wat nie geweet het wa a r die bioskoop is nie, is
een 'n nuwe intrekker in die stad. As hy buite rekening
gelaat word verander die persentasie veertienjari ge
seuns wat weet waar die bioskoop is na 93.4 per s ent.
Die persenta sie seuns van agt jaar wat gewe e t het
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waar die kerk is, is 77.4. Van agt na nege jaa r verander
die persentasie na 93 en hierna is daar 'n vermeerd e ring
tot 100 persent by die s euns va n veertien j aar. Daar is
egter ge e n rede waa rom die verskynsel by die agtjariges
toegeskryf kan word aan 'n onontwikkelde pl ekbegrip in
die onmiddellike omge wing nie. Die verklaring vir die
betreklik lae per se ntasie rnoet gesoek word in die feit
da.t . baie oue r s ni e kinde rs va n agt jaa r kerk toe of Sondagskool t oe stuur nie . Dan mag daar ook baie proefpersone ge we es het wat nie aan 'n ke rk behoort ni e . Daa rom
kry ons die ve rskyns e l dat 22.6 persent van hi e r d i e groep
nie weet waar di e ke rk is ni e .
Tabelle XXla en XXlb ge e 'n aanduiding va n die plekbegrip van me isi e s van plekke in hull e onmiddellike omgewing. Dit is duidelik da t daa r 'n r eel e ve rskil tuss en
seuns en me isi e s is. In die ge va l van die e e rst e dri e
plekke in t abe l XXla merk ons op da t baie mee r mei si e s
alle e n na di e be sonde r e ple kke gaan as in di e ge va l va n
di e l aast e dri e . Deurgaans toon di e t a bell e egt e r da t di e
ouers di e s euns mee r vryhe id van beweging to e l aat a s die
meisi e s. Seuns het dus 'n be t e r kans om s e lf ond e r vinding
in hulle onmidde llike omgewing op t e do e n me t be trekking
tot di e ligging van die be trokke plekke . Di e pe rs e nt a si e
s euns wat a llee n plekke in hulle onmi dde llike omgewing
besoek het wa s deurgaans hoer a s vir die me isies vir a l
di e le e fty e , be halwe in di e ge val van di e ve e rti e njarige s,
soos blyk uit t a.be ll e XXa e n XXla. Die ve rskil mo e t to ege skryf word aan di e f e i t da t daa r t wee s euns va n vet;rti en jaa r wa s wat ni e ge we t-, t he t wa.a r di e biosko op is
nie, t e rwyl daar ook t wet was wat nie by

vri e nd ~

gaan

kui e r nie. Aange sien di e aa nt a l vee rti e nja ri ge s euns wat
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getoets is slegs 15 was, sal hierdie abnormale ve rskynsel in hulle plekbegrip en be weging 'n groot ve rskil
maak aan die berek ende pers e ntasie vir die vee. rti e njarige seuns.
TABEL XXla . PERSENTASIE MEISIES WAT ALLEEN PLEKKE
I N HULLE ONMIDDELLIKE OMGEWING BESOEK HET.

Leeftyd

8

Slaghuis 60.9
Winkel
100
Vriende
71.7
Bioskoop 32.6
Park
50.0
Kerk
54.3
Gem.

61.6

10
- -·
72.3 80 .6
94 . o 9 6.1
7 5 .o 93.2
46.4 49. 5
53 .6 58. 2
67 .9 69.9
~

··- ----· -·---

-68. 3 74.4

11

12

13

14

Gem.

86.3
93.5
91.1
66.1
58 .1
81.5

92.7 97.6 100
100
98.8 100
98.8 9 5. 2 91.7
58. 5 77.4 91.7
56.9 .7 3 ,8 8 3. 3
89.0 89.3 91. 7

83. 3
96.6
88.5
57. 5
59 .1
7 6. 9

79.4

82. 5

88.9

77.0

93.l

TABEL XXlb. PERSENTASIE ME ISIES WAT NOG NIE DIE PLEKKE
ALLEEN BESOEK HET NIE, MAAR WEET HOE OM DAAR TE KOM.

Lee ftyd

8

9

10

11

12

13

14

Gem.

Slaghuis
Winkel
Vriende
Bioskoop
Park
Ke rk

26.1
0

17 . 9
3.6

13 6
3.9

9.7
5.7

7.3
1.2

1.2
0

0
0

11.5
2.8

41.3
43. 5
12.9

42 .0
45.4
20.5

46.6
37. 9
24. 3

27. 4
38. 7
15.3

39.1
41.9
9.8

20.2
26.2
1 0 .7

8 .3
8.3
8. 3

35.2
38 . 4
17.8

Gem.

24.8

25. 9

25.3

19.4

19.9

11.7

5.0

21.1

Ve rgelyk ons di e gegewe ns in t abe lle XXa en XXla
ve rtikaal , me rk ons op da.t op alle ;J.. eeftye 'n ba i e g rot e r
persentasie seuns a R me isi e s di e ses ve rskillende plekke
a lle e n besoek, beha l we in die geval va n die kerk waar die
p e rsent asie mei si es e ffe ns hoer is.Ons kom dus tot di e
ge volgtrekking dat s euns oor di e a l gemee n bai e mee r
vryhe id van beweging ge niet a s me isi e s. Dit be wys egt e r
nog ni e dat s euns 'n be t e r plekbegrip in hul le onmiddellike omgewi ng het as meisies ni e , want volge ns tabelle
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XXb en XXlb het die meisies tog ge weet waar die ple kke
is, hoewel hulle ni e a llee n daarheen gaan nie.
Om te ka n va sst e l wat die plekbegrip van s euns e n
meisies in hulle onmidde llike omgewing is, be r eke n ons
watter pers e nta si e va n e lke geslag gewee t he t waar die
plekke is, deur di e gegewens in . tabelle XXa en XXb, e n
in tabelle XXla e n XXlb byrneka ar t e tel. Tabelle XXlla

..

en XXllb gee on2

9

n ontl eding waa ruit ons kan aflei wat

di e plekb egrip va n s euns en me isi e s in die be sonde re
geva l is.
TABEL XXlla. PERSENTASIE SEUNS EN fulE ISIES WAT GEORI:ENTEER
IS T.O.V. PLEKKE I N HULLE ONMIDDELLIKE OMGEWING.

Lee ftyd

8

9

10

11

12

13

14

Gem .

s 87.1 97.4 95.7 97.9 99.0 98.8 100
97.3
M 87.0 90.2 94.2 96.0 100
98.8 100
94 .8
Winkel S 93.5 100
100
100
98 .1 10 0
100
99 .3
MlOO
98.2 100
99 . 2 100
100
100
99.5
Vri e nd e S 77.4 88.7 88.7 96.4 92.2 96 . 5 86 .7 91.5
M 71. 7 75.0 93.2 91.1 98.8 9 5. 2 91.7 88.5
Bios 90.3 93. 0 91.3 95.6 93.2 94.1 86 .7 91.5
skoop
M 73.9 88.4 96.1 93.5 97.6 97.6 100
92 .7
Pa rk
s 87 .1 98. 3 97 . 4 98.3 98.1 97.6 100
97.5
Ilil 83 . 5 99 .0 96 .1 96.8 98.8 100
91.6 97 .5
Ke rk
s 77.4 93.0 91.3 96.4 100
98.8 100
93.2
M 67. 2 88. 4. 9 4. 2 9_6~.8~~98
............8~1_0~0~_10Q._~9_4_._7
Gem.
s 85. 5 94.7 94.1 97.4 96.8 97.6 96.6 95.1
M 8 0 .6 89.9 95.6 96.6 99.0 98.6 97.2 94.6
Slaghui s

-----

------ - -----

Waa.r die verskil tus se n die persentasie seuns en meisies
wat alleen die plekke in hul l e onmiddellike omgewing
besoek het 7.3 persent in die guns van die seuns is, is
die verskil in die pers entasie wat geweet he t waar die
plekke is slegs 0.5 persent in die guns van die s euns.
Die enigste leeftye waarop meer seuns as meisi e s gewee t
het waar ciie plekke is, is op agt en ne ge jaax:, waar die
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verskil in albei gevalle net minder as 5 persent is.
Hierdie verskil sou egter moontlik nie voorgekom het as
daar nie drie meisies was van agtjarige leeftyd wat
minder as 'n jaar in hulle teenswoordige huise gewoon
het nie en gevolglik nie geweet het waar die kerk is nie.
TABEL XXll b . PERSENTASIE SEUNS EN MEI3IES WAT GEEN

BEGRIP EET· ·1TAN DIE LIGGING VAN PLEKKE
I N rF.'. l J_,"8

Leeftyd
Slaghuis
Winkel
Vriende
Bioskoop
Park

11

12

13

14

Gem.

2.6
9.8

4.3
5.8

2.1
4.0

1.0

1.2
1.2

0
0

0
0

0

1.9

0.8

0

0
0

0
0

2.7
5.2
0.7
0.5

7.8

1.9
1.2

0

8.4

9

s

6.5

0

M

0

1.8

s 22.6
M 28. 3

OMGEWING NIE.

10

8

s 12.9
M 13.0

~ )1'JM I DDELLIKE

11.3
25.0

11,3
6.8

s 9.7

1.0

8.7

M 2fr. l

11.6

3.9

3.6
8.9
4.4
6.5

s 12,9
M 16.5

1.7

2.6

1.7

1.0

3.9

3.2

0

1.2

6.8
2.4

3.5
4.8
5.9
2.4
2.4

13.3 8.5
8.3 11.5
13.3
0
0

Kerk

s

22.6

7.0

8.7

3.6

0

1.2

11.6

5.8

3~2

1.2

0

0
0

Gem.

M 32.8
s 14.5

5.3

5.9

M 19.4

10.l

4.4

2.6
3.4

3. 2
1.0

2.4
1.4

3.4
2.8

8.5

7.3
2.5
2.5
6.8
5.3
4.9
5.4

Verder is daar een meisie wat minder as 'n jaa r in haar
teenswoordige huis gewoon het en wa t nie geweet het waar
die park is nie. By die negejariges kry ons dieselfde
verskynsel in die ge va l van drie seuns in vergelyking
met sewe meisies wa t betref die kerk, en een seun in
vergelyking met sewe meisies wat betref die bioskoop.
Dan was daar oak vier seuns en ses meisies wat so kort
in hulle teenswoordige huis was, dat hulle nag nie
vriende in hulle oruniddellike omgewing gehad het wat
hulle besoek het nie. Hierdie faktore verklaar ook waarom
daar so 'n groot verskil is tussen die persenta sie s euns
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en meisi e s in

leeftydsgroepe van agt en nege jaar

d~e

wat nie 'n begrip he t van di e ligging van plekke in
hul l e onmiddellike omge wing nie. As ans egter die persent a sie proefpersone wat minde r as een jaar in hulle teenswoordige huise gewoon het bui te rekening la.at, maak di t
'n verskil van 1. 2 pers e nt in die gemiddelde persentasie
van 5.4 pe rs ent in
meisies va r.

a g 1, t nt

die ligging va n

di~

t~be l

XXllb en kom die persentasie

vee rtien j aar wat nie 'n begrip van
s e s plekke gehad het nie, op 4.2 te

staan.
Tabel XXlll gee die persentasie seuns en meisies
aa n wat 'n begrip gehad he t van die ligging va n al ses
die plekke in hull e oruniddellike omgewing. Aangesien die
tydperk wat die pro e fpersone in die besondere omgewing
gewoon het die ant woorde kon befnvloed het, word die
persentasie proefpersone wat minder as 'n jaar in hulle
t ee nswoordige huise gewoon het en nie die ligging van
al ses pl ekke geke n het ni e , ook aangedui.
TABEL XXlll. PERSENTASIE PPE. WAT DIE LIGGING VAN AL
6 PLEKKE KEN EN DIE WAT MINDER AS 6 PLEKKE KEN.

Lee ftyd
6 plekke ken

8

s
M

Minder as 6 ken

s
M

Kort in huis wat
minder as 6 ken

s
M

61. 3
39.l
38 . 7
60 .9
3.2
8.7

9
7 5. 7
60.7
24.3
39. 3
6.1
11.6

10
73.9
79.6
26.l
20.4
6.9
5.8

11

12

13

14

81.0 86.4 91.8 80.0
81.4 95.1 92.9 83.3
19.0 13.6 8.2 20.0
18.6 4.9 7.1 16.7
2.9 1.9 2.4 6.7
4.8 2.4 2.4 8.3

Hi e rdie faktor het egter we inig invloed op die algemene
neiging in die ontwikkeling van die plekbegrip soos
wee rgegee in die afd eling van tabel XXlll, ge had. Tabel
X.Xlll wys dat seuns van agt jaar hulle omgewing redelik
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goed ken, maar dat daar 'n groot

~oename,

nl.14.4 p e rs ent

in die pe rs e ntasi b seuns va n agt na nege jaa r was wat al
ses pl ekke geke n he t. Hi e rna is daar 'n ge l e id e like t oename in di e p e rs e nta si e me t to ename in oude rdom, t ot op
de rtien jaar, waarna daa r 'n

ve rmi~d e ring

va n 11 .8 pe r-

sent is van de rtien na vee rtien jaar.
Die meisies van agt jaa r begin me t 'n gto or a gt e rstand in ve rgelyking me t di e s euns. 60.1 pe rs e nt van die
agtjarige me isi e s he t ni e
hulle -0mgewing is

ni~.

gew~ et

waar di e s e s pl ekke in

Van a.gt na ne ge jaa r ve r minde r

die pe rs e ntasi e e gt e r na 39.3 persent. Op ti e nj a ri ge
leeftyd is daar 5.7 pe rs t nt met r meisi e s a s s euns wat al
s e s ple kke ge ken het en by di e daaropvolgende hoe r
ouderdomme bly di ti p0TSljntasie me isies wat di b plekke
geken he t

ho ~ r

is dieselfd e

as di e pe rs entasie s euns. By di e me isi e s

ve ~ekynsel

t e~ nwoordig

as by di e se uns van

vee rtien jaa.r, nl. dat di e pe rsentasie me isi e s wat al
s e s plekke geke n he t, ve rmind e r, in hi e rdi e geva l me t

9.6 pers e nt.
Uit di e voorafgaande be spreking konkludee r ons dat
seuns van agt tot Ved rti bn jaa r mee r vryheid van beweging
geniet en mee r plekke allee n besoek as meisi e s. Hoewe l
die meisi e s ni e

sov~ el

as di e s euns toe ge laat word om

alleen rond t e loop ni e , kry hul le tog di e ge l e cn t he id
om sa.am met and e r persone na dies e lfde plekke a s di e
s euns te gaan. As ge volg hi e rvan is hulle in sta.at om
hulle ve nnoe t.o.v. plekb e grip in hulle onmidde l l i ke
omgewing tot di e s e lfd e ma t e t e ontwikkel as di e se uns.
Ve rd e r is dit duid e lik dat s e uns vroe er in hul le lewe
as meisi e s di e gele enthe id kry om hulle orunidde l l i ke
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omgewing te leer ken. Vanaf tien jaar haal die meisies
die aanvanklike agterstand in, sodat daar op veertienjarige ouderdom in werklikheid geen verskil tussen die
persentasie seuns en meisies is wat betref die aantal
plekke in hulle omgewing of woonbuurt, wat hulle ken nie.
'n Verskynsel wat ons nie wil nalaat om te noem
nie, is die wat voorkom by die groter seuns en meisies,
wat betref die aard van die plekke wat hulle besoek. Ons
noem dit omdat dit 'n moontlike invloed kan uitoefen op
die orientering van die kind op die aardbol. In tabel
XXlV merk ons op dat 'n groter persentasie meisies as
seuns weet waar die bioskoop is. By die proefpersone van
dertien jaar was daar 97.6 persent meisies in vergelyking
met 94.1 persent seuns, en 100 persent meisies teenoor
86.7 persent seuns in die leeftydsgroep van veertien
jaar. Hierdie verskynsel is net omgekeer in die geval
van die persentasie seuns en meisies wat weet waar die
park is, nl. 100 persent seuns teenoor 91.6 persent
meisies van veertien jaar.
TABEL XXlV.

VERS~IL

TUSSEN SEUNS EN MEISIES

IN DIE PLEKKE WAT HULLE BESOEK.

Leeftyd

Bioskoop

8

s

Park

58 .1

32.6
s 64.5
M 50. 0

M

9

10

11

12

13

14

67 .o
46.4
7 4 .8
53.6

68.7
49.5
72.2
58. 2

60.6
66.1
7 5. 9
58.1

11.1

87.1

73.3
91.7
93.3
83. 3

----------

58. 5 77.4
7 5. 5 89.4
56.9 7 3.8

Die verskil kom nog duideliker uit in tabelle XXa en

XXla, wat gegewens verstrek omtrent proefpersone wat
alleen na die plekke gegaan het.
Ons kan op grand van die gegewens in tabel XXlV
konkludeer dat meisies vanaf elf jaar meer passief word
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en hulle ontspanning meer binnenshuis soek as die seuns.
Die seuns bly aktief en soek d i e opelug op , waa.r hul 1e
met 'n grater verskeidenhei d va n vo or werpe en g r at e r
ruimte in die natuur in aanraking kom a s die me i s i cs .
Dit kan tot gevolg h§ dat s euns 'n b ai e bete r s in vir
rigting en afstand ont wi kke l as meisies, veral va naf d i e
oud e rdom van elf jaa r.
(b) Omvangryke r beweging met

.!!!~!:lisipale

verv oe r _e n t e

v oe t.
Antwoord e ve rstrek op vraag 27 van afdeling 1, we rp
lig op die omvang van d i e omgewing waarin kinde r s a l lee n
beweeg . Aangesi e n hul l e in d i e vry e r omgewing t e vo e t of
per bus en trem bewe e g , ve r groot dit d i e omvang van d i e
ruimte wa a rin di e kind e rs

hul~ e

ple kb egri p ka n ont wi kkel .

Ve rd e r we rp d i e gegewe ns lig op di e mat e va n VGrtrou a
wat die kind se ouers stel in sy ple k begri p , asook op
die vertroue wat d i e kind he t in sy vermo e om bui 'te

i:::.'

onmiddellike huislike omgewing t e beweeg s ondt:ir om t e
ve rdwaal.
In t abe l XXV, wat die pe rs e ntasi e seuns e n Lle i si e s
aandui wat al all ee n sta d to e gegaan he t, k r y ans d i e
skynbaar a bnorrnal e verskyns e l dat daar mee r seu ns e n
meisies van agt jaar is wat alle e n stad toe gegaan he t
as in die l ee ftyds g ro ep va n ne ge jaar. Die ve rskynse l
ka n verklaar word deur di e f e it dat daa r - so 'n kl e in
aantal pro e fp e rsone van a g t jaar was, sodat d i e ve r skil
toegeskryf kan word a an to e va lli ghe id. Di ese l f d0 ve rklaring geld vir die g ro ep van ve e rti e n j aar.
Di e l ee ftyds g ro epe va n nege tot derti bn j aa r

t ~t!

e gter by seuns so we l as 111e isi e s, dat daa r ' n stanc1£:01

1 .•

dend e verme e rd e ring in die persentasi e seuris e n rn e .::. f' :'.. (·, s
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is wat al alleen stad toe gegaan het. By die seuns vind
die grootste vermeerdering plaas tussen die oud erdomme
van tien en elf jaar, waar die persentasievermeerde ring
28 is, nl. van 44.3

p ~ rsent

tot 72.3 persent. Ons kan

hieruit aflei dat daar 'n snelle ontwikkeling in die
orientering ten opsigte van ruimte en plek plaasvind op
die ouderdom van tien tot elf jaar. Op hierdie le eftyd
het die ouers genoeg vertroue in die vermoe van seuns om
hulle weg te vind in die stad, om hulle meer vryheid van
beweging toe te laat.

TABEL XXV. PERSENTASIE SEUNS EN MEISIES WAT ALLEEN
VAN HULLE HUISE AF STAD TOE GAAN.
Le eftyd

8

9

Seuns
Meisies

41.9
23.9

22.3

35.7

13

14

76.7

94.1

80.0

64.6

8 5. 7

83.3

10

11

12

44.3
45.6

72.3
52.4

Ons sou verwag om dieselfde verskynsel by meisies aan te
tref en tog is dit nie die geval nie.
Die persentasie meisies wat al alleen stad toe
gegaan het, is vir al die le e ftye aanmerklik kleiner as
vir die seuns, behalwe by die tienjariges en veertienjariges. Op agt jaar oortref die persentasie seuns die
meisies met 18 persent en op nege jaar met 13.4 persent.
Van nege na tien jaar is daar 'n groot verme e rdering in
die persentasie meisies, nl. 23.3

pers ~ nt~

sodat die

persentasie seuns en meisies op tien jaar omtrent gelyk
is. Die meisies vo e r dus 'n meer beskermde lewe as die
seuns tot op nege jaar. Wanneer die seuns egter op tien· jar.ige leeftyd groter vryheid van beweging begin geniet,
word die beweging van die meisie·s nog •aan bande gele tot
op die ouderdom van twaalf jaar. Van twaalf na dertien
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jaar tree daar weer 'n groot ve.Tanderi.ng. in,,

~t

d.a.ar

21.1 perserrt meer meisies van 13 jaar as van twaalf jaar
was wat alleen stad toe gegaan het. Dieeelfde verskynsel
is in 'n geringe r mate te bespeur by seuns in dieselfde
leeftyds gr oepe , sodat die seuns hulle

~oorsprong

behou

van die oud e rdom van tien jaar af.
Uit die gegewens kan ons nou aflei dat ouers nie
net meer vertroue het in die

verm~

van seuns om hulle

weg te vind nie, maar eerder dat ouers nie so begaan is
oor die veiligheid van seuns in die stad, as oor die
veiligheid van meisies nie. Ons kan nie uit die gegewens
aflei dat daar 'n groter persentasie seuns as meisies ia
wat die stad besoek het nie. Die

v~rsld-J..l.e

in p.ersenta-

sies in die guns van die seuns dui eerder daarop dat 'n
groter pers.enta.sie .a.eune as lll.eisies t-oegel..aat word om
alleen stad toe te

gaan~

terwyl meisies mesr vergesel

word van iemand as hulle stad toe gaan. Dit bring mee
dat deuns meer as meisies verplig word om hulle oe oop
te hou, sodat hulle nie verdwaal nie. Dit werk weer 'n
verskerping en verdieping van die plekbegrip in die hand.
(c) Beweging pe!:.,..fiets.
Solank die kind meet staatmaak op sy bene en op
openbare vervoermiddels om oor die weg te kom, is die
ruimte waarin hy kan beweeg baie bepe.ric.

Omd~t

afstande

wat deur die kind afgele word om die redes beperk
tot die huislike omgewing en die
kind se

~leenthede

stad~grense~

~o-rd

word die

om sy plakbegrip te verbreed beperk

tot •n betreklike klein oppervlakte.
As die kind eers oor sy eie voertuig beskik en sy
ouers laat di t toe, het hy die . middel tot sy beskikkine;
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om 'n heelwat groter veld van verkenning te bettee. Ons
kan verwag dat die kind wat 'n fiets besit, daarvan
gebruik sal maak om groter afstande af te le as met die
voet. Hy sal ook meer a.fgelee plekke besoek, en aangesien hy dikwe ls alleen rondry moet hy op sy eie vermoe
om sy pad te vind staatmaak. Deurdat hy verplig word om
sy

oe

oop te hou sal hy sy vermoe om hom te orienteer

t.o.v. rigting ontwikkel en sal sy begrip van afstand
ook beter ontwikkel.
Uit tabel XXVl blyk dit dat kinders wat fietse
besit gebruik maak van hulle fietse om verder van hulle
huise af te bewe eg, en dat die ruimte waarin hulJ...e beweeg
in omvang toeneem.
Die afstande in tabel XXVl word in myle aangegee,
en die antwoorde wat op vraag 29 van die toetsskaal gegee
is, is gekontroleer deurdat die proefpersone ook die name
van die plekke waarheen hulle per fiets gery het, moes
invul. Daar is twe e gevalle van seuns wat 80 myl met
hulle fietse afgele het. Een van die seuns het na Rustenburg gery om familie te besoek en dit het horn 'n paar dae
geneem om sy be stemming te bereik.
TABEL .XXVl. PERSENTASIE SEUNS EN MEISIES MET FIE TSE
EN GEMIDDELDE EN VERSTE AFSTANDE GERY.

-Leeftyd
Met fietse
Gem.

af stand
Verste
af stand

8

9

M

41.9
19.6

s

1.3

M

0.7

36.5
14.3
2.4
1.0

s

4.0

8.0

M

2.0

3.0

s

10

11

48.7

43.1
25.0
4.8
1.4
17.0
8.0

15.6

3.5
1.1
12.0
6.0

- -13

12

38.8

28 .o

8.5
1.7
80.0
l

.o

49.4
28 .6
14.3
3.i
70.0
11.0

14
46.7
25.0
29.7
1 • .0
80.0

2.0

By die interpreta.sie van die gegewens in ta.eel XXVl,
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val dit dadelik op dat die persentasie seuns wat fi e tse
besit die meis i e s op alle leeftye ver oortref, wat neg
'n bewy s is c12:: ;:;et.ms baie me e r vryheid van be weging
deur hul le ouers t oegelaat word as meisies. By die agten negej arige s is die verskil net meer as 22 pers ent in
die guns van die seuns, terwyl di e verskil by die de rtien- en ve e rti e njariges ne t me e r as 21 persent in di e
guns van di e s euns is. By 'n studi e van die gemidde lde
en verste afstande wat d6ur die twe e geslagte afgele
word, is di e verskil net so opmerklik. -Op agt- e n negejarige le e ftyd is die gemidde ld e afstand wat d6ur s euns
per fiets afge le word t we e keer so groat as die deur
meisi e s afgele. Hi e rna word die verskil al grat e r tot by
die vee rti e njarige s. Die vee rtienjarige meisi e s ry gemiddeld ongevee r net so ve r as di e agtjarige mei si cs , nl.
1 myl, terwyl di e gemiddelde afstand vir seuns toe ge neem

he t van 1.3 myl tot 29.7 myl. Laasgenoemde a fstand is
egte r uit ve rhouding omdat daa r so 'n kl e in aantal

v e0~

tienjarige s euns me t fi e ts e is, nl. s ewe van die vyfti en
e n een van die s euns 80 myl ve r gery he t. Waarskynlik
h6t di e afstand van 14.3 myl wat die gemiddeld vir s e uns
van de rti en jaar is, me e r waard e vir di e ond e rso e k.
Die gemiddeld e afstand vir s euns toon 'n groat ve rmea rdering van elf tot

t w ~alf

jaar. Die s eun van t waalf

jaar se orient e ringsve rmoe is dus tot so 'n mat e ont wikkel dat hy ver buite die stadsgrense met sy fi e ts kan
bewee g send e r om t e ve rdwaal. By meisies is hi e rdi e vryhe id heel t emal afwe sig, omdat hulle fisi e s e same st e ll i!1g,
hulle oue rs e n die ge vare waaraan hulle blootgestel i s
dit nie toe laat nie. 'n Ontleding van die verste af stand e

106.
wat deur die t wee ge slagte afgele word, bewys dat s euns
vanaf di e le e f tyd van t waalf jaa r slegs deur hulle
fisies e kr ag be pe r k word in hulle bewegings, ' t e r wy l di e
me isi e s nooit ve r de r a s tien tot elf myl van

hull ~

hui se

af wegry nie, e n dan slegs in uitsonderlike ge valle.
Antwoord e wat t.aamlik algerneen deur meisies van die verskillende l eeftye gegee is, was dat hulle in die agterplaas, op die sypaadjie voor die huis, of 'n paar straatblokke ver gery het.
Uit die ondersoek na die selfstandige beweging van
die proefpersone in en buite hulle woongebled, kan die
volgende gevolgtrekkinge gemaa.k word:
1) Dat seuns vanaf die leeftyd van agt jaa r reeds meer
vryheid van beweging geniet as meisies. Seuns word vanaf
'n jonger leeftyd reeds toegelaat om alleen te voet, per
trem en bus en per fiets rand te gaan, terwyl die voorreg
aan meisies weerhou word. As meisies in hulle

w oonbuu ~ t

uitgaan, word hulle meer dikwels as seuns vergesel deu r
iemand. Die gevolg is dat seuns meer geleenthede kry om
hulle te orienteer t.o.v. rigting en afstand en dus 'n
beter plekbegrip ontwikkel as meisies, omdat hulle verplig word om hulle omgewing en voorwerpe in hulle omgewing en in hulle beweegruimte waar te neem en daarmee
bekend te raak. Omdat die mens sy plek t.o.v. ander
voorwerpe buite horn en die plek van voorwerpe t.o.v.
mekaar bepaal met behulp van die bekendheid wat die
voorwerpe het vir die persoon, het die seuns dus 'n
beter kans om 'n deeglike plekbegrip te ontwikkel. Wa t
die plekbegrip in die onmiddellike omgewing betref, he c
net die seuns van agt en nege jaa.r 'n voorsprong op die
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meisies, terwyl albei geslagte van tien jaar af 'n volledige plekbegrip van hulle onmiddellike omgewing het.
2) In sover dit die vryheid van beweging binne die
stadsgrense betref he t die seuns tot op nege jaa r 'n
voorspr~ng

op die meisies, maar op tien jaar geniet die

meisies dieselfde vry heid as die seuns van dieselfde
leeftyd. Van elf jaar af het die seuns egter we er 'n
voorsprong op die meisies wat hulle behou tot op die
leeftyd van dertien jaar. Seuns van 'n hoer leeftyd maak
gebruik van hulle voorreg om buitenshuis aktief besig te
bly, terwyl meisies hulle ontspanning binnenshuis soek
en hulle tyd meer passief deurbring as seuns.
3) Baie meer seuns as meisies besit fietse en die seuns
wat fietse het gebruik die fietse om buite die stadsgrense te beweeg vanaf die leeftyd van twaalf jaar, terwyl meisies nooit buite die stad rondry nie. Die fiets
dien dus in die geval van seuns as 'n hulpmiddel by die
ontwikkeling van hulle plekbegrip, terwyl dit in die
geval van meisies van weinig of geen waarde is nie.
ii)

~lle

van.proefpersone wat verdwaal het.
'
Uit gegewens deur proefpersone V6Tstrek, soos ont-

leed in tabel XXVll, blyk dit dat 274 van die 1164 proefpersone op een . of ander tyd in hulle lewe verdwaal het,
of afgedwaal het van die persone met wie hulle saam was.
Ongelukkig kon nie vasgestel word op watter leeftyd die
proefpersone verdwaal het nie. Op 'n paar uitsonderinge
na, in watter gevalle die proefpersone saam met gesinslede of maats was van wie hulle afgedwaal het, eerder as
dat hulle verdwaal het, was die kinders alleen toe hulle
hulle orientering kwytgeraak het. Wat was nou die
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reaksies van die verdwaaldes toe hulle agtergekom het
dat hulle nie weet waar hulle is nie? Uit die antwoorde
verstrek, blyk dit dat die kinders van agt en nege jaar
en jonger meesal passief optree. Daar is geen doelgerigte
optrede nie, en 'n paar meld selfs dat hulle gehuil het.
1n die geval van proefpersone wat afgedwaal het, het
hulle stilgestaan en is hulle weer deur hulle ouers opgespoor of deur die publiek aan hulle ouers besorg. In
gevalle waar hulle weggedwaal het van die huis, of verdwaal het in hulle huislike omgewing, is hulle deur persone wat hulle teegekom of na wie hulle gegaan het, by
hulle huise besorg.
In die geval dus van proefpersone wat geantwoord
het dat hulle deur ouers, broers en maats gevind is, kan
ons

se

dat die bepaalde proefpersone passief opgetree

het en dat hulle in 'n beperkte ruimte afgedwaal het,
o.a. in 'n winkel, naby die huis, ens. en dat die persone
wat saam met hulle was, geweet het waar om hulle te so ek.
In die geval van proefpersone wat deur lede van die
publiek gehelp is, is dit duidelik dat die proefpersone
wat verdwaal het toe hulle nog klein was, deur die
publiek gevind is, op een of ander wyse vasgestel het
wat die proefpersone se adresse is en hulle toe daarheen
geneem het. Dit blyk dat baie proefpersone in die stad
verdwaal het en dat hulle dan aktief opgetree het om
hulleself te orienteer deur van die publiek besonderhede
te kry betreffende die pad wat hulle moes volg om by
plekke in die stad wat aan hulle bekend was, uit te kom,
o.a. by 'n sekere straat, winkel of bushalte. Sodra hulle
dan by die plekke wat aan hulle bekend was, uitgekom he t ,
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was hulle in staat om hulle pad huis toe te kry. Die
meeste van die pro efpersone wat in die stad verdwaal,
maak gebruik van hi e rdie metode om hulle we er te orienteer as hulle ve rdwaal _het, nl. 57.7 persent. Die mee ste
proefpersone is dus nie in staat om hulle t e ori e nteer
in die ruimt e as hulle verdwaal he t nie eri maak ge bruik
van die kennis van ander persone om by 'n plek te kom
wat aan hulle bekend is, om hulle dan op die aan hulle.
bekende plek te

orient~ e r.

Die metode wat die tweede

meeste deur die proefpersone gebruik was om hulle te
orienteer is egter deur op hulle eie vermoens staat te
maak. Uit tabel XXVll blyk dit dat 10.5 persent van die

proefpersone hulleself gehelp het. Dis egter net proefpersone van nege jaar en ouer wat hiertoe in staat is.
Uit vyf proefpersone se antwoorde is dit duidelik
dat hul l e na besondere bekende voorwerpe gesoek het om
hulle uit hulle moeilikheid te help. Die vyf proefpersone
was nie in die st ad nie, maa.r op plase toe hulle verdwaal
het. Drie van die proefpersone het geloop tot hulle by
die pad gekom het en daarvandaan was dit vir hulle moontlik om hulle bestemming, in die geval die huis, te bereik. •n Ander proefpersoon het in die veld verdwaal. Hy
het op 'n koppie geklim, vanwaar dit vir horn moontlik
was om die huis te sien. Die ander proefpersoon het gestap tot by die rivier en toe met die stroom afgestap tot
hy by die huis gekom het.

Drie proefpersone het verdwaal terwyl hulle op pad
was na 'n gegewe plek. Toe hulle besef het dat hulle verdwaal het, het hulle omgedraai. Ook hulle het dus teruggeval op bekende voorwerpe langs die pad wat reeds deur
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hulle afgele was om hulle te orienteer.
Die volgende twee proefpersone in die tabe l, he t
gebruik gemaak van wegwysers om hulle terug t e bring na
plekke wat aan hulle bekend was, dus heelt emal 'n inte lligente prosedure om te volg , deur gebruik te maak va n
die hulpmidd e l e wat spesiaal vir die doel aange bring is.
Die elf proefp e rsone wat gebruik gemaa k he t van
uitsaai-geri ewe het afge dwaal van hulle ouers op di e
tentoonst e lling in Johanne sburg e n by di e Voortre kke rmonument in Pre toria. Aangesi en die ligtoring op di e
tentoonst e llingst e rrein e n die monument op di e f ee st e rr e in algeme e n deur di e publi ek gebruik word as byrneka a rkomplek vir afgedwaalde s en die nodige uits aai- ge ri ewe
me t byee nkomste aangebring word om belanghe bbe nde s na
die twee voorwerpe te roep om hulle kinde rs t e k om haa l
wat verdwaal he t, is dit e intlik di e e ni gst e me t ode wat
sig opdring aan kinders wat ve rdwaal he t om we e r by
hull e f amili e of vriende uit te k om.
Ee n kind he t haa.r oue rs tuis geskake l en haa r vade r
mo e s haar gaan haal, omdat sy ni e gewee t he t hoe om
hulle huis t e kry nie.
Dit is opmerklik dat nie een van die 274 proefpersone wat verdwaal het, gebruik gemaak het van windri gtings of van die son om hulle posisie op die aardbo l te
bepaal nie.
Van die 243 proefpersone wat verduidelik he t hoe
hulle verdwaal he t, het 204 van die hulp van ande r mense
gebruik gemaak, terwyl slegs 39 self daarin ges l a a g he t
om hulle pad te kry. Laasgenoemde getal het gebruik van
bekende voorwerpe gemaak om hulle posisie te bepaal op
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die aardbol

om hulle te lei na 'n plek of voorwerp

~f

waarmee hulle bekend was.
XXVll.

TABEL

P.PE . 'HAT VERDWAAL HE T,

MET METODES VAN ORIENTERING.
Leeftyd
Met. v. orient.
Deur fam. of s
maats gevind M
Deur publiek s
gehelp
M
s
Self regM
gekom
Bekende voor- S
werpe gesoek M
s
Omgedraai

9

l

3

3

5

3

3

2

6

10
11

7
19
12

3
3

2

4

4

2

2

10

TOTAAL

14

Tot.

1

13

3

21

18

19

15

14

11
20

l
2

5
3

1

1

s

78
80
17

12

3

4

1

1

1

2
1

2

2

1

12.4

57. 7
10.5

1.9
1.1

0.7

M

s

1
1

M

1

2

2
1

1

2

7

4.0

4

s
M

Geen bes onderhed e

13

3

1

M

Padwysers
gebruik
Uitsaaigeriewe
Ouers gebel

11

12

8

s

6

M

8

s

7

M

17

4
1

1

22
22

26
23

0.4

1

1

12

2
3
29

23

25

19
3 135

25

21

29

2 139

11.3
100.0

Kinders maak dus nie gebruik van die konvensionele
rigtings en van die son en ander vaorwerpe wat op alle
plekke en onder alle omstandighede konstant bly nie. Ons
konkludeer dus dat die stadskind van agt tot veertien
jaar se plekbegrip bepaal word deur bekende voorwerpe op
die grond-oppervlakte, soos byvoorbeeld strate en straatname, trems en tremroetes, huise en geboue, en ander
voorwerpe waarmee hy in aanraking gekom het.
iii)

~rgelyking

van prestasies van proefpersone met

!U:L_sonder motorvoertuie.
In tabel XXVlll bemerk ans dat die proefpe rsone wie
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se ouers oor motorvoertuie beskik op al die leeftye 'n
hoer gemiddelde persentasie behaal het as die proefpersone wie se ouers nie motorvoertuie het nie. Die enigste
uitsondering is die veertienjariges, wat nie 'n betroubare weergawe is nie, aangesien daar slegs 27 proefpersone in die ouderdomsgroep val. Van die agt veertienjariges wat oor karre beskik, is vyf meisies en aangesien
die meisies van veertien jaar in 'n negatiewe fase verkeer, moet hulle punte noodwendig die gemiddeld van die
groep waa.rin hulle die meerderheid vorm, omlaag bring.
TABEL XXVlll. GEMIDDELDE PERSENTASIES VAN PPE.

MET EN SONDER MOTORVOERTUIE.
Leeftyd
l. Met karre
2.Sonder karre
Gem.% van 1.
Gem.% van 2

8

9

10

132
151
86
76
40.7 45.9 47.4
33.3 37.2 42.3

51
26

11

12

13

14

Gem.%

155
106

100
85

91
78

8

19

59 .1
40.9

53.5 55.3 57. 6 48. 3 50.4
49.6 52.3 51.1 56.1 46.4

Wat die ande r leeftye betref is die seuns en meisies in
beide groepe goed verteenwoordig en is daar 'n goeie
verband tussen die aantal proefpersone met en sander
karre. Die bevindinge soos weergegee in tabel XXVlll is
dus 'n verdere bewys van die korrelasie tussen aantal
plekke besoek en die ontwikkeling van die plekbegrip.
Die proefpersone wie se ouers oar motorvoertuie beskik,
word in die geleentheid

ges~el

om na verskillende plekke

op die aardbol te beweeg. Dit bring mee aanraking met
meer plekke, •n beter ontwikkeling van afstandskatting en
meer geleenthede van bewuste en onbewuste orientering in
die ruimte op verskillende plekke in die heelal.
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iv) Korrelasie van die skaal met die
deur

pro~fpersone

Orn

1

~anta!_..£1ekke

besoek.

n meer grondige bewys te kry vir ons verklaring

dat omstandigheidsfaktore 'n kenmerkende invloed uitoefen op die prestasies van die proefpersone, is die
korrelasie-koeffisient tussen die gemiddelde persentasies
behaal deur die proefpersone en die aantal plekke in afdeling 3 van die toets, bereken. Dieselfde formules wat
in die geval va n die reeds genoemde korrelasie gebruik
is, is ook by hierdi e berekening gebruik. Dit blyk dat
daa r 'n korrelasie van .443

~

.016 tussen die gemiddelde

persentasie en die aantal besoekte plekke is. Hieruit
kan afgelei word dat die moontlikheid bestaan dat persone
wat baie re is e n met baie plekke in aanraking kom, 'n
beter kans het om 'n begrip van die rigting waarin plekke
van hulle en van mekaar af le en die afstand wat die
plekke van hulle en van mekaar af is te vorm, Dit is
duidelik dat reisgele e nthede 'n gesonder ontwikkeling
va n plekbegrip in die hand werk.
D. Geldigheid en

stand~rdiseri!1B._!~n

die

to e tssk~al.

i) Geld!,glliU:.Q.
Om die geldigheid van 'n toetsskaal te bepaal, word
daar sekere eise waaraan die skaal moet voldoen gestel.
Hierdie toetsskaal wat opgestel is om die plekbegrip van
die kind te meet, maak gebruik van die puntestelsel,
waardeur die plekbegrip gemeet kan word aan die punteprestasie van elke kind. Die moontlikheid mag egte r me t
die nasien van die toetse bestaan, dat subjektiewe
faktore die puntetoekenning kan be!nvloed. Voordat ans
dus kan

se

dat die toetsskaal geldig vir die meting van
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die plekbegrip is, moet die toetsskaal getoets word aan
die volgende eienskappe:(a) Objektiwiteit. Om te verseker dat die toetsskaal aan
hi e rdie vereiste voldoen is volledige instruksies wat
gevolg moet word met die toediening van die toets opgestel, soos vervat in Bylae B. Die toets is van so 'n
aard dat die antwoorde slegs verstrek kan word deur die
konvensionele lengtemate en windrigtings, en plekname.
Die moontlikheid van 'n keuse tussen twee antwoorde wat
albei as korrek beskou kan word, bestaan dus nie. Dit is
dus moontlik om met die gee en nasien van die toets volkome objektief te wees.
(b) Betroubaarheid. Aangesien die toets nie onderwerp is
aan 'n ondersoek om vas te stel of dit voldoen aan hierdie eis nie, kan nie met sekerheid gese word of dit wel
betroubaar is nie. Die skaal is egter so wetenskaplik
moontlik gebaseer, sodat die faktor van variasie in die
gemiddelde prestasie van 'n groep proefpersone nie groter
behoort te wees as wat normaalweg die geval is met enige
ander toets wat die geestesvermoens van die kind wil
meet nie.
(c) Diskriminasie. Qok hierdie toets vir geldigheid word
goed deurstaan deur die skaal, soos blyk uit tabel Vlll.
Daar is nie slegs 'n duidelik merkbare d-iskriminasie
tussen die gemiddelde persentasies van die verskillende
leeftye nie, maar ook tussen die gemiddelde persentasies
behaal in die afsonderlike toetse deur die verskillende
leeftye. In toets 5, is die diskriminasie gering in die
geval van die meisies. Tabelle XVlll en XlX wys egter
dat dit vir indiwiduele proefpersone moontlik was om van

115.
nul- tot volpunte te behaal. Ook is daar 'n taamlik
reelmatige afname in die persentasie nulpunte met toename in leeftyd. Wat die toetsskaal as geheel betref,
varieer die punte van 1.7 persent tot 91.7 persent, soos
gesien kan word in tabel XXlX. In dieselfde tabel is die
proefpersone gegroepeer volgens hulle indiwiduele pres.tasies, met 'n frekwensie-interval van 10 persent. Die
distribusie kurwe wat hiervolgens opgestel is, toon 'n
normale verspreiding van proefpersone volgens hulle
prestasies, met die grootste aantal proefpersone gegroepeer rondom die rekenkundige gemiddelde en 'n geleidelike
vermindering van die aantal proefpersone na die twee
uiteindes.
TABEL XXlX. DISTRIBUSIE VAN PPE.
VOLGENS LEEFTYD EN PRESTASIE.
Leeftyd
8
Gem. ~
0- 10
11- 20
4
19
21- 30
26
31- 40
14
41- 50
11
51- 60
2
61- 70
1
71- 80
81- 90
91-100
Rek.Gem. 38 .18
Mediaa.n 36 .9 5
Variasie 13.371.7

10

9

11

12

13

14

Tot.

- -1- 5
30
73
57
42
16
4

1
17
61
71
45
22

1
13
43
66
73
37
23
4

l

1
7
19
55
47
36
15
5

1
4
25

44
41
24
2
25
2
l
3
42.96 45.40 51.88 53.90 54.60
41.98 45.69 52.49 53.43 53.39
18. 3- 1.7- 11.7- 18. 3- 16.771. 7 80.0 91.7 88.3 91.7

5
8

6
4
3
1

13
90
252
315
263
141
73
12

L
53.80 48.77
52.50 48.81
}3.3- 1.781.7 91.7

(d) Rewersie. Afgesien van uitsonderlike gevalle van
rewersie wat aangetref word in die gemiddelde persentasies behaal in die verskillende toetse oar die opeenvolgende leeftye, is die enigste rewersie wat aangetref
word in die totale gemiddeldes vir die verskillende
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leeftye die van dertien na veertien jaar. Ons het reeds
in ons vorige besprekings daarop gewys dat daar 'n
sielkundige verklaring voor is, t.w. 'n negatiewe fase
wat saamval met die puberteitstadium van die kind. Ons
noem ook weer net die feit dat daar slegs 27 proefpersone
in die veertienjarige leeftydsgroep was. Dit bring mee
dat die moontlikheid van 'n onbetroubare gemiddelde
persentasie nie uitgesluit mag word nie. Ook is dit
moontlik dat die veertienjarige groep nie verteenwoordigend van alle veertienjarige kinders is vir sover dit
verstandelike bekwaamheid betref nie, omdat baie van
hulle druipelinge is, en daarom nog op die laerskool
aangetref word.
ii) Sta.ndaardisering.
Uit die ondersoek en na ontleding van die gegewens
was dit moontlik om leeftydsnorme te gee. Die norme ls
vervat in tabel V, en onderskei tussen die prestasies
van seuns en meisies. Die norme vir seuns en meisies
gesamentlik verskyn in tabel XXlX. Die norme is egter
tentatief, aangesien die verspreiding van die proefpersone nie absoluut is nie. Die norme is ook net geldig
vir kinders van Johannesburgse Afrikaansmedium laorsko.le,
aangesien die verskillende items van die skaal aangepas
is by toestande soos dit geld vir kinders wat in die
stad woon. Die kinders wat getoets is woon vier skole in
Johannesburg by, maar is afkomstig uit 63 voorstede en
buitestedelike gebiede en is verteenwoordigend van die
Afrikaanssprekende laerskoolkinders van die stad. Die
proefpersone woon in gegoede en mindergegoede woonbuurtes
van die stad en is saamgestel uit kinders van ouers uit
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alle lae van die bevolking. Die toetse is in die vier
verskillende skole afgeneem vanaf die einde van Oktober
tot die begin van November, toe die verskillende standerds reeds die voorgeskrewe werkskemas vir al die vakke
en ook die wat die prestasies van die proefpersone kon
befnvloed, deurgewerk het. Om dus die skaal as 'n geldige
meeteenheid te gebruik, behoort toetse teen die einde
van die jaar gegee te word.
E.

Samevattin~_gevolgtrekkings.

Die ondersoeker het gepoog om afgesien van di e
besondere vraagstukke waarmee hierdie verhandeling t e
doen het, 'n duidelike beeld te gee van die ontwikkeling
van die ruimte- en plekbegrip van die kind. In hoofstuk
l is •n beknopte oorsig gegee van die ontwikkeling van
die ruimte- en plekbegrip van die kind van sy geboorte
af tot op tien jaar. Ons het gesien hoe die besondere
vermoe ontwikkel in die kind se gees. Die kind maak gebruik van sy sintuie om voorwerpe in sy omgewing waar te
neem. Aanvanklik besef hy nog nie dat die voorwerpe wat
hy waarneem deel is van die groat heelal nie. Algou egter
is die kind in staat om die voorwerpe in hulle ruimtelike
verband te sien en kry hulle vir hom betekenis en kan hy
die voorwerpe in sy eie voordeel gebruik.
As die kind begin praat, vorm hy assosiasies tussen
voorwerpe en woorde en maak sy plekbegrip wat eers net
uiting gevind het in 'n konkrete vorm, plek vir 'n
abstrakte plekbegrip deur woorde. Solank die woordeskat
nog onontwikkeld is, is die plekwoorde van 'n algemene
aard, wat op sy beurt weer plek maak vir woorde van 'n
meer besondere a.ard. Die volgende stadium wat onderskei
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ka.n word, tree in wanneer die kind kan loop. As die kind
beskik oor die motoriese vermoe, stel dit hom in staat
om sy onmiddellike omgewing te verken, waa rdeur sy plekbegrip voorwerpe in 'n grater omgewing insluit. Hy
orienteer hom nou in 'n grater ruimte op die oppervlakte
van die aarde, en moet nou gebruik maak van voorwerpe om
sy eie plek op die aardbol te bepaal. Die voorskoolse
kind vorm vir homself die middelpunt van die he e lal, en
sy plekbegrip het altyd die kind self as

uitgan gs ~ un t .

Met toename in oude rdom vergroot die omvnng

va~

horisontale ruimte waarin die kind beweeg. Dit he t

ci e

t~t

gevolg dat sy plekbegrip verbreed en verdiep. Wanneer hy
in die skool opgeneem word, geniet hy nie net meer vryheid van beweging nie, maar word hy ook doelbewus onde rrig, sodat hy uiteindelik oor 'n plekbegrip sal beskik
wat die hele aardbol insluit. Die onderwys maak gebruik
van konvensionele afstandseenhede, windrigtings en plekname om die kind te orienteer t.o.v. plekke en plekke in
verhouding met mekaar. Afgesien van formele onderwys en
toevallige ondcrvinding met faktore wat die plekbegrip
ontwikkel, beskik die kind ook oor 'n aangebore vermoe
waarop die ontwikkeling van die plekbegrip gebasee r is.
In hoofstuk ll is die toetse wat gebruik is om die
probleme wat ons ons ten doel gestel het om na te vors,
bespreek en die resultate ontleed om sodoende lig te
werp op die probleme. Die doel van die ondersoek was:
(a) Om die ontwikkeling van die plekbegrip van die kind
te ondersoek. Uit die gegewens is dit duidelik dat ens
kan onderskei tussen leeftydsverskille en geslagsverskille in die ontwikkeling van die plekbegrip. Wat die
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leeftydsverskille betref kan ans se dat die grootste en
snelste ontwikkeling by albei geslagte plaasvind tot op
elf jaar. Hierna is die ontwikkeling stadiger tot op
dertien jaar by seuns en twaalf jaar by meisies, waarna
dit 'n negatiewe neiging toon tot op veertien jaar. Die
gegewens toon ook dat wat die twee geslagte betref daar
nie 'n reele verskil is tussen die plekbegrip van seuns
en meisies tot op tien jaar nie. Vanaf elf jaar is daar
egter 'n reele verskil in die guns van die seuns.
Die leeftydsverskille wat vasgestel kon word

t~T

op

tien jaar, is reeel by seuns sowel as meisies, t e r wy l
die geslagsverskille tot op tien jaar toevallig is.
Vanaf elf jaar is die leeftydsverskille toevallig vir
albei geslagte, terwyl die geslagsverskille reee l is.
(b) Om 'n tentatiewe norm vas te stel vir die meting van
die plekbegrip. Uit die ontleding van die toetsskaal kan
ons aflei dat die ontwikkeling van die plekbegrip van.
die kind afhang van aangebore vermoens en omgewingsfaktore. Afdeling 2 van die toetsskaal is so opgestel dat
dit albei bogenoemde faktore onderskei en meet. Die
resultate wat behaal is met die proefpersone wat getoets
is, is van so 'n aard dat ons die gemiddelde pers entasies
wat behaal is deur die verskillende leeftydsgroepe en
geslagte kan aanvaar as tentatiewe norme vir die meting
van die plekbegrip van groepe kinders.
(c) Om vas t e stel of daar enige bepaalde faktore is wat
die plekbegrip van die kind beinvloed. Afgesien van die
aangebore vermoe van die kind om 'n begrip van plekke te
ontwikkel, is daar bepaald0 faktore wat die omvang van
die plekbegrip be tnvloed. Ons het vasgestel dat die kind
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wat die meeste vryheid van beweging geniet en wat dikwels
uitgaan en in aanraking kom met plekke en voorwerpe,
moontlik 'n beter begrip van

~y

eie plek in die heelal

en van plekke in verhouding met mekaar sal he, as die
kind wat nie sulke voorregte geniet nie. Dit is duidelik
dat die kind wat dikwe ls in die buitelug verkeer 'n beter
begrip van rigting en afste,nd. ontwikkel en dat hy horn
dus makliker kan orienteer j_n die h€ elal as die kind wat
meesal binnenshuis verkeer en 'n passiewe lewe lei.
Formele onderwys in die skcol is die belangrikste falctor
wat die ontwikkeling van d5.e

b egr i~

van verafgele6 plekke

bernvloed.
(d) Om die implikasies van die ontwikkeling van die plekbegrip op die onderwys van die kulturele vakke en meer
in die besonder van Aardrykskunde, na te gaan. Hierdie
aspek van die ondersoek is van soveel belang dat dit
breedvoerig onder hoofstuk 111 bespreek word.
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HOOFSTUK 111.

OPVOEDKUNDIGE

GEVOLGT~KKINGS

EN IMPLIKASIE§.

Die voorgestelde leerplanne vir Transvaalse laerskole maak voorsiening vir die onderrig van die konvensionele meeteenhede, nl. duim, voet, jaart en myl en die
praktiese aanwending van die aangeleerde bekwaamheid
d.m.v. meetoefeninge en skatting van afstand, in die
werkskemas vir Rekenkunde en Aardrykskunde vanaf stand erd
twee. 1 ) Ook skryf die leerplanne voor dat die konvensionele windrigtings in Aardrykskunde geleer sal word
vanaf standerd een. Om die kind vertroud te maak met die
windrigtings en die toepassing daarvan in die ruimte,
word verskillende metodes voorgeskryf, waardeur die
leerling in staat gestel behoort te word om homself te
orienteer in sy onmiddellike omgewing. So word daar van
die skool verwag dat o.a. leerlinge van standerd een
uitstappies i.v.m. 'n studie van hulle huislike omgewing
sal onderneem. In standard twee word aan die leerlinge
die waarde van eenvoudige kaarte verduidelik in verband
met planne van die klaskamer, skoolgebou en skoolterrein.
Verder maak die kind kennis met die kaart van Suid-Afrika
en die ligging van ander lande met betrekking tot die
provinsie waarin die leerlinge woon. Deur middel van
denkbeeldige raise word belangrike dorpe en stede in
Suid-Afrika besoek. In stande rd twee leer die kind die
ligging van bekende voorwerpe soos riviere, berge, spoorwee, paaie en geboue, in verhouding tot die skool.

1) Sien: Voorgestelde Leerplanne vir Grade - Stande rd
Vlll, (1948) Transvaalse Onderwysdepartement, pp. 92-96
en 160-166.
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Die metode van leer van Aardrykskunde deur te gaan van
die bekende na die onbekende word verder toegepas deur
al die stande rds tot by stande r d vyf . Aan di e einde van
sy laerskoolloopbaan is die kind ve r ond erstel om 'n
redelike kertnis van die mensl i ke be drywighede van die
lande van die wereld en hulle li gging in verhouding met
die kind en sy omgewing te he. Ree ds in graad een word
die kind se begrip van rigting doelbewus ontwikkel deur
gebruik te maak van elementere metodes soos byvoorbe eld
praatjies oor ' die kind se huis met betrekking tot sy
posisie en ligging op die erf, deur dit te bepaal in
terme van sonkant en skadukant. In graad twee stel die
leerplan voor dat met behulp van die aardbol denkbeeldige
besoeke gebring sal word aan kinders van ander lande,
soos byvoorbeeld in Japan, Arabie, ens. Di e doel van die
denkbeeldige besoeke is o.m. om di e ligging van die
betrokke lande aan te toon.
Daar moet geredelik toegegee word dat die voorgestelde leerplan deeglik rekening hou met die primere rol
wat die ontwikkeling van die juiste orientering van die
kind op die aardbol en sy plekbegrip vervul in die opvoeding van die kind tot 'n volwaardige mens. Tog bewys
die opgestelde toetsskaal dat daar sekere gebreke in die
onderwysmetodes bestaan wat meebring dat omgewingsfaktore, waarvan die skool die belangrikste is, nie die
stadium van ontwikkeling wat die kind op die onderskeie
leeftye bereik, voldoende eksploiteer om die kind volkome
aan te pas in sy ruimtelike omgewing nie. Die toetse
waarop hierdie verhandeling gebaseer is, bring aan die
lig dat omstandigheidsfaktore 'n re6le invloed uitoefen
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op die ontwikkeling van die plekbegrip. Kinders wat byvoorbeeld direk in aanraking kom me t voorwe rpe op di e
aardbol, waardeur hulle hul re l f kan orient ee r volge ns
die vasgestelde windrigtings, pr·es tee r bai e bete r a s die
wat 'n passi ewe en gebonde l ewe l e i . Ve rder dui di e
toets daarop dat kinders wat s J.egs agt jaar oud is al
'n redelike goeie begrip van hulle plek op die aa rdbol
het socs bepaal deur plekname. Sodanige kennis is egter
van geen praktiese waarde vir die kind nie en tog is dit
in die toetse oar die aspek van die plekbegrip, waarin
die beste prestasies gelewer is. Bepaling van plekbegrip
deur windrigtings, wat van die meeste belang is vir die
gesonde ontwikkeling van di e ple kbe grip, is die swakste
ontwikkel of gaan mank aan 'n fo utiewe interpretasie.
Daar dit prakties onmoontlik is om Aardrykskunde te
doseer deur die kind persoonlik i n aanraking te bring
met al die plekke wat deur die leerplan voorgeskryf word•
om sodoende by die kind 'n helder en juiste plekbegrip
van die hoogs-moontlike aantal plekke te ontwikkel, moet
daar van die tweede beste middel gebruik gemaak word.
Die middele wat die opvoeder tot sy beskikking het, is
insiggewende praatjies met die aardbol, kaarte, prente,
ens. as aanvullende hulpmiddels. Voordat die kind egter
enige nuttige gebruik kan maak van die hulpmiddels moet
hy deeglik onderle word in die lees van kaarte en die

interpretasie van kaartrigtings en kaartafstande in
ruimte-rigtings en ruimte-afstande. Solank die kind nie
hierdie probleem bemeester het nie, kan hy nie 'n juiste
begrip vorm van die heelal en voorwerpe in die heelal
wat betref hulle rigting en afstand van hom en van mekaar
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af nie.
Aardrykskunde moet in di e ee rste plaas ten do e l

he

die aankweek van 'n juiste ri gtingsbegrip, want so os
Ridgley dit stel:

11

Every person finds it necessary to

know the directions north, east, south, and west, and
also the four intermediate dire ctions. Few persons ha ve
been so well trained in their early years in determining
accurately the points of the compass that if they have
traveled many miles from the home locality, they have
not been 'turned around' in their sense of directions in
space. 01 )
'Die ongeoefende persoon raak dus nie soseer die be naminge van die rigtings kwyt n:i.e, maar daar is 'n inne:::'···
like verwarring wat tot gev olg het dat die persoon nie
weet waar hy is t.o.v. plekke wat aan horn bekend is ni e ,
terwyl die hele ruimte waarin hy horn bevind omgedraai
word, sodat die son aan die verkeerde kant opkom, die
karre wat na 'n bepaalde dorp beweeg wat aan so 'n verwarde persoon bekend is, skynbaar in die verkeerde rigting gaan, ens. Uit die aanhaling hierbo is dit duidelik
dat hierdie toestand verhoed kan word deur oefening in
die bepaling van rigtings. Gebeur dit nie, is die persoon
nie slegs onseker van sy eie plek op die aardbol nie,
maar ontwikkel hy ook 'n foutiewe begrip van die rigting
waarin plekke met betrekking tot horn gelee is. Volgens
Ridgley is deur toetse bewys dat slegs 5 persent van ·
meer as duisend persone nie moeilikheid ondervind het

1) Ridgley, D,C. 11 The teaching of directions in Space
and on Maps", The Journal of Geography, {vol. X.Xl)
pp. 66-72.
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met rigtings nie. Slegs 1 persent het die orientering
van rigting in die heelal volkome bemeester. Foutiewe
orientering is dus nie 'n plaaslike probleem nie en ook
nie een van die moderne tyd nie. Dit is ook 'n probleem
wat nie so 'n groot omvang behoort aan te neem nie. Die
kind behoort van jongs af doelbewus deur sy ouers en
deur onderwysers geoefen te word in rigtingbepaling,
sodat wanneer hy in aanraking kom met kaarte hy oor die
vermoe se beskik om die rigtings op die kaart aan te pas
by rigtings in die heelal. Die onderwyser meet egter
verwag dat waarskynlik die grootste persentasie leerlinge
in die laerskool nie oor die vermoe sal beskik nie en
dat die kind gevolglik 'n

f c u ti~we

beeld van rigtings

sal ontwikkel. Hierdie fout i0 w6 vertolking word in baie
gevalle versterk in die verbeelding van die kind, as
gevolg van verskillende faktore wat deur die onderwyser
vermy kon word as hy bewus was van die gevare wat daar
bestaan by die gebruik van die verskillende hulpmiddels.
Volgens Ridgley kan selfs die sesjarige kind al op
'n praktiese manier rigtings aanleer. Die onderwyseres
moet die rigtings dwarsdeur die jaar aan die kleintjies,
d,m.v. 'n speletjie, leer. Die kinders moet in die oggend, om twaalfuur middag en in die namiddag gevra word
waar die son is. Hulle wys dan na die son, . kyk na die
lug en na die posisie van hulle skaduwees. Elke keer
word aan die kinders gese waar oos, wes, suid en noord
is. Dit is van belang dat die o<?fenir.ge gegee word op
die bogenoemde tye, want

dj_u b8wegi:cg

van die son en dle

verskuiwing van die skaduwee s aam met die son, bring mee
dat die son nie vir die kind 'n voorwerp is wat slags
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opkom en dat die kardinale rigting gevolglik oos is nie.
Die kinders moet nou ook die opkoms van die son tuis
waarneem en as hulle by die skool kom, wat nou 'n nuwe
ruimte omvat waarin hulle hulleself moet orienteer, moet
hulle weer wys waar die son opgekom het en die onderwyser
noem die rigtings weer.
Die volgende stap is om 'n studie van die skaduwees
van bome, geboue, ens. te maak en die rigtings op verskillende tye van die dag daarvolgens te bepaal. Wanneer
die kind vertroud is met die son-skaduweemetode, word
die proses omgedraai en moet die kind van die posisie
van skaduwees aflei waar die son en die vier windrigtings
is. By groter kinders kan die horlosie gebruik word om
vas te stel hoever die son al ceur die hemelruim beweeg
het en kan hulle dan op enige tyd van die dag rigting by
benadering reg skat.
Veral moet daarteen gewaak word dat rigtings nie
gekoppel word aan die ligging van klaskamers, strate of
ander voorwerpe op die grond nie. Die grootste fout wat
egter begaan word, is om die rigtings in verband te
bring met die liggaam van die kind, want dan kry ons die
onmoontlike probleem dat die persoon wat daarvan bewus
word dat hy sy rigting kwytgeraak het, gebruik maak van
sy verdwaalde liggaam om homself te orienteer. Die enigste metode wat doeltreffend aangewend kan word is om
gebruik te maak van hemelliggame, wat oral gebruik kan
word en wat nooit van koers verander nie.
'n Juiste begrip van rigt ings is van primere

bela~g,

omdat dit nie slegs die mens instaatstel om 'n deeglike
begrip van sy eie plek op die aardbpl te vorm afgesien

128.
van waar hy hom op die aardbol bevind nie, maar ook die
grondslag vorm waarop 'n doeltreffende geografiese kennie
opgebou meet word. ult therefore behoves the teacher of
home geography to lay a sure foundation for the correct
interpretation of directions in space. So important is
this phase of geography instruction that the teacher
should make a special effort to devise methods of
presenting it so that the study will be fascinating to
pupils day after day thruout the year until it becomes
thoroly grounded in their thinking."l)
Die son as 'n bewegende voorwerp is die belangrikste
aanknopingspunt vir die aanleer van rigtings. Dit is
egter n1e die enigste nie, want die son kan slegs gedurende die dag en dan

ne~ wa~r.eer

hy sigbaar is, gebruik

word vir rigtingbepaling. Daarom is dit noodsaaklik dat
die kind selfs in die laerskool, se van elf jaar af, moet
begin leer hoe om die sterre te gebruik as hulpmiddels
by sy orientering op die aardbol. Dit mag wel nie dikwels
gebeur dat kinders en volwassenes wat in stede woon dit
nodig vind om gebruik te maak van die sterre om hulle
rigting te bepaal nie. Die persoon wat egter oor die bekwaa.mheid beskik om hem selfs

i~

die nag op die aardbol

te orienteer met behulp van die hemelligga.me, is beter
toegerus vir gevalle waar hy moontlik moet gebruik maak
van sy bekwaa.mheid om sy pad te vind.
Die regte manier van aanleer van rigtings is egter
maar een kant van die saak en he t ne t vir die kle iner
kinders betrekking op die ori €ntering van die kind

l) Ridgley, D.C. op. cit. p. 70.
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in verhouding met die heelal. Wanneer die kind egter 'n
studie van Aardrykskunde maak, is die doel om horn 'n
grondige begrip te gee van plekke op die aardbol. Hiervoor is hy aangewese op 'n studie van die plekke met
behulp van kaa.rte, en as die nodige voorsorg nie getref
word om dit op die regte manier te doen nie, sal die
kind nie in staat wees om 'n juiste begrip van die ligging van plekke te vorm nie. Die leerlinge moet van
kleins af in die skool geleer word om rigtings op kaarte
te interpreteer in terme van rigtings in die ruimte.
Wanneer daar 'n aanvang gemaak word met kaarttekene,
moet daar begin word met die onmiddellike omgewing van
die kind en dit moet op die regte manier gedoen word.
Die kaart meet aanvanklik so geplaas word dat die kaartrigtings ooreenstem met die werklike rigtings. Dan word
die rigtings op die kaart aangedui in die ruimte. Hierna
word die kaart aan die noordelike muur van die klaskamer
opgehang en vrae

in

verband met rigtings op die kaart,

gestel. Hierna word dieselfde kaart aan die oostelike,
suidelike en westelike mure onderskeidelik opgehang en
dieselfde prosedure gevolg, nl. dat die kinders elke
keer die kaart-rigtings in terme van ruimte-rigtings interpreteer. As hierdie metode nie gevolg word nie, maar
die kaarte wat in die klaska.mer gebruik word, elke keer
aan dieselfde muur gehang word, werk dit direk 'n
1

foutiewe begrip van rigtings in die hand. Ridgley ) no em
a.a. 'n geval van 'n hoerskool-dogter wat haar verbeel
het dat oos altyd voor haar is. Die gevolg was dat

1) Ridgley, D.C. op. cit. p. 70.
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rigting vir haar geen betekenis gehad het nie. Uit tabel
XlX van hierdie ondersoek blyk dit dat dieselfde verwarring met al die rigtings vry algeme en voorkom onde r
leerlinge van Johannesburgse skole. Die ve rklaring hiervoor word gevind in die feit dat van die 1164 proe fpersone 330 noord, 224 suid, 82 cos en 528 wes kyk in hulle
klaskamers en dat die onderwysers nie, wanneer hulle
kaarte in die klaskamers gebruik, die kaart-rigtings
interpreteer in terme van die werklike ruimte-rigtings
nie. Dit bring mee dat die kinders onwillekeurig en onbewus die kaart-rigting noord, interpreteer as die werklike rigting waarin hulle kyk na die kaart, of omgekeerd,
en die ander rigtings by hierdie nuwe foutiewe interpretasie aanpas. Die onderwyser meet sorgdra ·dat die
kind nie voorkeur gee aan

ee~

van die kardinale wind-

rigtings nie en daarom moet hy dikwels drilwerk i.v.m.
rigtings i.v.m. muurkaarte en kaarte in handboeke doen
en elke keer moet daar onderskei word tussen kaart-rigtings en rigtings in die ruimte. Volgens Ridgley 1 ) maak
geen ander onderwerp in Aardrykskunde so 'n onuitwisbare
indruk dwarsdeur die lewe op die gees van die kind as
die eerste indrukke van rigtings in die ruimte en rigtings op kaarte nie. Die onderwyser wat interessante
metodes kan ontwerp om hierdie moeilike onderwerpe op
die regte wyse en dikwels genoeg te kan aanbied om 'n
juiste en permanente begrip daarvan by die kind tuis te
bring het 'n waardevolle diens aan sy leerlinge bewys.

1) Ridgley, D.C. op.cit. p. 72.
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1
M. Aurousseau ) sluit hierby aan en reken dat baie
van die verkeerde begrippe wat mense het van rigting, in
hulle jeug ontstaan het, toe hulle indrukke - soms verkeerdelik - gevorm het, en hulle nie reggehelp is nie,
omdat die onderWYsers gereken het dat

'n

verduideliking

onnodig was, aangesien die regte gevolgtrekking ooglopend
was. Hy gaan voort om daarop te wys dat onderwys met
behulp van die aardbol net so 'n belangrike faktor is,
wat as dit foutief gebruik word die kinders 'n verkeerde
plekbegrip gee. Omdat die .aardbol so gehanteer word dat
die noordpool "bo" is en die suidpool "ender", word die
indruk by kinders geskep dat die mense wat die suidelike
halfrond bewoon, onderstebo hang. Ondersoeker het self
op vrae waar die kinders antwoord e oor rigtings moes
verstrek antwoorde van

11

bo" in plaas van noord en "ender"

in plaas van suid teegekom, asook "links'' en "regs 11 in
plaas van wes en cos onderskeidelik. Dit is foute wat
veroorsaak word deur f outiewe gebruik van die aardbol en
muurkaarte. Om bogenoemde foutiewe begrippe uit die weg
te ruim moet die aardbol so gehanteer word dat die kind
wat na die aardbol kyk, se land bo is, sodat die noordpool noord en die suidpool suid wys. Verder moet die
indruk wat by kinders ontstaan dat die posisie van die
aarde bepaal word in verhouding met die klaskamer, of met
die deel van die aardoppervlakte waar die kind hom bevind
uit die weg geruim word. Dit kan bewerkstellig word deur
die kind 'n begri p van die plek van die aarde in die
ruimte te gee met betrekking tot die ander hemelliggame

1) Aurousseau, M. 11 The method of Orientation in Teaching
Geography." The Journal of Geography. (Vol.XXl).
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in die ruimte. In stede van die aarde te sien as •n
voorwerp in plaaslike ruimte en sy plek te bepaal met
betrekking tot plaaslike voorwerpe, moet die plaaslike
ruimte en voorwerpe in verhouding met die aarde en die
aarde weer in verhouding met die heelal, waar plaaslike
rigtingseenhe de ni e van toepassing is nie, gesien word.
Ook in die c:e ··T.l van kl3.art-studies moet die kind eers 'n
deeglike be grir:·

YB.E

kaarte en rigtings met die kaarte in

'n horisont a l e pcsisie he, voordat die kaarte in 'n vertikale posisie bestudeer kan word. As die nodige oefening
in die laer klasse gegee word met kaarte in 'n horisontale posisie en daar 'n geleidelike oorgang is na kaarte
in 'n vertikale posisie, sal laasgenoemde ·posisie nie
moeilikheid met rigtingorientering in die hoer klasse
gee nie.
Terloops noem ons ook die probleem van immigrantekinders wat in Suid-Afrika heraangepas moet word wat
betref hulle plekbegrip. Hierdie kinders het hulle plekbegrip ontwikkel in die land van herkoms en aangesien
hulle met immigrasie die middelpunt vanwaar hulle die
ligging van plekke bepaal het verskuif het, moet die
plekbegrip nou uitgaan van die nuwe omgewing as middelpunt. Plekke, lande en oseane kry nou 'n nuwe betekenis
met betrekking tot rigting en afstand en

daaro~moet

die

heraanpassing doelb ewus plaasvind.
Wat betref die studie van woonplekke, soos belangrike stede en dorpe, meen Rachel E. Day 1 ) dat hoewel sodanige studie nie 'n vak op sigself vorm nie, dit tog 'n

l) Day, R.E. 0 The Teaching of Place Geography", The
Journal of Geography. (Vol. XXl.).
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belangrike ond er•afdeling van Aardrykskunde is. Dit is
die basis van aardrykskunde-onderwye, netsoos optel en
die vermenigvuldigingstafels die basis vir die onderwys
van Rekenkunde is. Sander 'n deeglike begrip van plekke
en hulle ligging t.o.v. en in verband met mekaar kan die
leerlinge nie die aktiwiteite van mense verstaan of
homself be hrorlik aanpas by sy omgewing nie. Die onderwyser moet ·roorl'lf beslui t watter plekke 5eleer moet word
en dan moet van kaa. r t e, wat die basis vorm vir die
onderwys van Aardrykskunde gebruik gemaak word, 'n
Juiste plekbegrip kan egter nie ontwikkel word deur slegs
die regte metodes te volg met rigting-orientering nie.
Die kind meet ook die regte plekbegrip ontwikkel met
betrekking tot afstand. Gevolglik is dit noodsaaklik dat
die kind vertroud raak met afstandskale en kaarte. Deur
slegs na die kaarte te kyk kan die kind nie 'n denkbeeld
vorm van die afstand tussen plekke nie. Dit is die taak
van die onderwyser om die kind vertroud te maak met die
interpretasie van afstandskale en om dit toe te pas wanneer daar van kaarte gebruik gemaak word in die klaskamer.
Om die plekbegrip 'n sinvolle betekenis te gee en dit
vas te le in die verbeelding van die kind, moet die plekname geleer word in verband met iets wat dit belangrik
maak • .Verder moet die onderwysmetode gebruik maak van
dril en herhaling. Elke onderwyser moet weet wat in die
vorige klas gedoen is en dan moet die leerlinge dikwels
teruggaan na plekke wat hulle reeds in vorige klasse of
in hulle eie klas in hulle verbeelding besoek het.

lJ4.
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Bylae A.

ONDERSOEK NA DIE PLEKBEGRIP VAN DIE LAERSKOOLKIND
(STD.1-V) IN JOHANNESBURG.

AFDELING 1: ALGEMENE INLIGTING.
1. Naa.m van kind ..........•.........•.......•..•.••....

2. Is jy 'n seun of 'n meisie? ••••••••••••.••.•••. ; ••••
3. Ouderdom:

••••••••••• jare

••••••••••• maande.

4. Datum van geboorte ....................

o •••••••••••••

5. Standerd •••••••••••••••••• Kamer nommer ••••••••••••••
6 • Naam van s k o o 1 • • . • .
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• • •

• • •

•

7. Vandag se datum . .......... . ........................ .

8. Woon jy van jou geboorte af in Johannesburg? ••••••••
9. Hoelank woon jy in jou teenswoordige huis? •••.••••••
10. Hoelank is jy al in hierdie skool? •••••••••..•••••••
11. Indien jy nie van jou geboorte af in Johannesburg
woon nie, skryf dan die name van die plekke neer waar
jy al gewoon het, of die getal plekke waar jy al
gewo on he t ......................................... .

........... . ..... .. .................................
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12. Het jy al al le en slaghuis toe gegaan? . .............•
13. Indien nie, we et jy hoe om by die slaghuis te kom? ••

14. Het jy al al le en kerk toe of sondagskool toe gegaan?
•••• •• ••••••• •••••••• ••••• •••• ••

15. Indien nie, we et jy hoe om by die kerk of sondagskool
t e k om? •••••••••••••••••
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•••••••

0

••••

a •••••••••••••

16. Het jy al alleen bioskoop toe gegaan? •••.•.••.....•.
17. Indien nie, weet jy hoe om by die naaste bioskoop
t e k om? • • • • • • •
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•

11
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,, •

o

•• o •
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18. Het jy al alle en in di e park
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speel? •••••••••.•.
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19. Indien

weet jy hoe om by die naaste park te kom?
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20. Het jy al al.l c: en winkel toe gegaan? •••••••••••..••••
21. Indien ni e 9 we et jy hoe om by julle winkel te kom? ••
22. Het jy al alleen by vriende of vriendinne gaan speel,
sender dat jou pappie, mammie broers, susters of die
bediende jou soontoe geneem het? ••••••••••••••••••••
23. Vul in die name van vriende by wie jy al gaan speel
het, asook die strate se name waar hulle wean, of
die naam van die voorstad waar hulle woon as hulle
nie in dieselfde voorstad as jy woon nie ••••••••••••
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24. Besit jou oue r s
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n motorvoertuig? •••••••••••••••••••

Of het hulle e en besit? .•••••••••••••••••••••••.••••
25. Skryf neer as jy kan, die name van plekke buite
Johannesburg, waar jy al gaan uitkamp, vakansie hou
of besoek afgelfi het ••••••..•...••••••••••••••••••••
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26. Gaan jy dikwels, selde of nooit, vir uitstappies in
en buite Johannesburg, saam met jou ouers of ander
persona? Vul i -.:. dikwels, selde of nooit •••••••••••••
27. Was jy al ooit a lle en per trem of te voet na die
stad? Vul in: per trem, per trem en te voet, te voet
of nee : .........................................

0

•••

i i i ...

28. Het jy 'n fiets? •..••••••••••••••..••••..••.•..•••••
29. Wat is die ve rGte wat jy al alleen met jou fiets
gaan ry het?
die afst and

8kryf die naam van die plek neer asook
j8.£.. :... !1e en

as jy kan •••••••.•.••••••••••••

30. Het jy a l 00it ve rdwaal? •••••.•••••. . ..•. •..• . •. .•.•
31. Indien jy al verdwaal het, beskryf kortliks waarheen
jy gegaan het en hoe jy weer reggekom het ••••••.••••
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32. Hoeveel broers en susters het jy wat ouer as jy is?
•••••••••• susters •

• • • • • • • . . • broers

33. Hoeveel br oe rs en susters het jy wat jonger as jy is?
•••••••••• susters •

•••••• • , • • brocrs

AFDELING_.£.
TOETS 1.
BEPALING VAN DIE PROEFPERSOON SE BEGRIP VAN
LENGTEMATE EN AFSTAND.
Aanwysing: Trek 'n streep onder die afstand tussen die
hakies wat volgens jou mening die regte antwoord is.

1. Hoe lank is streep nommer een (1) op die swartbord?
( 'n halwe duim, 1 duim, een en 'n halwe duim, 2 duim,
5 duim).

2. Hoe lank is streep nommer twee (2) op die swartbord?
(3 duim, 9 duim, l voet, een en •n halwe voet, 3 voet)

3. Hoe lank is s t r ee p nommer drie (3) op die swartbord?
(6 duim, 1 voet, twee en •n halwe voet, 3 voet, drie

en 'n halwe voet, 5 voet, 10 voet).

iv.
4. Die lengte van die langste muur van jou klaskamer is:
( 5 vt. , 10 vt. , l 5 vt. , 20 vt • , 2 5 vt. , 30 vt. , 50 vt. )

5. Die kortste pad van jou klaskamer se deur tot by die
deur van die kantoor is: (2 tree, 5 tree, 10 tree,
15 tre€, 20

tre~,

25

tre~,

30

tre~,

35 trei, 40

tre~~

45 tre~, 50 tre~, 60 trei, 70 tre~, 80 tre~, 100 tre~,
150 tre~, 200 trei, 300 treg.)

TOETS 2.
BEPALING VAN DIE PLEKBEGRIP VAN DIE

PROEFPER§QQ~

T.O.V. SY GEOGRAFIESE_QMQ:EWING.
1. Wat is die nommer van jou huis? •••••••••••••••••••••
2. In watter straat woon jy? ••••.•.••••...••••• . •.••.••

3. In watter

voor~tad

woon jy? •••••.....••....•..•.••••

4. Wat is die naam van die straat wat agter jou huis
verby loop? (As daar 'n huis is, moet jy die straat
se

naam neerskryf wat voor daardie huis verby loop.

As daar nie een is nie skryf dgeen") ••••••••••••• ~ ••

BY DIE VOLGENDE VRAE MOET JY NET 'N STREEP TREK ONDER
DIE REGTE ANTWOORD. MOENIE 'N LINIAAL GEBRUIK NIE.
5. Jou skoal staan in

6. Jou skool is in

Fairfieldweg,

Cumberlandweg,

Churchstraat,

St. Swithinslaan.

Aucklandpark,

Mayfair,

Regent spark,

Kensington,

Klipriviersberg.

7. Jy woon in

Pretoria,

Johannesburg,

Kaapstad,

Durban,

Krugersdorp,

Brakpan.

8. Die provinsie waarin jy woon is:
Oranje Vrystaat,

Natal,

Kaap,

Tral)svaa.l,

Rhodesie,

Suid-Wes-Afrika.

v.
9. Die land waarin jy woon · is:
Australia,

Engeland,

Europa,

Amerika,

Suid-Afrika,

Kanaan.

10. Jou land is 'n deel van die vasteland van:

Suid-Amerika,

Noord-Amerika,

Europa,

Asie,

Austra.lie,

Afrika..

TGETS
~LING

3.

VAN DIE PROEFPERSOON SE SIN VAN RIGTING

MET BETREKKf:NG TOT PIJ:,jKBEGBIP.
Aanwysing: Vul op die stippellyn in: NOORD(N), SUID(S),

OOS(O), WES( W) y N00HD-OOS(NO.), NOORD-WES(NW.), SUID-WES
' (SW.), of SUID- 008(80.). JULLE KAN VAN DIE AFKORTINGS
WAT TUSSEN DIE

HAKI~S

NA ELKE RIGTING STAAN, GEBRUIK

MAAK).

A. As ek na die noorde kyk met my arms uitgestrek:
1. wy-s my regterhand •.............. ....................
2. wys my linkerhand .. ................................ .
3 • wy s my ru.g. . • . . • • . ••••••••.•••••••..••.••..•.••.••••

B.
4. As jy voor jou skool stae.n met jou. rug teen die JD.LWr,
kyk jy ........................................

0

•••••

5. Die straat wat voor jou skool verby loop, loop van
••••••••.•.•••• na • ••••.•••• ·•••••

6. As jy in jou klaskamer sit en na die swartbord kyk,
kyk jy . .......•.•.......•..•....

7. As jy voor jou huiB staan en na die straat kyk, kyk
JY • •• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

c.
8. Die son kom ••••••••••••••• op.

vi.

9. Die son gaan ••••••••••••••• onder.
10. 'n Noorde wind waai van ••••••••••••••• na ••••••••••••

TOETS 4.
BEPALING VAN DIE PROEF'i>ERSOON SE BEGRIP VAN AFSTAND
TUSSEN MOONTLIKE BEKENDE PLEKKE.
Aanwysing: TREK 'N STREEP ONDER DIE SYFER TUSSEN DIE

HAKIES WAT REG OF NAASTEBY REG IS.
1. Die afstand van jou huis se voorhekkie na jou buurman se vo orhekkie is: (10

tre~,

20 tre6, 50 tree,

halwe myl, 5 myl).
2. Die

af st ~nJ

t ~ss en

jou huis en jou skool is:

{20 tree, 50 tre~, 100 tre~, 200 tre~, 400 tres,
600

tre~,

1000

tre~,

3 myl, 20 myl).

3. Die afstand van jou huis na die stad is:
(200 tre~, 1 myl, 3 myl, 5 myl, 10 myl, 50 myl).

4. Die afstand van jou huis na Germiston is:
(1 myl, 10 myl, 15 myl, 50 myl, 100 myl).

5. Die afstand van jou huis na Florida is:

(l myl,

10 myl, 15 myl, 50 myl, 100 myl).

6. Die afstand van jou huis na Krugersdorp is:
(1 myl, 10 myl, 20 myl, 50 myl, 100 myl).

7. Die afstand van jou huis na Pretoria is:
(5 myl, 25 myl, 40 myl, 150 myl, 250 myl).

8. Die afstand van jou huis na Heidelberg is:
(1 myl, 15 myl, 35 rnyl, 100 myl, 250 myl).
9. Die afstand van jou huis na Potchefstroom is:
(5 myl, 50 myl, 75 myl, 250 myl, 500 myl).
10. Die afstand van jou huis na Bloemfontein is :
(50 myl, 170 myl, 270 myl, 480 myl, 980 myl).

vii.
11. Die afstand van jou huis na Durban is:
(10 myl, 200 myl, 400 myl, 800 myl, 1200 myl).
12. Die afstand van jou huis na Kaapstad is:
(10 myl, 300 myl, 900 myl, 1500 myl, 2000 myl).
13. Die afstand van jou huis na Graaff-Reinet is:
(20 myl, 30G myl, 500 myl, 1300 myl, 2100 myl}.

14. Die afs ta:r-·.C. van jou huis na Piet Retief is:
(20 myl, 100 myl, 200 myl, 400 myl, 11.00 myl).
15. Die afstand van jou huis na Margate is:
(30 myl , 2 50 myl, 500 myl, 900 myl, 1500 myl).

- ··-····-·-- -

··

--------------·--TOETS 5.

BEPALIN G:_ .J.1~~ -:in ::l'

J3rC:RIP VAN DIE PROEFPERSOON VAN DIE

R 1 C~_~:

TING VAN IV.iGOHTLIKE BEKENDE PLE!iliLJ•O.V. JOHANNESBURG.
Aanwysing: TREK 'N STREEP ONDER uWAAR" BY DIE VRAE WAAR
DIE ANTWOORD WA.AR IS EN TREK 'N STREEP ONDER

It

VALS" BY

DIE VRAE WAAR DIE ANTWOORD NIE WAAR IS NIE.
AS JY NIE WEET NIE MOET JY GEEN STREEP TREK NIE.
l. Om van Johannesburg na Germiston te gaan,

re is 'n mens weswaarts.

(waar

vals).

2. Om van Johannesburg na Krugersdorp te ga.an,

re is 'n mens weswaarts.

(waar

vals).

3. Om van Johannesburg na Pretoria te gaan,
re is 'n mens ooswaarts.

(waar

vals).

4. Om van JohanneRburg na Vereeniging te gaan,
re is 'n men s r:oo r jwaarts.

(waar

vals).

5. Om van Johannesburg na Kaapstad te gaan,
reis 'n mens suidwaarts.

(waar

vals).

6. Om van Johannesburg na Bloemfontein te gaan,
reis •n mens suidwaarts.

··.·

(w~ar

vals}.

viii.

7. Om van Johannesburg na Messina te gaan,
re is 'n mens weswaarts.

{waar

vals).

8. Om van Johannesburg na die Kruger-wild tuin te gaan,

re is 'n mens ooswaarts.

(waar

vals).

9. Om van Johannesburg na Windhoek te gaan,
rei.s 'n mens weswaarts.

(waar

vals).

10. Om van J0!!a =
.1 nesburg na Lourenco Marques te gaan,

(waar

vals).

TOETS 6.

BEP ALI NG VAN. )~.T.~__B~GRIP VAN DIE PROEFPERSOON VAN DIE RIG-!!NG WAARl_~_!.;f)f:JeI0EKE LE T. 0. V. SY ONMIDDELLIKE EN WYER
OMGEWING.

Aanwysi11g ; VUL

~ H:

OOS(O), WES(W), SUID(S), OF NOORD(N).

JY KAN GEBRUIK MAAK VAN DIE AFKORTINGS IN HAKIES.
1. Die Vrystaat le •••••••••••••••.•••••••• van Transvaal.

2. Natal le •••••••••••••••.••••••••••••••• van Transvaal.
3. Die Kaapprovinsie 10 .•••••.•.......•••. van Transvaal.
4. Swasiland le •••..•••••••••••••••••••••• van Transvaal.
5.

Rhodesi~

le .••••...•••••••••• i

6. Suid-Amerika

•••••••••

van Trans•aal.

le•••••••¥•••····~······van

Suid-Afrika.

7. Australie le •••..••.•••••••••••••••• ~van Suid-Afrika.
8. Enge land le .•.•.•.••••..•..•••••••••• van Suid-Afrika.
9. Egipte le .•.•... .• .•••..••••••••••••• van Suid-Afrika.
10. Palestina l~ "o " "'' •• •••••••••••••••••van Suid-Afrika.

--------- -- -------

ix.
AFDELING 3: ALGEMENE VRAE.
Aanwysing: Maak 'n kruisie (x} agter die plekke in die
volgende lys, as jy al in daardie plek was.
l. Germiston •••••••••••••••

2. Florida •••••••••••••••••

3. Krugersdorp •••••••••••••
4. Heidelberg ••••••••••••••

5. Potchefstroom •••••••••••
6. Pretoria ••••••••••••••••

7. Pietersburg •••••••••••••
8. Bloemfontein ••••••••••••
9. Durban • •............•••.
10. Kaapstad ••••••••••••••••

11. Graaff-Reinet •••••••••••
12. Piet Reti ef •••••••••••••

13. Margat e •••••••••••••••••
14. Vereeniging ••••••.•••••••

15. Uafeking ••••••••••••••••
16. Messina ••••••••.••••••••

17. Kruger-wildtuin •••••••••
18. Windhoek ••••••••••••••••

19. Lourenco Marques ••••••••
20. OranJe Vrystaat •••••••••
21. Kaapprovinsie •••••••••••
22. Natal •••••••••••••••••••
23. Swasiland •••••••••••••••

24.

Rhodesi~

••••••••••••••••

x.
Bylae B.

ONDERSOEK NA DIE PLEKBEGRIP VAN DIE LAERSKOOLKIND
(STD. 1-V) IN JOHANNESBURG.
INSTRUKSIES BY DIE TOEDIENING VAN DIE TOETS.
1. ALGEUENE WENKE VIR DIE PROEFNEMER.
a. Spreektoon: i) Die proefnemer moenie te. hard en ot>k
nie te sag praat nie.
ii) Die proefnemer moet duidelik, beslis
en nie te vinnig praat nie.
b.

~:

i) Die proefnemer moet volstrekte gehoorsaamheid

van die proefpersone eis.
ii) Die proefnemer moet sorgdra dat die proefpersone onder geen omstandighede bymekaar afkyk of mekaar
help nie, want dan sal die gegewens nutteloos wees.
iii) Enige steurnis binne sowel as buite die klas
moet uitgeskakel word.
c. Die proefnemer moet die instruksies van die toetse
getrou uitvoer.
d. Die lokaal: i) Alle Aardrykskunde- of Geskiedeniskaarte wat die proefpersone mag help by die beantwoording
van vrae, meet uit die toetslokaal verwyder word of
bedek word, sodat die proefpersone geen hulp· van sodanige kaarte kan kry nie.
ii) Die lokaal waarin die toetse afgeneem
word moet so gelee wees, dat die proefpersone in dieselfde rigting kyk, as wanneer hulle in hulle klaskamer is waarin hulle onderrig ontvang.
e) Apparaat: Die proefpersone word vooraf deur die proefnemer elk van 'n skerp potlood voorsien. Verder moet
'n aantal skerpgemaakte potlode deur die proefriemer

xi.
in gereedheid gehou word vir onmiddellike beskikbaarstelling waar nodig • .

r.

Beantwoording van vrae: Om goeie orde en gelyke spoed
in die hand te werk, moet elke vraag gelyktydig deur
alle pr0efpersone beantwoord word. Daarom lees die
proefnem e~

die vrae een vir een vir die groep voor,

terwyl hu llG die vrae in hulle toetsboekies volg. Sodra die vraag saam

d~urgelees

is, moet elke proefper-

soon sy of haar antwoord gee. Nadat 'n redelike tyd
vir elke vraag gegee is, wat afhang van die aard van
die vraag en die ouderdom van die groep, word daa.r aangegaan met die volgende vraag.
2. TOEDIENING VAN DIE TOETS.
a. Doelstelling: Kinders, ek het hier •n aantal vrae wat
ek wil he julle moet beantwoord. Ek wil

he

elkeen moet

sy bes doen en soveel van die vrae antwoord as wat hy
of sy moontlik kan.
As jy een vraag nie kan beantwoord nie, moet jy wag
totdat ek die volgende vraag saam met jou deurgelees
het, voor jy aangaan.
Moenie antwoorde uitlaat as jy nie weet hoe om die
woord reg te spel nie. Skryf net die woorde so goed
en duidelik as wat jy kan.
Waar julle strepe ender woorde moet trek, hoef julle
nie •n linia.a.l te gebruik nie.
As iemand se potlood se punt breek, moet hy net sy
hand opsteek, dan sal ek vir ham 'n ander

p~tlood

gee.

Ek gaan nou vir elkeen een van hierdie boekies gee.
Moenie begin werk voordat ek so se nie.
(Die boekies word nou uitgedeel).

xii.

b. (Invulling van algemene vrae op bladsy 1, 2 en}) .
Ons gaan nou begin -0m die vrae op bladsy l te beantwoord.
l. Skryf jou volle na.a.m na

11

naam van kind", byvoorbeeld

Pieter Johannes Gouws.
2. By vraag 2 skryf jy

11

seun" as jy 'n seun is en

11

meisien

as jy 'n meisie is.
3. Waar daar staan

11

ouderdom" skryf jy jou ouderdom in

jare en maande, bv. 10 jare 7 maande.
4. Skryf jou geboortedatum by
S~ptember

8

11

datum van geboorte", bv.

1943.

5. By vraag 5 skryf jy standerd 1, 2, 3, 4, of 5.
Skryf ook die nommer van jou klaskamer waar daar staan
11

kamer nommer".

6. By

11

naam van skool" skryf jy die naam van jou skoal,

bv. Mayfair Goedehoop.
...
7. Skryf nou vandag se datum in. (Pn. se die datum).
8. (Pn. lees die vraag hard op voor). Vul in

11

ja" of

11

nee".

9. (Pn. lees die vraag hard op voor). Skryf nou in hoeveel

jare of maande jy in jou teenswoordige huis woon.
10. (Pn. lees die vraag hardop voor). Vul ook hier die
antwoord in en se of dit jare of maande is.
11. (Pn. lees die vraag hardop voor). Doen hierdie vraag
so goed as wat jy kan.
12 tot 22. Kinders, van nou af moet julle net elke keer
11

ja" of

11

nee" skryf tot by vraag 22.

(Pn. lees die vrae een vir een voor en gee elke keer
aan die ppe. geleentheid om die antwoorde in te skryf).
23. (Pn. lees die vraag hardop voor). Skryf nou die name
van jou vriende of vriendinne neer, bv.

Piet" en

"

xiii.
skryf agter sy naam die naam van die straat waarin
hy woon. As

j~u

vriend of vriendin in 'n ander deel

van die stad woon moet jy skryf in watter voorstad
hy of sy woon.

24. (Pn. lees die vraag voor). Vul in

11

ja" of

11

nee".

25. (Pn. lees die vraag voor).
26 tot 33. (Pn. lees die vrae voor en gee elke keer genoeg tyd vir die beantwoording van elke vraag).
TOETS 1.
(Drie reguit strepe, onderskeidelik 1 duim, l voet, en
1

jaart lank, word horisontaal met 'n liniaal op die

swartbord getrek deur die pn., voordat die ppe. in die
lokaal kom om die

~oets

af te le. Die strepe word onder-

skeidelik genommer 1, 2, 3.).
Items 1. 2 en 3. (Pn. lees die aanwysing in die toetsboek
en die vrae agtereenvolgens voor en dui elke keer die
streep aan waarop die item van toepassing is}.
Item 4. (Pn. lees die vraag voor en dui die langste muur
aan).
Item 5. (Pn. lees die vraag voor).
TOETS 2.
(Pn. lees die aanwysing en daa.rna die verskillende items
een vir een voor e.n na elke item wat gelees is, word voldoende tyd aan die ppe. gegee om die antwoorde in te vul}.
TOETS 3.
Kinders, ons gaan nou toets 3 doen. Kyk almal weer waar
daar staan

11

aanwysing". Dit se: (Pn. lees die aanwysing

voor).
(Die pn. laat nou die toets doen soos toets 2.

xiv.

TOETS 4.
Blaai nou almal om, sodat bladsy 5 bo le. Ons gaan nou
toets 4 doen. Kyk almal waar daar staan 1,aanwysing 11 • Di t
se :· (Pn. lees die aa nwysing voor en laat die vrae doen ,
elkeen direk nadat dit voorgelees is).

Blaai almal nou om na bladsy 6 sodat ons toets 5 kan
doen. Ons het hier te doen met ri gtings. Die aanwysing
se: (Pn. lees die aanwysing en laat daarna die vrae een
vir een doen, soos dit voorgelees word).

TOETS 6.
Ons gaan nou toets 6 doen. Kyk wat die aanwysi ng se: (Pn.
lees die aanwysing en laat die vrae doen soos by die
vorige toetse) •

ALGEMENE VRAE.
Ons gaan nou die algemene vrae beantwoord . Korn ons kyk
,...

wat die aanw-ysi ng se: (Pn. lees die aanwysing en laat die
vrae doen soos by die vorige toetse).

xv.
Bylae

KAART VAN

JOHAN~ESBURG_OM

c.

DIE GEOGRAFIESE VERSPREIDING

VAN DIE PROEFPERSONE AAN TE DUI.
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