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HOOFSTUK IX. 

S.~•"EVATTING EN GGVOLGTl1EKLINGS. 

In hierdie studie het dit gegc::.nn om die benaderings

wyse tot alle situasios waarin die mens hom kan bevind. In 

ander studies van hierdie aard is die woorde gosindheid, 

5nstelling en so meer gebruik> maar in hierdie navorsing 

is deur analise gekom tot die 1-word houding, wat deurgaans 

in die proefskrif gebruik word. Die houding van 'n mens 

is sy neiging en gereedheid tot 'n bepaalde soort handeling. 

Hierdie houding sal dus, onder gewone omstandighede, ge

woonlik waarneembaar wees uit die handelwyse van die indi

widu. Daarom word 1n houding beskryf as die aangeleerde, 

maar redelik bestendige toestand van gereedheid van die 

hele mons om op bepaalde wyse doolgerig teenoor alle prik-

kels te handel. Daar is baie dinge in die lewe van die mens wat 

bydra tot die vorming van hierdie houdings. Hieronder kan 

die oortuigings, waardes en ideale wat op sy lewensbeskouing 

gegrond is, baie sterk bydrc... Kultuurtoestande snam met 

sekere eienskappe in 1n indiwidu se persoonlikheid, soos 

geslag en verstandelike vermoens, dra sterk by tot die 

vorming van houdings. 

Sommige skrywers sien houdings slegs in die emosionele 

of gevoelsaspek. Die gevoel is die waarderende funksie van 

die mens se gees . Die houdings wat hierui t .?;ovorm Hord) 

maak die mens geroed tot handelinge wat toogeneentheid tot, 

of afkeer in, kenmerk. Aangesien dit nie die enigste ma

nier van handeling is nio, word die aandag dan ook gevestig 

op die houdings wat dour die vJerking van die mens se intel

lek gevorm word-

Die intellektuele houdings word in verband gebring 

met die natuurwetenskappe. Die houdings wat by die na

tuurwetenskaplike navorser gewoonte geword het, soos ver

draagsaamheid, onbevangenheid, uitstel van oordeel totdat 

alle relevante dinge oorweeg is> en so meer word deur baie 
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saamgevat as 1 n kritiese houding. Die oortuigings waartoe 

'n mens kom, word mede bepaal deur die intcllek" Die in

tellektuele houding dui aan dat die mens krities staan 

teenoor alle verskynsels in sy waecrnemingsveld" In plek 

van te 11 ju:np to conclusions 11 , word die betekenis beredeneer 

en eers na die oorweging van die moontlike konsekwensies 

daarvan, word houdings gevorm. Hierdie houdings wat vorm, 

word tydens vorming gerig deur die intellek, maar die ge

voel is nie uitgesluit nie. Die waarderingsfunksie daar

van sal die aard en intensiteit bepaal van die houdings 

wat vorm. Die intellektuele houding word sterk geassosieer 

met die installing van die natuurwBtenskaplike navorser wan

near hy met sy navorsingswerk besig is. Daarom word daar 

eintlik gepraat van die natuurwetenskaplike houding. 

Die feit dat dit die mens is wat natuurwetenskap be

ocfen of 'n bepaalde gcdrag openbaar, word nooit uit die 

oog verloor nie. Hy kan nie bloot as intellektuele wese 

reageer nie, ma~r sal in sy totaliteit tot die vorming van 

houdings kom. Die natuurwetenskaplike houding is dus die 

houding wat gevorm word deurdat en nadat die intellek met 

sy kritiese denke leiding gegee het. Die aspekte hiervan 

is onbevangenheid, intellektuele eerlikheid, uitgestelde 

oordeel, oorsaak en gevolg en die aanwending van die na

tuurwetenskaplike metode in alle probleemsituasies. Daar 

word deur verskillende skrywers nog verdere aspekte genoem, 

maar in hierdie studie is die aandag bepaal net by hierdie 

aspekte en by die wat hierby ingesluit is. 

Omdat hierdie natuurwetenskaplike houding aangeleer 

word en deur opvoeding gevorm word, moet die skool se by

drae hiertoe bepaal kan word. Daarom is 'n geldige toets 

saamgestel wat op bovermelde aspekte gebaseer is, om op 

erond daarvan die stand van die natuurwetenskaplike houding 

by st. X-leerlinge te meet. Die toets is gestandaardiseer. 
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~et behulp van hierdie norme kan latere prestasies van st. 

X-leerlinge hiermee vergelyk word. Aangesien die natuur

wetenskaplike houding deur opvoeding gevorm word, is ook 

gemeet wat die stand van die nntuurwetenskaplike houding, 

volgens die toets, by groepe proefpersone is, wat ee~ jaa1 

opleiding na st. X ontvang het. Die getoGtste groepe is 

akademiese eerstejaars ann die Universiteit, professionele 

eerstejaars aan die Onderwyskollege en gimnasiumkwekelinge 

aan die Lugmag- en Leergimnasiums. 

Die bcvindings van die ondersoek is die volgende: 

(l) Verspreiding van die proefpersone. 

Die groepe wat gctoets is, het in al die gevalle be

staan uit gelykkansige monsters. Die N.R.S.N. het monsters 

van die skoolgroepe getrek. Dit word op so 'n manier ge

doen, dat elke monster ook 'n gestratifiseerde uonster is. 

Terwyl dit die geval is, kan die resultate veralgemeen 

word na die bevolking. Die toetsuitslae wat in al die ge

valle normale verspreidings toon, bevestig die bogenoemde 

veronderstelling. Hierdie verspreiding gee waarde aan die 

statistiese resultate wat op hormale verspreidings berus. 

(2) Itemanalise. 

11et die vraelys wat in hierdie proofskrif saamgestel 

en gestandaardiseer is, word 'n paging aangewend om die 

stand van die natuurwetenskaplike houding by st. X-leerlinge 

te bepaal. Die itemanalise dui aan dat st. X-leerlingc wel 

'n natuurwetenskaplike houding besit. As gevolg van die 

baie antwoorde wat party afleiers getrek het, is dit dui

delik dat daar by st. X-leerlinge baie geleentheid vir die 

verbetering van die houding is. Die afleiers toon in baie 

gevalle die bestaan van bygeloof, die gebrek aan onbevangen

heid en intellektuele eerlikhoid. Die response wat deur 

die afleiers getrek is, dui ook aan d~t daar dikwels tot 

gcvolgtrekkings gckom word, lank voordat alle gegewens in 

aanmerking geneem is. Die regte be~rip van oorsaak- en -

gevolgverhoudings ontbreek ook by baia van die proefpersone. 
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Die onvermoe om die nettuurwetenskaplike mc:tode op alledaagse, 

asook op eksperimentele situasies toe to pas, is groot. 

ilaar is dus nic veel rode vir die skool om te aanvaar dat 

die natuurwetenskaplike houding wat as een van die doel

stellings by die onderrig van Natuur- en Skeikunde gestel 

is, genoegsaam ontwikkel word nie. Dit is 'n taak wat die 

skool homself gestel het, wat nog uitgevoer moet word. 

Dit sal dus nodig woes om na metodes te sock wat oritwikkel 

is om daardie doelstelling te verwosenlik. 

(J) Verskille in die toetsresultate" 

Die resultate het aangedui dat die A-baan, akademiese 

groep en weermagsgroep duidend bctor presteer as die B-baan 

en die professionele groep en dat die profcssionele groep 

ook duidend beter is as die B-baan. Dit is moeilik om af

doende redes hiervoor te bepaal. Sommige gegev·Jens dui egter 

in 'n bepaalde rigting. Die korrelasieko~ffisi~nt tussen 

die I.K .. en hi~rdie toetsprestasie is 0.4 vir die A-baan en 

0.3 vir die B-baan. Die gemiddelde I.K. van die A-baan is 

naastenby 10 punte ho~r as die van die B-baan. 'n Aan-

duiding van die verspreiding van die toctstellings in I.K.

groepe dui 'n gelcidelike styging van die gemiddelde toots

telling, met die sty~ing van die I.K. Vanaf 1 n I.K. van 76 

tot 130+ is intervalle van 10 geneem. Die gemiddclde toets

telling vcm hierdie ,:;;roepe het gestyc; van 21.6 deur 24.02, 

27.3 en 31.7 tot 35.6. 

Daar is dus 'n verband tussen die I.K. en die toets

telling. Die lac korrelasie verklaar nie alles nie, want 

die indiwidu met 1 n hocr I.K. sal in die meeste gevalle die 

toetsitom so probleemsituasie bcter begryp en met meer 

toewyding en deursettingsvermo8 werk om die antwoord na die 

beste van sy vermoe te bepaal. Die swakker begaafde sal 

stadiger verstarm en geneig wees om gouer moed op te gee. 

Die korrelasie tussen die I.K. en die toetstelling wat 

laag is, dui in elk geval ook aan dat·die toets nie intel-
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ligensie meet nie. Die hoe intelligensie van 'n procfpersoon 

scl hom beter bcbvaam om hierdie natum~wetenskaplike hou

dingstoets tc beantwoord. Die hoer korrelasie van die ~-baan 

as die van die B-baan dui juis ook doarop dat die A-bann 

leerlinge met hul hoer I.K. ;s, hierin betcr presteer. 

Dit is ook opmerklik dat die toets vir die A-baan 

betroubaarder is as vir die B-baan. Die natuurwetenskap

like houdingstoets sal A-baan-leerlinge dus mcer bestendig 

in dieselfde rangorde meet as wat dit B-baan-leerlinge sal 

meet. Di t skyn dus as of die hoer intelligensie 'n kcmdi

daat beter sal bekwnam vir die bcantvJOording van die toets 

sonder dat die hoer intelligensie juis nodig is vir die 

beantwoording van die vrac. 

Hier is nie 'n ontleding van die resultate gemaak 

met betrekking tot die verskillende vakke wat gekies kan 

word nie. Die mctode van ondorrig in die ~-baan met sy 

verrykte kursus sal die leerling waarskynlik ook beter ont

wikkel in kritiese denkc. 

Terwyl die I.K. van die A-baan-proefpersone gomiddeld 

10 punte hoer is as by die B-baan, is die skoolprestasie 7~ 

ho~r. Hicrby moet net onthou word dat dit nic 'n heeltemal 

gcregverdigde vergclyking is nie, omdat die inhoud van die 

skoolwerk van die twee bane nio identics is nic. Die ge

middelde toetstelling van die A-bann is 6 punte d.w.s. 10% 

hour as die van die B-bno.n. Die toetstelling em die skool·

prastasie korreleer met 0.3. Hierdie toots meet nie feitc

kennis nie. Eintlik sou 'n mens vcrwag dat daar 1 n hoGr 

korrelasi8 sal wees as die skoolprestasic bcstaan uit ver

moens soos die wat vereis word by die toepassing van kennis, 

vaardighede en kritiese denke. Waarskynlik is die rode vir 

die lae korrelasie, die feit dat die skool tot so 'n groot 

mate feitekennis meet. 

; .. an;;osien druiping in die skool tot 1n minimum be

perk word, is die leerlinge in st. X naastenby ewe oud. 
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Tussen die ouderdom en die toctsprest~sie is 'n klein nega-

tim"le korrolnsie wc-.t c.nndui dat die ouer leorlinge svvakker 

pre::;t-,,o::or. Die rede hiorvoor is ''mctrskynlik dtlt die ouer 

leerlinge in die meeste gsvallc in die skool vertraag is, 

of verstc.ndelik swakkor is as die jonger leerlinge in die-

selfde klas. 

(4) Verbetering in die n?tuurwet~~sknplike houding. 

Dr, I.rnold1 ) het in sy ondersoek duidende vcrbetering 

gevind toe hy st. IX-, st. X-> B.Sc.I- en B.Sc.II-groepe 

proeipersone getoets het. Volgens hierdie toots is daar 

geen duidende verskil tussen akadcmiese cerstejaars en st. 

X-leerlinge in die ~-baan nic, d.w.s. die wat 1 n akademiese 

kursus kan vol,::;" Om 'n verklC1ring hicrvoor te vind, is die 

prestasies vnn die akademiese groep weer in oorweging ge-

neem. Die proefpersone is verdcel in die wat 'r. B.Sc.-

kursus volg en die res. Hierdie indeling is gemaak, omdat 

dr. Arnold met geselckteerde grocpo, nl. B.Sc .-studente, 

gewerk het. Die resultaat hiervan toon dat die 60 B.Sc.-

studonte wat tussen die groep was, so gemiddclde toetstol-

ling 37,92 is en die gomiddelde toetstelling van die res 

28.3" ~lhoewel die aantal klein is, is dear 'n duidende 

verbcterinz vanaf die A-bann met hullo 30.434 gcmiddold 

na hiordie gemiddold van 37.92. Hieruit stem ons met dr. 

Arnold seam, dat, by die geselckteerde B.Sc.-groep, daar 

verbetering gedurende die jaar se e.kademiese ·vJerk, m. b. t. 

die natuurwetenskaplike houding is. Hierdie· gemiddeld is 

selfs beter as die van die hoogste I.K.-groep van die 

skool, nl. 130+ wat 'n gcmiddeld van 35.6 behaal het. 

Hieruit kan afgelei word dat die natuurwetenskaplike houding 

verbeter by die onderrig van die natuur\-Jctenskappe. l1.lge-

mene akademiese studio· vcrboter die natuurwetenskaplike 

houding nio noodwendig nie, maar natuur\'lc:tenslcaplike studie 

1) ~rnold: Die natuurwetenskc.plike gesindhcid, 163. 
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( 5) Norme, 

Aangesien die groepe wat getoets is in baie opsigte 

van mekaar verskil, is dnar groepnorme bepaal in terme van 

persontiele range. Die uitslae van die ~-baan, B-baan, 

';J€:lermagsgroep 1 Akadcmiese groep en Professionele groep se 

sentielwaardes verskil vir dieselfde onverwerkte telling. 

Die natuurwetenskaplike houding sal deur bepaalde 

onderrigm..;todes wa.:'.rskynlik geed ontwikkel word. Die groat 

probleem is om 'n vergelykinzsbasis daarvoor te verkry. 

Tydens hi0rdie navorsing is gecn paging aangewend om metodcs 

met meknar tc vergelyk nie. Hierdie wcg is nou vir die toe

karns opgestcl. Navorsers kan hierdie vraclys en nonne ge

bruik om die sukses van bcsondere mctodes v2n onderrig of 

selfs gewone klasmetodes met mekaar te vergelyk. Hicrdie 

norme is nie slogs vir skoolklasse soos st. IX en X beskik

baar nie) ma.ar ook vir naskoolse groepe. Dit kan dus ge

bruik word om metodes van akademiese onderrig met mekaar te 

vcrgelyk, asook die metodes vir professionele onderrig en 

die metodes wat vir militare kursusse gebruik word. So 

kan bepaal word watter metode die natuur:rrctenskaplike 

houding die beste ontwikkel. 

Om leerlinge se na tuur,'letenskaplike houding te vorm 

en te ontwikkel, is daar 'n gekoordineerdc pro,gram nodig 

wat nl die vakke sal betrek. Dit is nodig dat die leerling 

g81Genthcid kry om die aspekte; van die natuurwetcnskaplikG 

houding by 'n hele paar verskillende vakke aan te wend, 

sodat hy daaruit vcralgemenings kan maak wat op alle 

lewensterreine toegepas kan word. In die skoal is dit dus 

nie die taQk van 'n enkele onderwyser om die natuurweten

skaplike houding van die leerling na wense te ontwikkel nie~ 

Dit is vir die Geskiedenisondorwyser net so belangrik om 

objektiwiteit te ontwikkel as vir diu Viskunde- of Natuur

en Skeikundeonden'l'yser. 
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Vir die gobruik vQn die toets knn die volgendc voor

beeld m. b. t. een vnk as voorbeeld dien, l.an die begin van 

die st. X-jar:r knn die vrc..elys as toets nan die leorlinge 

in twee ekwi vnlente klasse gegee word. Ter1.vyl dieselfde 

leerstof by albci behandel word, word die kl2s wat as toe~s

groep dien 1 voortdurend voor probleemsituasies gestel, ter

wyl die aspekte van die natuurwetensknplike houding gereeld 

deur klnsgesprekke op diu werk toegcpas word. Die problcme 

word deur die toepnssing van die natuurNetonskaplike netode 

opgelos, torwyl onbevnngenheid, oorsaak-en-gevolgverhoudings 

en so mesr by die vers2.meling vc:.n al die gegewens toegepns word. 

i>-E'.n die einde van die jaar word dieselfde vraelys Neer as 

toots aan albei klasse gegee. Die uitslag sal aandui watter 

metodo die suksesvolste is. 

/~.nder norme, behnh·Je die groepnorme, sky ... 1 onprakties 

te 1.vees. I. K. -norme is oorNeeg, maar omdat nmve I. K.

resultate vanaf volgende jaar in gebruik sal wees, loon 

norme w2t op die ou I.K's gebaseer is nie die moeite nie. 

Buitendien sal sulke I.K.-norme onprnkties woes, want die 

mctingsfout vir 1 n korrelasic v.:-..n 0.3 is so groat dat die 

norme onbetrouba2r sal wees. Oudcrdomsnorme is ook nie oor

weeg nie, omdo.t st. X-leerlinge so ouderdomrne te min van 

mekaar verskil en daar buitondien 'n negatiewe korrelasie 

tussen die toetstelling en die ouderdom van st. X-leerlingo 

is. 

l6) Probleme. 

In hierdie proefskrif het ook problema opgeduik en 

vraagstukke ontstaan, wanrop tot nog toe geen afdoende 

nntwoorde gegee kon word nie. Die eerste vrnag is hoe die 

natuurwetenskaplike houding ontwikkel. Uit hierdie onder

seek is dit nie duidelik of die natuurwetenskaplike houding 

geleidelik of sprongsgmvys ontv,rikkel nie. Ook kc:m nie met 

sekerheid ges5 word of dit by alle indiwidue eenders ont

wikkel nie. !Jk rol HL'.t ryping en besondere raetodes van 
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onderrig spool, is oak nag nic b~pnnl nie. ~ntter bcpanlde 

vnkke on watter besondere rnctodes in die vakke die vurnaam-

.... 
ste bydraende f2ktore is, kan oak nic met sekerheid gose 

vJOrd nie. Sornmige vakke lGcn hulle r.1eer da0rtoo en sekore 

bJpa2lde motodes is voor die handliggend vir die ontwikkeling 

v<:m die nc. tuurvretensk2plike houding, maar di t moot eers 

eksperimenteel bewys word 

Die vraag waarom di~ naskoolsc toetsgroepe nie beter 

presteer as die skoolgroepe nie, kan moeilik bedntwoord 

vJord Ouderdom en ryping is nie dieselfdc begrippe nie. 

Terwyl die ouderdom statistics gcen verbetering gelcwer 

hct nic) skyn dit asof die naskoolse jaar van ryping oak 

nie noodwendig 'n boter natuurwetenskaplike-houding as ge-

volg het nio. Die kultuurmilieu snl sekerlik 'n rol spool, 

maar dit sk~rn as of doelgerigte motodes en oefening in ge-

rigte denko voel belnngriker is us nEttuurlikC:: ryping. 

Dit sal sekorlik insiggewend wecs as hierdie vraelys 

in 2ngels verwerk kan word om die toetsrosultate van die 

En~el~e b~volkingsdeel met die ~frikaanse bovolkingsgroep 

tc knn vergolyk. 

~nngesien die toots vir st. X-leerlingo gestandnardiseer 

is, word daar onwillekeurig 'n behoeftc gevoel aan die muting 

van die netuurwctonskaplike houding by lacr standerds. ~et 

st. X se resultate as vcr~elykingsbasis sal dit ook moont-

lik v.rees om die stcmd asook die ontwikkeling van die natuur-

wetenskaplike houding by laer standerds, bv. standerds IX 

en VIII te meat. 

(7) Implikasies van die resultate. 

Vakonderri~ sal die natuurwetenskaplikG houding nie 

outomaties veel verbeter nie. 7 n Goedgevormde en ontwik-

kelde n<ltuun~etenskaplike houding sal die student beter 

bekwaam om suksesvol aan 'n universiteit te studeer. Dit 

sal die indiwidu oak beter bekwaam om sy plck as lands-

burger vol tc sta2n in die kultuur wat tot so 'n groat mate 
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dcur die tegnologie bGfnvlocd vJOrd. 1 n Ontwikkclde natuur-

wetcnskaplike houding sal die professionelc, sowel 2s die 

militere student, ook bctcr bel&aam om sy plck in die 

pr2ktiese levJe vol te stan.n. Hierdie toc;ts hct ook 'n 

prognostiese waarde. Deurdnt studente w2t Natuurwetcnskc.ppc 

~estudeer, hoer presteer, kan voorncmcndc B.Sc.-studente met 

behulp van hierdie toets ns nog 'n hulpmiddcl, in hul kur

sus- en v~kkcusc gelei word. 

Dcurd2t onderrigmetodes so belangrik is, lwn die 

Skole, Univ~rsiteitc, Kolleges en Weermaggimnasiwns aandag 

2an die ontwikkGling van die natuurwetenskaplikc houding gee. 

Daardeur sal hulle hullc kandidc.tq bcter vir die praktiese 

lewe toerus. 




