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HOOFSTUK4 

NAVORSINGSONTWERP EN -METODOLOGIE 

4.1 INLEIDING 

In Hoofstuk 2 is die onderrig en leer van wiskunde in die algemeen bespreek. Verskillende 

faktore wat 'n invloed op die leer van wiskunde kan he, is beskryf. In Hoofstuk 3 is meer 

spesifiek gefokus op verskillende teoriee oar die aanleer van die funksiekonsep, waaronder 

'n samestelling van Dreyfus en O'Callaghan se modelle waarvolgens die konseptualisering 

van funksies by voornemende wiskunde-onderwysers in die empiriese studie bepaal is (kyk 

3.5). 

In hierdie hoofstuk word die navorsingsontwerp en -metodologie wat vir die data-insameling 

en -ontleding gebruik is, bespreek. 

4.2 Doel van die empiriese ondersoek 

Die doel met die empiriese ondersoek was om die invloed van 'n dinamiese tegnologies

verrykte leeromgewing op die houdings en oortuigings van voornemende wiskunde

onderwysers met betrekking tot wiskunde-onderrig en -leer, asook die invloed van sodanige 

leeromgewing op die konseptualisering van voornemende wiskunde-onderwysers met 

betrekking tot die funksiekonsep, te ondersoek. Op grand van die resultate en bevindinge 

word daar in Hoofstuk 6 'n model vir die konseptuele leer van funksies in 'n dinamiese 

tegnologies-verrykte omgewing by voorgraadse wiskunde-onderwysstudente aangebied. 

4.3 Navorsingsontwerp 

4.3.1 Orientering 

'n Navorsingsontwerp word gebruik om die navorsing te struktureer. Dit toon aan hoedat die 

hoofkomponente van die navorsingsprojek, naamlik die steekproef of populasie, data

insamelingsinstrumente, programme of intervensies en metodes 'n samehangende geheel 
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vorm om die sentrale navorsingsvrae te beantwoord. "Research design can be thought of as 

the structure of research - it is the "glue" that holds all of the elements in a research project 

together" (Trochim, 2006b:1). Volgens Mouton (2001:55) kan 'n navorsingsontwerp oak as 

die oorhoofse plan of bloudruk beskou word van hoe die navorsing uitgevoer gaan word. 

In hierdie studie word 'n pragmatiese benadering gevolg. Pragmatisme is nie tot enige 

spesifieke filosofiese paradigma verbind nie (kyk 2.2.2). Verskeie navorsers beskou 

pragmatisme as die beste filosofiese onderbou van die gekombineerde navorsingsmetode, 

aangesien die navorser van kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes gebruik maak om die 

navorsingsprobleem ten beste te verstaan (Johnson & Onwuegbuzie, 2004:16; Creswell, 

2003:120; Rallis & Rossman, 2003:500; Maxcy, 2003:85; Tashakkori & Teddlie, 2003a:74). 

Pragmatists beskou die navorsingsvrae in 'n studie van grater belang as die metode wat 

gebruik word, of die filosofiese paradigmas onderliggend aan die metode (Creswell, 

2003:11). Verskillende benaderings word gebruik om die navorsingsprobleem te verstaan. 

Patton (1990:39) beklemtoon die belangrikheid daarvan om op die navorsingsprobleem te 

fokus en propageer 'n "paradigma van keuses" wat die metodologiese rigiditeit verwerp ten 

gunste van die erkenning van die gepastheid van verskillende metodes vir verskillende 

situasies. Wat belangrik is, is nie abstrakte filosofie nie maar dit wat in die praktyk werk 

(Johnson & Christensen, 2003:30; Howe, 1988:14). Tashakkori en Teddlie (1998:5) beweer 

verder dat die pragmatisme die onversoenbaarheid van kwalitatiewe en kwantitatiewe 

navorsingsmetodes (die sogenaamde paradigma-oorlog) verwerp. Omdat die pragmatisme 

in kennis en die gebruik daarvan gernteresseerd is, word daar oak dikwels na pragmatisme 

as die teorie van kennis verwys (Maxcy, 2003:76). 

4.3.2 Gekombineerde navorsingsontwerp 

(Mixed methods research design) 

Die gekombineerde navorsingsontwerp is 'n antwerp waarvolgens beide kwantitatiewe en 

kwalitatiewe navorsingstegnieke, -metodes, -benaderings en -konsepte in 'n enkele studie 

gekombineer word (Johnson & Onwuegbuzie, 2004:17). Beide die kwalitatiewe en 

kwantitatiewe data word ontleed en ge"interpreteer (Creswell, 2003:15) om verskillende 

aspekte van dieselfde navorsingsprobleem toe te lig ten einde 'n meer volledige begrip 

daarvan te verkry (lvankova, Creswell & Clark, 2007:263). 
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Die konsep van die kombinasie van verskillende metodes het volgens Creswell (2003:15) 

waarskynlik sy oorsprong in die werk van Campbell en Fiske gehad wat veelvuldige metodes 

gekombineer het om die geldigheid van sielkundige eienskappe te bestudeer. Dit het ander 

navorsers aangemoedig om metodes te kombineer, wat tot benaderings gelei het waar 

waarnemings en onderhoude (kwalitatiewe data) met tradisionele opnames (kwantitatiewe 

data) gekombineer is. Die feit dat aile metodes sekere beperkings het, het navorsers tot die 

besef laat kom dat vooroordele inherent aan 'n enkele bepaalde metode die vooroordele van 

ander metodes kan neutraliseer of kanselleer. Deur die gekombineerde antwerp te gebruik 

kan die resultate van een metode (byvoorbeeld die kwalitatiewe) gebruik word om die 

resultate van die ander metode toe te lig (Creswell, 2003:21 0) of om konvergensie tussen die 

kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes (oak genoem triangulasie) te vind (Jick, 1979:602). 

Verskillende terme word vir die gekombineerde navorsingsontwerp gebruik, naamlik 

integrering, sintese, kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes, multimetodes, triangulasie 

(Morse, 2003:190) maar die term "gekombineerde antwerp" word meer algemeen in resente 

navorsing gebruik (Tashakkori & Teddlie, 2003b:x,xi). Die gekombineerde navorsings

ontwerp gebruik kwalitatiewe en kwantitatiewe data-insameling- en -ontledingstegnieke, 

hetsy in parallelle of opeenvolgende fases (Teddlie & Tashakkori, 2003:11). Hierdie metode 

stel vele uitdagings aan die navorser, soos uitgebreide data-insameling, die tyd-intensiewe 

aard van die ontleding van beide kwalitatiewe en kwantitatiewe data en die feit dat die 

navorser bekend moet wees met beide navorsingsmetodes (Creswell, 2003:21 0). 

Die vier basiese gekombineerde-metode navorsingsontwerpe wat die meeste gebruik word, 

is die verklarende antwerp, die ondersoekende antwerp, die triangulasie-ontwerp en die 

geneste (embedded) antwerp (Creswell & Plano Clark, aangehaal deur lvankova et a/., 

2007:263). Elkeen word vervolgens kortliks bespreek: 

Verklarende gekombineerde metode-ontwerp (explanatory design) 

Die doel van hierdie antwerp is om kwalitatiewe bevindinge te gebruik om meer lig op 

kwantitatiewe resultate te werp (lvankova et a/., 2007:264). Die rasionaal is dat die 

kwantitatiewe resultate 'n geheelbeeld van die navorsingsprobleem bied, terwyl die 

kwalitatiewe resultate die geheelbeeld verfyn, verduidelik of uitbrei (Creswell et a/., 

2003:222). Die twee metodes word gedurende die interpretasie-fase van die studie 

gerntegreer (Creswell eta/., 2003: 223). 
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Hier volg 'n diagrammatiese voorstelling van die antwerp (Fig. 4.1 ): 

Kwantitatiewe 
data-lnsameUng en 
~ontteding 

i' Kwantatiewe 
1 data- insameling en 
I ~ontleding 

lnterpretasle van hoe kw;alitlatrewel 
resultate kwantitatiewe 

' 
resultate verduidellk 

FIGUUR 4.1 : Diagrammatiese voorstelling van die verklarende ontwerp 

Ondersoekende gekombineerde metode-ontwerp 

In hierdie antwerp gebruik 'n navorser kwalitatiewe data om 'n onderwerp te ondersoek 

voordat dit kwantitatief gemeet of getoets word (lvankova eta/., 2007:265; Creswell eta/., 

2003:227). Hierdie antwerp is dus gepas wanneer 'n onderwerp bestudeer word waaroor 

daar min of geen literatuur bestaan, of wanneer die navorser onseker is oor die toepaslike 

konstrukte of hoe om belangrike veranderlikes te meet (lvankova et a/., 2007: 265). Hierdie 

antwerp laat die navorser dus toe om 'n onderwerp eers te ondersoek deur kwalitatiewe 

temas te identifiseer en teoriee te ontwikkel en hierdie ondersoek dan te gebruik om die 

daaropvolgende kwantitatiewe ondersoek te rig, byvoorbeeld om 'n teorie te toets of om 'n 

meetinstrument te ontwikkel wat op die kwalitatiewe resultate gebaseer is (Creswell & Plano 

Clark, 2007, aangehaal deur lvankova et a/. 2007: 265). 

Triangulasie-gekombineerde metode-ontwerp 

Beide die kwalitatiewe en kwantitatiewe data word tegelykertyd ingesamel. In hierdie antwerp 

gebruik die navorser beide die kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes om die verskynsel wat 

ter sprake is, ten beste te verstaan (lvankova et a/., 2007:266). Die data-insameling geskied 

gelyklopend in een fase van die studie (Creswell eta/., 2003:229). Die metode is veral geskik 

wanneer die navorser beide soorte data oor 'n enkele verskynsel gelyktydig wil insamel ten 

einde die verskillende bevindings te vergelyk en te kontrasteer om tot 'n geldige 

gevolgtrekking te kom (Creswell et a/., 2003:229). Die triangulasie-ontwerp neem minder tyd 

om te voltooi as die opeenvolgende antwerp. Die nadeel is egter dat dit moeilik is om twee 

verskillende stelle data gelyktydig in te samel en te ontleed (lvankova eta/., 2007:267). 
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Geneste antwerp 

Hierdie antwerp word gebruik wanneer die navorser 'n sekondere navorsingsvraag wil 

beantwoord wat verskil van, maar verwant is aan die primere navorsingsvraag (lvankova et 

a/., 2007:267). 'n Ondergeskikte metode (kwalitatief of kwantitatief) word binne die dominants 

metoda (kwantitatief of kwalitatief) ingebed (Creswell et a/., 2003:229). Die data wat volgens 

die twee verskillende metodes ingesamel is, word tydens die ontledingsfase van die studie 

gekombineer (Creswell et a/., 2003:230). Die uitdaging in hierdie antwerp is om te besluit 

waarom 'n tweede datastel nodig is en hoe om die sekondere data in te samel sander om 

vooroordeel teenoor die insameling en ontleding van die primere data te openbaar (lvankova 

eta/., 2007: 268). 

Vir die doel van die onderhawige studie is die verklarende gekombineerde navorsingsmetode 

gebruik (kyk Fig. 4.1 ). Die kwantitatiewe resultate van die navorsing word met kwalitatiewe 

navorsing opgevolg om meer Jig op die kwantitatiewe resultate (lvankova eta/., 2007:264). 

Ten einde die eerste navorsingsdoelwit te beantwoord (kyk 1.3) is kwantitatiewe inligting oar 

voornemende onderwysers se houdings en oortuigings deur die inskakeling van die Studie

orientasie-vraelys in wiskunde (hierna genoem die SOW) verkry. Dit is met semi

gestruktureerde fokusgroeponderhoude opgevolg om 'n verklaring te bied vir die 

kwantitatiewe resultate wat uit die SOW verkry is. Om die tweede navorsingsdoelwit te 

beantwoord (kyk 1.3) is gebruik gemaak van 'n funksietoets gebaseer op O'Callaghan en 

Dreyfus se model (kyk 3.5 en Bylaag C) ten einde kwantitatiewe inligting oar voornemende 

onderwysers se konseptualisering van die funksiekonsep in te win. Hierdie inligting is 

opgevolg met 'n kwalitatiewe ondersoek in die vorm van taakgebaseerde onderhoude 

waartydens students met die oplossing van problema gekonfronteer is. 

Vanuit die resultate en gevolgtrekkings in die eerste twee navorsingsdoelwitte is 'n model vir 

die effektiewe benutting van 'n dinamiese tegnologies-verrykte leeromgewing saamgestel ten 

einde die derde navorsingsdoelwit te beantwoord. 

Vervolgens word 'n uiteensetting van die kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes gegee wat 

gevolg is. 
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4.4 Navorsingsmetodologie 

4.4.1 Kwantitatiewe ondersoek 

4.4.1.1 Eksperimentele antwerp 

Maree en Pietersen (2007:145) definieer kwantitatiewe navorsing as ··n sistematiese en 

objektiewe proses waarin daar van numeriese data van 'n geselekteerde subgroep uit 'n 

omvattende groep gebruik gemaak word om uiteindelik vera/gemenings te maak wat van 

toepassing is op die grater groep. 

Vir die kwantitatiewe deel van die empiriese ondersoek is van die eksperimentele antwerp 

gebruik gemaak wat uit 'n eksperimentele (E)- en kontrolegroep (K) bestaan wat aan 'n voor

en natoets onderwerp is (Creswell, 2003:162, 170). Die doel hiervan was om te bepaal wat 

die invloed van 'n dinamiese tegnologies-verrykte leeromgewing (as intervensie) op die 

houdings en oortuigings asook die konseptualisering van voornemende wiskunde

onderwysers met betrekking tot die funksiekonsep is. Kwantitatiewe data is deur middel van 

die SOW en die funksietoets ingesamel. Die eksperimentele antwerp sien soos volg daaruit 

(aangepas uit Leedy & Ormrod, 2005:225; Creswell, 2003:170)(kyk Fig 4.2): 

INTERVENSIE 

E1 sow Dinamiese tegnologies- Ez sow 
verrykte leeromgewing: 

(n=66) Funksietoets 1 (n=49) Funksietoets 2 

Geometer's Sketchpad 

K1 sow Kz sow 

(n=1 01) Funksietoets 1 (n=99) Funksietoets 2 

FIGUUR 4.2 : Eksperimentele antwerp vir kwantitatiewe deel van andersaek 
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4.4.1.2 Populasie 

Die beskikbaarheidspopulasie word deur Johnson en Christensen (2004:243) beskryf as die 

groep leerders wat vir die navorser beskikbaar is vir deelname aan die navorsing. In hierdie 

geval het die populasie vir die eksperimentele groep uit eerstejaarstudente aan die Fakulteit 

Opvoedingswetenskappe van 'n Suid-Afrikaanse Universiteit bestaan. Die enigste beskikbare 

en vergelykbare groep wat as kontrolegroep kon dien, het uit eerstejaar-Wiskundestudente 

aan die Fakulteit Natuurwetenskappe op dieselfde kampus bestaan. 

4.4.1.3 Data-insamelingsinstrumente en veranderlikes 

In hierdie eksperiment is die onafhanklike veranderlike die dinamiese tegnologies-verrykte 

leeromgewing waaraan studente in die eksperimentele groep gedurende die loop van 'n 

semester blootgestel is. Die afhanklike veranderlikes is studente se houdings en oortuigings 

teenoor die leer van wiskunde asook hulle konseptualisering van die funksiekonsep. 

In die eerste fase van die ondersoek is die SOW gebruik om ondersoek na onder andere die 

houdings en oortuigings van voornemende wiskunde-onderwysers in te stel. Hierdie vraelys 

is as voor- en natoets gebruik. Die funksietoets (kyk Bylaag C) is gebruik om ondersoek in te 

stel na die konseptualisering van voornemende onderwysers met betrekking tot die 

funksiekonsep. 'n Tweede funksietoets is vir die natoets opgestel (kyk Bylaag D). 

4.4.1.3.1 Studie-orientasievraelys in wiskunde (SOW) 

In 2.1 en 2.5 is reeds melding gemaak van die kommer wat daar heers oor leerders se swak 

prestasie in wiskunde, en die gebrekkige kennis van voornemende en praktiserende 

onderwysers. Ten spyte van die feit dat navorsing toon dat prestasie in skoolwiskunde een 

van die beste voorspellers vir sukses in tersit3re studies is (Crawford eta/., 1994: 331), word 

daar gewoonlik min aandag aan leerders se studie-orientasie in wiskunde gegee (Maree, 

1995:70). Verskeie navorsers het reeds aangetoon dat daar 'n statisties betekenisvolle 

verband tussen aspekte van studie-orientasie in wiskunde, insluitende angs, oortuigings, 

motivering, houding teenoor wiskunde en studie-milieu bestaan (Nickson 1992:110; Como, 

1992:69; Reynolds & Walberg: 1992:157; McLeod, 1992:584; Mji & Makgato, 2006:262-263). 

Schweinle, Meyer en Turner (2006:271) beweer byvoorbeeld dat, hoe meer lonend en 

genotvol leer is, en hoe minder eentonig en angswekkend, hoe meer sal leerders wil leer ter 
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wille van leer self; daarom is leerders se motiverings- en emosionele ervarings in klaskamers 

bepalend vir hulle houdings, gedrag en prestasie. Howie et a/. {2000:75) stel juis voor dat 

aandag aan die verbetering van leerders se motivering en houding teenoor Wiskunde gegee 

moet word ten einde leerders se wiskundeprestasie te verbeter. 

Daar is aanduidings dat leerders se beskouing oar wiskunde en hulle studie-orientasie die 

kwaliteit van kognitiewe aktiwiteit en leeruitkomste (Crawford, 1992, aangehaal deur 

Crawford eta/., 1994:331), asook hulle probleemoplossingsvermoe en uiteindelike prestasie 

in wiskunde be'invloed (Maree, 1999:468). Reynolds en Walberg {1992:157) beklemtoon die 

feit dat daar h noue wisselwerking tussen die verskillende aspekte van leerders se studie

orientasie bestaan, en dat hierdie aspekte in 'n komplekse netwerk met mekaar in interaksie 

is. 

Die kern van die problematiek random wiskunde-onderrig en -leer le veral buite die 

kognitiewe terrein (kyk 2.5). Dit is juis belangrik om ondersoek in te stel na ander aspekte as 

bloat die evaluering van kognitiewe aspekte (Maree & Schoeman, 1997:128). Ondanks die 

belangrikheid van wiskunde en die genot wat sekere studente daaruit put, is talle studente se 

studie-orientasie in die vak negatief en koester hulle 'n negatiewe houding jeens wiskunde 

(Maree eta/., 1997:2). Studente se vlak van emosionele funksionering, hulle persoonlikheid

samestelling, motivering, gevoelens random wiskunde, die wyse waarop hulle die dosent, die 

klasatmosfeer en die onderrig van wiskunde beleef, kortom, hulle totale studie-orientasie in 

wiskunde, speel 'n betekenisvolle rol in hulle uiteindelike prestasie in hierdie vak (Maree & 

Schoeman, 1997:128). Omdat die SOW aan wiskunde-onderwyseropleiers die geleentheid 

bied om studente se studie-orientasie in wiskunde te meet, het die navorser dit goed gedink 

om dit te gebruik om veral dan inligting in te win oar voornemende onderwysersl se houdings 

en oortuigings ten opsigte van die onderrig en leer van wiskunde2. In die lig van die feit dat 

studente se kontaksessie-tyd beperk is, is die SOW verder oak as 'n geskikte vraelys beskou 

omdat dit maklik is om te gebruik, relatief min tyd in beslag neem {die vraelys behoort binne 

'n halfuur voltooi te word), gestandaardiseer is en maklik by groat groepe studente 

ingeskakel kan word, soos wat in hierdie studie die geval was. 

Daar sal voortaan van voornemende onderwysers as studente gepraat word 
2 Alhoewel die SOW -vraelys aanvanklik vir hoerskoolleerders opgestel is, kan die vraelys onveranderd vir 

eerstejaarstudente gebruik word, aangesien bulle pas uit Graad 12 kom, in oorleg met prof JG Maree, die 
outeur van die SOW. 

HOOFSTUK4: 
NAVORSINGSONTWERP EN -METODOLOGIE 

123 



Die SOW is saamgestel met die oog daarop om die volgende aspekte van toetsinterpretasie 

in wiskunde te bevorder (Maree eta/., 1997:1 ): 

i) Die vraelys verskaf in die eerste plek inligting oar verskillende aspekte van 

studente se studie-orientasie in wiskunde; 

ii) Noukeurige ontleding van die vraelys behoort wiskunde-onderwyseropleiers te 

help om insig te bekom oar die redes waarom sekere studente 'n goeie en ander 

studente 'n minder goeie studie-orientasie in wiskunde openbaar; 

iii) Voortgesette navorsing behoort die hipotese te bevestig dat daar by die SOW 'n 

betekenisvolle verband tussen prestasie in die betrokke vraelys en akademiese 

prestasie in wiskunde bestaan, ten spyte daarvan dat die bruikbaarheid van 

hierdie tipe vraelyste deur hulle afhanklikheid van eerlike antwoorde deur 

studente beperk word; 

iv) In die lig van die geheelbeeld (soos bekom deur die SOW) behoort wiskunde

onderwyseropleiers in staat te wees om nie aileen studente se studie-orientasie te 

evalueer nie, maar oak riglyne daar te stel vir die optimering van studente se 

prestasie in wiskunde. 

Studie-orientasie in wiskunde bestaan uit die volgende ses velde: studiehouding, wiskunde

angs, studiegewoontes, probleemoplossingsgedrag in wiskunde, studiemilieu en inligting

verwerking (Maree eta/., 1997:7-9). Elkeen word vervolgens kortliks bespreek. In die vraelys 

word studente voor verskeie hipotetiese situasies gestel waarin hulle dan uit verskillende 

alternatiewe die een moet kies wat met hulle gevoel of waarskynlike optrede ooreenstem. 

Elke stelling moet aan die hand van 'n vyf-punt Likert-skaal, naamlik byna nooit, soms, 

dikwels, gewoonlik, of byna a/tyd, beantwoord word. Sommige stellings is gunstig ten opsigte 

van die aspekte en ander nie (Maree & Schoeman, 1997: 129). Voorbeelde van die 

toetsitems word by die bespreking van die velde hieronder ingesluit. 

Studiehouding (kyk 2.5.1 en 2.5.2) 

Die vorming van basiese konsepte in wiskunde is besonder belangrik. Hierdie konsep

verwerwing is 'n noodsaaklike voorvereiste vir die aanleer van meer gevorderde werk in 

wiskunde (Maree et a/., 1997:3, 4, 7). Wanneer wiskunde, veral in 'n vroee stadium, te 

teoreties en abstrak aangebied word sander dat leerders op 'n effektiewe wyse aan genoeg 

konkrete ervarings blootgestel word, lei dit tot onvolledige begripsvorming wat latere leer 

be"invloed. Leerders se studiehouding teenoor wiskunde sluit in gevoelens, ingesteldhede en 
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houdings jeens wiskunde wat manifesteer in leerders se motivering en verwagting in 

wiskunde. Wanneer leerinhoude in wiskunde nie by leerders se kennis en begripsvlak 

aansluit nie, lei dit tot frustrasie, wat hulle motivering om in wiskunde te presteer inhibeer. 

Leerders glo verder 6f dat sukses of mislukking buite hulle beheer le (eksterne lokus van 

beheer), 6f dat hulle beheer het oor die faktore wat hulle sukses of mislukking medebepaal. 

Hierdie faktore oefen in aile waarskynlikheid 'n betekenisvolle invloed op hulle ingesteldheid 

teenoor wiskunde uit (Maree & Schoeman, 1997: 129). 

Voorbeelde van items uit hierdie veld is die volgende: 

1. Dit is vir my lekker om wiskundeprobleme op te los; 

21. Dit is vir my belangriker om te weet hoe om 'n wiskundeprob/eem op te los as om 

s/egs die antwoord te vind; 

38. Na 'n rukkie se werk vind ek dat ek nie meer op wiskunde kan konsentreer nie; 

Wiskunde-angs (kyk 2.5.3) 

Hierdie veld bestaan uit veertien items. Studente se affektiewe ingesteldheid be"invloed hulle 

ingesteldheid teenoor die vak (Maree eta/., 1997:3). 'n Verskynsel soos wiskunde-angs, wat 

insluit paniek, angstigheid en kommer, manifesteer onder meer in die vorm van doellose, 

herhalende gedrag, soos die kou van naels, oormatige sweet en die doodtrek van kqrrekte 

antwoorde. Studente se motivering in wiskunde word negatief be"invloed wanneer hulle 

gevoelsmatig ontwrig word. Wanneer studente nie die beperkte, tegniese taal van wiskunde 

toereikend bemeester het nie, dra dit tot wiskunde-angs by. Gevoelsmatige labiliteit (soos 

wanneer studente nie die vrymoedigheid het om vrae in die kontaksessie te vra nie) inhibeer 

hulle waaghouding in wiskunde, en hulle kognitiewe funksionering word gerem. Selfvertroue 

kan in 'n sekere sin as 'n teenpool van hierdie skaal beskou word (Maree eta/., 1997:7). 

Voorbeelde van items in hierdie veld is: 

2. Tydens die beantwoording van toetse of eksamens in Wiskunde raak ek paniekerig; 

34. Ek verloor punte in wiskundetoetse en -eksamens omdat ek te vinnig of te stadig 
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werk. 

61. Ek sukkel met sekere probleme omdat ek hul/e nie versigtig ge/ees het nie. 

Studiegewoontes 

Studiegewoontes kan as 'n reeks aangeleerde, konsekwente en effektiewe (of oneffektiewe) 

studiemetodes beskryf word, en is die resultaat van bepaalde studiehoudings {kyk 2.5.1 en 

2.5.2; Maree eta/., 1997:6). Dit behels onder meer die uitvoer van opdragte in wiskunde en 

die konsekwente en behoorlike inoefening van basiese konsepte (Maree et a/., 1997:6), en 

vorm 'n integrale deel van leerders se studiegewoontes (Pintrich & Johnson, 1990, 

aangehaal deur Maree eta/., 1997:4). Volgens Mayer (1994:5829) verwys studiegewoontes 

en -strategies na aktiwiteite wat tydens die leerproses deur die student uitgevoer word met 

die doel om leer te verbeter. Studiegewoontes manifesteer in gedrag wat die student toon, dit 

vind tydens die leerproses en is bedoel om as hulpmiddels vir die leerproses te dien. 

Studiegewoontes in wiskunde is ook 'n aanduiding van die mate waarin 'n student effektiewe 

tydsbestuur toepas deur sy take stiptelik af te handel, nie agter raak in wiskunde nie en nie 

onnodig tyd verkwis nie (Maree et a/., 1997:6). Cerrito en Levi {1999:1-2) het in hierdie 

verband gevind dat, alhoewel studente oorgenoeg tyd tot hulle beskikking het vir die leer van 

wiskunde, hulle verkies om dit nie te doen nie en eerder hulle tyd aan meer aanloklike 

aktiwiteite (sal) spandeer. Studiegewoontes behels ook die bereidwilligheid om nie aileen 

insig te verkry in sekere aspekte van wiskunde nie, maar meer as net die bekende problema 

te doen, asook die uitwerk van vorige toetse en vraestelle (Maree eta/., 1997:6). 

Studiegewoontes en -strategies het ten doel om 'n student se kognitiewe prosesse, naamlik 

selektering, organisering en integrering gedurende die leerproses voort te bring en te lei 

(Mayer, 1994:5830) {kyk 2.3.2). 'n Selfgereguleerde leerder beskik oor die toepaslike 

leerstrategies en -gewoontes en weet hoe en wanneer om dit tydens die leerproses te 

gebruik {kyk 2.5.7). Om te weet wanneer om 'n bepaalde strategie te gebruik of aan te pas is 

'n metakognitiewe vaardigheid. 

Voorbeelde van items in hierdie veld van die SOW is die volgende: 

13. Ek stel my wiskundehuiswerk uit en do en iets wat ek meer geniet; 
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27. Wanneer ek wiskunde saam met ander leerders doen, sorg ek dat ek ook probeer 

om die antwoorde uit te werk; 

40. Ek maak seker dat ek my toetse en eksamenvraestelle in wiskunde opvolg en 

verstaan waarom ek foute begaan het. 

Prob/eemop/ossingsgedrag in wiskunde (kyk 2.5.6 en 2.5.7) 

Hierdie veld bestaan uit 18 items. 'n Student se probleemoplossingsgedrag of -ingesteldheid 

in wiskunde omvat kognitiewe en metakognitiewe leerstrategiee in wiskunde. Dit sluit in 

beplanning, selfmonitering, selfevaluering, selfregulering en besluitneming tydens die 

probleemoplossingsproses in wiskunde en oefen 'n potensieel betekenisvolle invloed op 

studente se uiteindelike prestasie in wiskunde uit (Maree et a/., 1997:4, 8). Kognitiewe en 

metakognitiewe leerstrategiee behels onder andere die soek van verwantskappe en patrone 

in wiskunde, die deurlopende toets, skat en benader van antwoorde, die uitvoer van Polya se 

vier stappe tydens probleemoplossing, die laat vaar van strategiee wanneer dit nie sukses 

oplewer nie en die soeke na alternatiewe strategiee. 'n Leeromgewing waar 'n probleem

gesentreerde benadering met lewenswerklike toepassingsmoontlikhede, kooperatiewe leer 

en sosiale interaksie in die klaskamer voorkeur geniet, is bevorderlik vir hierdie leerstrategiee 

(Maree eta/., 1997:6). 

Voorbeelde van items uit hierdie veld sluit in: 

9. Ek dink aan voorbeelde waar ek wiskunde buite die klas gebruik; 

46. As ek vind dat ek 'n som nie verstaan nie, bekyk ek dit uit 'n ander hoek of ek lees dit 

op 'n ander manier; 

53. Wiskunde is 'n vak waarin probleemoplossing belangriker is as memorisering; 

76. Ek raak verstrik in die kleiner detail wanneer ek studeer en kan nie die grater geheel 

raaksien nie. 

Studiemilieu (kyk 2.5.8) 

Studiemilieu verwys na die sosiale (sosio-ekonomiese agtergrond) en fisiese {leer-) 

omgewing waaruit studente kom en wat deel van hulle ervaringsveld is. Hierdie omgewing 
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vorm 'n integrale deel van studente se studie-orientasie. Studente kom immers uit 

verskillende huise en verskillende kulturele agtergronde (Maree & Schoeman, 1997:129). 

'n Student se sosio-ekonomiese agtergrond word onder ander deur ouers se kwalifikasies, 

gesinsinkomste, ouerlike verwagting random hulle prestasie en beskikbaarheid van leer- en 

leesmateriaal be"invloed (Reynolds & Walberg, 1992:153; Taylor & Vinjevold, 1999:232-233). 

In 'n groat mate bepaal die student se sosio-ekonomiese agtergrond oak sy houding teenoor 

akademiese prestasie. Studente uit minder stimulerende omgewings is dikwels stadiger en 

het 'n grater agterstand as studente uit gunstiger omgewings (Maree et a/., 1997:6). Die 

student se fisieke omstandighede, soos 'n onvermoe om goed te sien of te hoar, 

leesprobleme of woordprobleme wat nie uit die student se ervaringswereld kom nie, kan oak 

'n inhiberende faktor op sy/ haar prestasie he en kan dikwels tot wiskunde-angs lei en 

studente se selfvertroue in die leer van wiskunde ondermyn. 

In die onderhawige studie word van 'n dinamiese tegnologies-verrykte leeromgewing gebruik 

gemaak om vas te stel wat die invloed daarvan op studente se konseptualisering van die 

funksiekonsep asook op hulle houdings en oortuigings is (kyk 2.5.1 en 2.5.2). 

Voorbeelde van hierdie items sluit in: 

25. Ek vra my onderwyser (dosent) om my te help om opdragte in wiskunde wat nie vir 

my duidelik is nie, te verstaan. 

59. Die name en voorbeelde wat in woordprobleme voorkom, is vir my vreemd; 

69. Ek lees stadig; daarom kry ek nie klaar met my wiskundetoetse en -eksamens nie. 

Inligtingverwerking (kyk 2.3.2) 

Hierdie veld bestaan uit 16 items en verskaf 'n maatstaf van die mate waarin studente 

wiskunde verstaan (Maree & Schoeman, 1997:129). Dit sluit algemene en spesifieke leer-, 

samevatting- en leesstrategiee, kritiese denke en verstaanstrategiee (soos die gebruik van 

sketse, diagramme en tabelle om 'n probleem te vereenvoudig; en relevante en irrelevante 

inligting te onderskei) in (Maree et a/., 1997:3, 6). Die wyse waarop studente inligting in 

wiskunde verwerk, medebepaal op 'n betekenisvolle wyse hulle prestasie in die vak. 

Ontoereikende begripsvorming in wiskunde maak probleemoplossing moeilik of onmoontlik. 
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Studente sien nie verwantskappe tussen begrippe raak nie,, is dikwels agtelosig en gebruik in 

sulke omstandighede stallings of formulas sander om na te dink of dit op die spesifieke 

situasie van toepassing is. 

Voorbeelde van items in hierdie veld sluit in: 

81. My punt in meetkunde is swakker as wat dit behoort te wees omdat ek tydens 

toetse en eksamens sekere stel/ings nie kan toepas nie; 

83. Ek maak van tabe/le, sketse en diagramme gebruik om my wiskundeprobleme op 

te los; 

92. Ek maak agte/osige foute in wiskunde. 

4.4.1.3.2 Funksietoetse 

Ten einde studente se konseptualisering van die funksiekonsep te ondersoek is 'n funksie

toets saamgestel wat op O'Callaghan en Dreyfus se model gebaseer is (kyk 3.5). Die 

funksietoets het uit vrae ten opsigte van die vier bevoegdheidskomponente bestaan, naamlik 

modellering, interpretasie, omskakeling en re"ifikasie (O'Callaghan, 1998:24). Die volledige 

funksietoets wat as voortoets gebruik is, word in Bylaag C vervat. 'n Tweede funksietoets, 

gebaseer op dieselfde model, en met soortgelyke vrae, is as natoets vir beide die 

eksperimentele en kontrolegroep gebruik (kyk Bylaag D). 

Ten einde vas te stel hoe goed die vrae tussen die meer suksesvolle en minder suksesvolle 

leerders diskrimineer is gepoog om diskriminasiewaardes vir elkeen van die items in die 

funksie-voortoets te bepaal. Op grand van studente se prestasie in die funksietoets is die 

data in die boonste 27% en die onderste 27% ingedeel. Die 27% word uit die totaal-telling 

van die toets bepaal. Die diskriminasiewaarde word normaalweg in die geval van 

regte/verkeerde antwoorde bereken as die verskil tussen die proporsie in hoe- en lae-groep

presteerders wat die vraag korrek beantwoord het (Bachmann, 2004 ). In hierdie geval het die 

vrae uit meer as een punt getel en daar is besluit om effekgroottes (Cohen se d-waarde) te 

gebruik om te bepaal of die verskil tussen die hoe- en lae-groep-presteerders in die praktyk 

betekenisvol is. Cohen se riglynwaardes vir die interpretasie van effekgroottes word hier 

gebruik, waar 0,5 op 'n sigbare verskil en 0,8 op 'n verskil dui wat in die praktyk belangrik is. 
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Die diskriminasie van elke vraag moet hoog wees (2 0,8), aangesien meer suksesvolle 

studente meestal die vraag behoort te beantwoord en minder suksesvolle studente baie min 

daarvan behoort te kan beantwoord. 

T -toetse is gebruik om te bepaal of die verskil tussen die hoe- en lae-groep-presteerders 

prakties betekenisvol was, en sodoende vas te stel hoe goed die vrae tussen die hoe- en 

lae-groep-presteerders diskrimineer. 

Volgens Steyn (2005:5) is die bepaling van effekgroottes soms al manier om praktiese 

betekenisvolheid te beoordeel waar volledige populasies betrek word. Laat f1t en p 2 die 

twee populasies se gemiddeldes voorstel, terwyl a die maksimum standaardafwyking is; 

dan is die gestandaardiseerde verskil ( 5 ): 

Hierdie waarde, 5 , word ook die effekgrootte van die verskil in populasiegemiddeldes 

genoem. Cohen (1988:3) noem hierdie waarde d, en dit is die waarde wat gebruikis om vas 

te stel of daar 'n prakties betekenisvolle verskil in die studie-orientasie van die 

eksperimentele groep en die kontrolegroep was. Cohen gebruik die volgende skaal vir die d

waardes (Steyn, 1999:3): 

(a) d = 0,2: Klein effek: so 'n resultaat word as nie-beduidend beskou. 

(b) d = 0,5: Medium effek: mag dalk op beduidendheid dui. 

(c) d = 0,8: Groot effek: die resultate is beduidend en van praktiese belang 

Statistiese betekenisvolheid word op die 5%-peil bepaal (Steyn, 2005:1) 

Cohen waarsku egter self dat die terme "klein", "medium" en "groot" relatief is, nie net tot 

mekaar nie, maar ook tot die navorsingsveld (Steyn, 2005:21). Kline (2004, aangehaal deur 

Steyn, 2005:21) beveel aan dat die waardes 0,2 vir "klein", 0,5 vir "medium" en 0,8 vir "groot" 

nie te streng toegepas moet word nie. Hierdie besorgdheid word ook deur Thompson 

(2001 :82) uitgespreek: "If people interpreted effect sizes with the same rigidity with which 

a= 0,5 has been used in statistical testing, we would merely be being stupid in another 

metric". 
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In die onderstaande tabel (Tabel 4.1) verskyn die effekgroottes soos bereken vir die 

verskillende vrae in die funksie-voortoets, asook die meegaande grafiese voorstelling (Fig 

4.3): 

TABEL 4.1 : 

I nterpretasie 

Omskakeling 

Modellering 

Re"ifikasie 

lnterpretasie 

Omskakeling 

Modellering 

Re"ifikasie 

lnterpretasie 

HOOFSTUK4: 

Effekgroottes vir die onderskeie vrae soos bereken in die funksie 
voortoets 

. 
1a 0,39 

1b 0,74 

2 1,34 

3a 0,39* 

3b 0,61 

3c 0,95 

4a 0,99 

4b 1,09 

5 1,42 

6 1,30 

7 2,42 

Ba 1,44 

8b 1,29 

8c 1,62 

8d 1,45 

Be 0,37* 

9 1,90 
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Omskakeling 10a 1,55 

10b 1,56 

10c 0,89 
--

Modell&ring 11a 1,10 

11b 1,22 

11c 1,59 

11d 1.44 

Raifikasie 12a 1,17 

12b 0,94 

*Hierdie vrae diskrimineer nie goed 1ussen die ho~- en la&i}roep-presteerders nie. Verder 

diskrimineer al die ander vrae goed tussen die hoe· en lae-groep-presteerders. 

,-----------------------------------
Diskriminasiewaardes: Funksie voortoets 

120.0 

100.0 .. 80.0 
i - 60.0 c 
4> e 

40.0 .. 
1:1. 

~Hoe I 
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FIGUUR 4.3 : Grafiese voorstelling van die verskil in persentasie tussen die hoe- en 

lae-groep·presteerders ten opsigte van die funksie-vo·ortoets 

In die volgende tabel (Tabel 4.2) verskyn die effekgroottes soos bereken vir die verskillende 

vrae in die funksie natoets, asook die meegaande grafiese voorstelling (Fig 4.4 ): 
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TABEL4.2: 

Modellering 1 1,23 

Omskakeling 2.1 0,45* 

2.2 1,42 

2.3 1,46 

2.4 1,21 

2.5 0,83 

lnterpretasie 3.1 0,56* 

3.2 0,54* 

3.3 0,59* 

3.4 0,96 

3.5 1,25 

3.6 1,48 

ReTfikasie 4.1 1,27 

4.2 1,38 

4.3 1,62 

Vrae gemerk met * diskrimineer sigbaar tussen die hoe- en lae-groep-presteerders, terwyl al 

die ander vrae in die praktyk betekenisvol diskrimineer. 
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FIGUUR 4.4 : Grafiese voorstelling van die verskil in persentasie tussen die hoe- en 

lae-groep-presteerders ten opsigte van die funksie-natoets 

4.4:1.3.3 Betroubaarheid van die meetinstrumente 

Die betroubaarheid van 'n instrument is 'n aanduiding van die mate waarin die meet

instrument herhaalbaar en konsekwent gebruik kan word. lndien die data-insamelings

instrument dus op 'n ander tydstip of op ander persone van dieselfde populasie toegepas 

word, sal die bevindings dieselfde wees (Pietersen & Maree, 2007:215). Daar word 'n 

onderskeid tussen drie vorms van betroubaarheid getref, naamlik stabiliteit, ekwivalensie en 

interne konsekwentheid (Cohen, Manion & Morrison, 2007:146). In die onderhawige studie is 

slegs ekwivalensie en interne konsekwentheid van toepassing, en daarom word kortliks 

daarop uitgebrei: 

Ekwivalensie; Betroubaarheid word verkry deur ekwivalente of altematiewe vorms van 'n 

data-insamelingsinstrument by twee verskillende geleenthede met dieselfde respondente te 

gebruik (Cohen et af., 2007:147; Pietersen & Maree, 2007:215). Die voor- en natoets in 'n 

eksperiment berus byvoorbeeld op hierdie vormvan betroubaarheid, aangesien verskillende 

HOOFSTUK 4: 
NAVORSINGSONlWERP EN -METODOLOGIE 

134 



vorms van die data-insamelingsinstrument gebruik word om dieselfde konstruk te meet 

(konseptualisering ten opsigte van funksies). Hierdie soort betroubaarheid kan ook 

gedemonstreer word wanneer ekwivalente vorms van die data-insamelingsinstrument 

konsekwente resultate lewer indian dit by 'n kontrole- en eksperimentele groep afgeneem 

word (Cohen eta/., 2007:147). In hierdie studie is die SOW as 'n ekwivalente vorm van die 

funksietoets en ook as voor- en natoets vir die eksperimentele en kontrolegroep gebruik. 

Interne konsekwentheid: Wanneer 'n aantal items geformuleer is om 'n bepaalde konstruk te 

meet, moet daar 'n hoe mate van gelykvormigheid tussen hulle wees, aangesien hulle 

veronderstel is om dieselfde konstruk te meet. 'n Maatstaf van gelykvormigheid is 'n 

aanduiding van die interne konsekwentheid of betroubaarheid van die instrument (Pietersen 

& Maree, 2007:216). Die koeffisient wat gebruik word om die interne betroubaarheid van 'n 

instrument te meet, staan as die Cronbach-alpha-koeffisient bekend en is op inter

itemkorrelasies gebaseer (Cohen eta/., 2007: 148). As die items sterk met mekaar korreleer, 

is die interne betroubaarheid hoog en sal die alpha-koeffisient naby aan 1 wees. As die items 

swak geformuleer is en nie sterk korreleer nie, sal die alpha-koeffisient naby aan nul wees. 'n 

Waarde van grater as 0, 7 dui op 'n betroubare instrument (Cohen et a/., 2007:506; Santos, 

1999:4), alhoewel kleiner waardes (0,5 en hoer) ook oorweeg kan word. 

Betroubaarh.eid van die SOW 

Die betroubaarheid van die onderskeie velde van die SOW is bepaal deur die Cronbach

alpha-koeffisient te bereken. Die Cronbach-alpha-waardes word in Tabel 4.3 verstrek, 

eerstens soos dit in hierdie studie bepaal is en tweedens soos deur Maree eta/. (1997:26) vir 

Graad 11-leerders bepaaP= 

3 Die Cronbach-alpha waardes vir Graad 11-leerders word gegee, aangesien dit die groep is wat die naaste aan 
die eerstejaarstudente is in tenne van ouderdom 
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TABEL 4.3: Betroubaarheidskoeffisiente vir die verskillende velde van die SOW 

vir die eksperimentele groep en Graad 11-leerders 

VEL DE 

Studiehouding 0,82 0,8 

wiskunde-angs 0,8 0,79 

Studiegewoontes 0,78 0,86 

Probleemoplossingsgedrag 0,81 0,79 

Studiemilieu 0,8 0,75 

lnligtingverwerking 0,81 0,84 

Die a -waardes vir die verskillende velde strek vanaf 0,78 tot 0,82 en kan as goed beskou 

word. AI die velde in die SOW is betroubare meetinstrumente vir eerstejaarstudente op 

universiteitsvlak. Hierdie vraelyste is oak in studies deur Louw (2003), Eiselen (2006) en 

Steyn en Maree (2002) met eerstejaarstudente gebruik. 

Betroubaarheid van die funksietoets 

In tabel 4.4 word die betroubaarheidskoeffisiente vir die funksie-voortoets gegee 
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TABEL4.4: Betroubaarheidskoeffisiente van die Funksie-voortoets 

lnterpretasie 0,46 

Omskakeling 0,68 

Modellering 0,7 

Re"ifikasie 0,77 

Uit bostaande a -waardes is dit duidelik dat die lnterpretasie-komponent nie betroubaar was 

nie, maar die ander drie komponente wei. Die waardes wissel tussen 0,68 en 0,77. 

In tabel 4.5 word die betroubaarheidskoeffisiente vir die funksie-natoets gegee: 

TABEL4.5: Betroubaarheidskoeffisiente van die Funksie-natoets 

lnterpretasie 

Omskakeling 0,72 

Modellering 0,6 

ReYfikasie 0,67 

Aangesien die lnterpretasie-komponent slegs uit een item bestaan het, maak dit nie sin om 

die betroubaarheid daarvan te bereken nie. Die ander drie komponente het weereens in die 

natoets oak betroubaar getoets. 
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4.4.1.3.4 Geldigheid van die meetinstrumente 

Geldigheid verwys na die mate waarin die instrument werklik meet wat dit veronderstel is om 

te meet (Pietersen & Maree, 2007:216). Die evaluering van 'n meetinstrument se geldigheid 

geskied dus altyd met betrekking tot die spesifieke gebruik daarvan (Maree eta/., 1997:27). 

Aangesien 'n meetinstrument gewoonlik vir verskillende doeleindes opgestel word, moet die 

geldigheid vir elkeen van die moontlike doeleindes waarvoor dit gebruik word, bepaal word. 

Die SOW word as 'n geldige meetinstrument vir die bepaling van onder andere houding en 

oortuigings teenoor die leer van wiskunde by eerstejaarstudente beskou (kyk 4.4.1.3.1 ). 

Verskillende navorsers onderskei tussen verskillende soorte geldigheid. Babbie en Mouton 

(2001 :122-123) en Pietersen en Maree (2007:217) onderskei onder andere tussen 

gesigsgeldigheid, inhoudsgeldigheid en konstrukgeldigheid. 

Gesigsgeldigheid verwys na die mate waarin 'n instrument geldig lyk, met ander woorde of 

die instrument lyk asof dit meet wat dit veronderstel is om te meet. Hierdie soort geldigheid 

kan nie gekwantifiseer of getoets word nie, maar moet deur kundiges nagegaan word om 'n 

hoe mate van gesigsgeldigheid te verseker (Pietersen & Maree, 2007:217). Die SOW is deur 

die navorser en die studieleiers as 'n geldige meetinstrument beskou vir die doeleindes 

waarvoor dit in die onderhawige studie aangewend word. Die funksietoets, wat nie 

gestandaardiseer is nie, is aan die studieleiers en kundige kollegas voorgele om 

gesigsgeldigheid te verseker. Op grond van O'Callaghan en Dreyfus se model is bepaal dat 

die funksietoets ooreenstem met die verskillende bevoegdheidskomponente om studente se 

konseptualisering van die funksiekonsep te bepaal. 

lnhoudsgeldigheid verwys na die mate waarin die instrument verteenwoordigend is van die 

veld wat dit veronderstel is om te meet (Pietersen & Maree, 2007:217; Cohen et a/., 

2007:137; Babbie & Mouton, 2001 :123). lnhoudsgeldigheid het betrekking op die inhoud van 

die meetinstrument en word nie in terme van kwantitatiewe indekse uitgedruk nie. Die 

volgende stappe is gevolg om die inhoudsgeldigheid van die SOW te verseker (Maree eta/., 

1997: 27): 
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• 'n Omvattende literatuurstudie is oor die onderwerp onderneem; 

• Die bewoording en plasing van die items in velde is deur verskeie kundige persona 

nagegaan; 

• Die itemveldkorrelasies is nagegaan {kyk tabel 4.6); 

• Die belangrikste fasette van die verskillende velde is verreken. 

Jnterkorrelasies tussen SOW-velde 

Die Pearson-momentkorrelasiekoeffisient p tussen die velde is 'n maatstaf van die lineere 

verband tussen die onderskeie velde (Steyn, 2005: 1 ). Die volgende riglynwaardes vir die 

korrelasie-effekgrootte-indeks is gebruik: 

Klein effek: p = 0, 1 

Medium effek: p = 0,3 

Groot effek: p = 0,5 

In Tabel 4.6 word die inter-itemkorrelasies tussen die verskillende SOW-velde weergegee 

soos dit in die onderhawige studie na vore gekom het: 
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TABEL 4.6: lnterkorrelasies tussen velde 

~ •.... ~~~.· .. ,~~~ ,~SOW1 ~: I;,,SOW2 ~OW3 ,~OW4 ~pws SQW6 
«······ 

SOW 1 (Studiehouding) 1,000 

SOW2 
(Wiskunde-angs) 0,34* 1,000 . 
SOW 3 (Studiegewoontes) 0,686** 0,195 1,000 

SOW4 
(Probleemoplossings-gedrag) 0,614** 0,183 0,575** 1,000 

sows 
(Studiemilieu) 0,434** 0,71** 0,402* 0,343* 1,000 

SOW6 
(lnligtingverwerking) 0,504** 0,636** 0,387* 0,409* 0,612** 1,000 

Statistiese betekenisvolheid van die korrelasies word op die 5%-peil bepaal 

* Medium effek 

**Groot effek 

Die feit dat interkorrelasies betreklik hoog is, dui daarop dat die velde nie heeltemal 

onafhanklik is nie, soos oak deur Maree eta/. (1997: 28) bevestig. 

(a) lnterkorrelasie van velde 1 (studiehouding) en 3 (studiegewoontes): .. 
Die hoe korrelasie tussen velde 1 en 3 kan moontlik daaraan toegeskryf word dat studente 

se studiehouding in wiskunde in hulle studiegewoontes iri wiskunde neerslag vind (Maree et 

a/., 1997:29) 

(b) lnterkorrelasie van velde 1 (studiehouding) en 4 (probleemoplossingsgedrag) 

Dit kan oak verwag word d~t studente met 'n positiewe ingesteldheid teenoor wiskunde oak 

'n positiewe probleemoplossingsingesteldheid ·sal openbaar, en be reid sal wees tot sosiale 

interaksie in die wiskundeklas. Omgekeerd bestaan daar oak hewyse dat leerders met wie 

daar 'n proble.emgeseritreerde benadering in wiskunde gevolg word, 'n positiewe houding 

teenoor die vak openbaar (Cobb eta/., 1992:483) . 
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(c) lnterkorrelasie van velde 3 (studiegewoontes) en 4 (probleemoplossingsgedrag) 

Verskeie navorsers toon aan dat daar 'n betekenisvolle, positiewe verband tussen optimale 

studiegewoontes in wiskunde en bevredigende probleemoplossingsgedrag bestaan 

(Moodaley, Grobler & Lens, 2006:634) 

(d) Interkorrelasie van velde 2 (wiskunde-angs) en 5 (studiemilieu) 

Wanneer leerders uit nie-stimulerende omgewings kom en/ of die dosent as ontoeganklik 

beleef, bestaan daar 'n sterk moontlikheid dat hulle nie optimaal in wiskunde sal presteer nie. 

Wiskunde-angs ontstaan geredelik in sulke omstandighede. Seide velde verteenwoordig 

leerders se uitdrukking van angstigheid en hulpeloosheid in wiskunde. 'n Hoe korrelasie 

tussen die twee velde is dus te wagte. 

Om die inhoudsgeldigheid van die funksietoets te verseker is daar 'n uitgebreide 

literatuurstudie oar die ontwikkeling van die funksiekonsep gedoen (kyk 3.4). Die bewoording 

en plasing van die items is deur die studieleiers (kundiges) nagegaan. 

Konstrukgeldigheid is nodig vir standaardisering en verwys na hoe goed die konstrukte wat 

deur die instrument gedek word, deur die verskillende groepe verwante items gemeet word 

(Pietersen & Maree, 2007:217) en· is op die logiese verwantskap tussen veranderlikes 

gebaseer (Babbie & Mouton, 2001:123). In die onderhawige studie was daar nie genoeg 

data om faktorontleding te doen nie. Konstrukgeldigheid is wet deur Maree et a/. (1997) 

bepaal. 

4.4.1.4 Data-insamelingsproses 

Die funksie-voortoets en die SOW is by beide die eksperimentele en kontrole-groepe aan die 

begin van die semester afgeneem. Die navorser en dosent van die betrokke studente het self 

toesig gehou. Studente is verseker dat inligting as vertoulik hanteer sal word en dat hulle 

anoniem sal bly. 

Aangesien studente se kontaksessie-tyd baie beperk is, het die navorser op grand van 

O'Callaghan se model van die vier bevo~gdheidskomponente vrae uit die Junie-eksamen

vraestel geselekteer en volgens 'n nasienskema gemerk. Hierdie resultate is dan as die 

funksie-natoets vir die eksperimentele groep gebruik. Dieselfde toets is oak vir die 
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kontrolegroep gebruik. Beide die eksperimentele- en die kontrolegroep het die SOW oak as 

natoets voltooi. 

4.4.1.5 Ontleding van data 

Die data van die SOW is elektronies nagesien. Op grand van studente se antwoorde is die 

Ianger tipe vrae in die funksietoets volgens 'n vyfpuntskaal nagesien met behulp van die 

volgende nasienskema (Dossey eta/, 2002:561 ): 

0 Geen antwoord of totaal verkeerde antwoord. 

1 Die antwoord dui op 'n minimale begrip van die probleem. Die 

antwoord is onvolledig, bevat ernstige foute. 

2 Gedeeltelik korrek: die antwoord getuig van begrip van die probleem 

op konseptuele vlak wat gekenmerk word deur die wiskundige 

benadering wat gevolg is. Alhoewel daar oak ernstige wiskundige 

foute in die redenering mag bestaan, bevat die antwoord tog 

gedeeltelik korrekte werk. 

3 Bevredigend: die· antwoord dui op duidelike beg rip van die probleem 

en bied 'n aanvaarbare benadering. Die antwoord is oar die algemeen 

goed ontwikkel en samehangend en bevat min foute in die 

uiteensetting. 

4 Uitgebreid: antwoord toon volledige begrip van die probleem, is korrek 

en die oplossingsmetodes is duidelik, gepas en volledig ontwikkel 

Die korter antwoorde is op soortgelyke wyse nagesien volgens 'n driepuntskaal, naamlik 0,1 

en 2, wat met die punte 0, 2 en 4 in bostaande rubriek vergelyk. 
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4.4.2 Kwalitatiewe ondersoek 

4.4.2.1 Doel en motivering 

Die doel van kwalitatiewe navorsing is nie om veralgemenings aangaande 'n breer populasie 

te maak nie. Kwalitatiewe navorsing poog eerder om insig in die deelnemers se 

perspektiewe, ervarings, houdings en gedrag te verkry (Nieuwenhuis, 2007:115). Die doel 

van kwalitatiewe navorsing word gedefinieer as die beskrywing en verstaan eerder as die 

verduideliking en voorspelling van menslike gedrag (Babbie & Mouton, 2001 :53). Volgens die 

kwalitatiewe benadering hou die mens se gedrag verband met die konteks waarin dit 

voorkom. Die sosiale realiteit kan nie op dieselfde wyse as die fisiese realiteit tot 

veranderlikes gereduseer word nie. Die belangrikste is die begrip en die uitbeelding van die 

betekenis wat deur die deelnemers gekonstrueer word (Ary eta/., 2006:449). 

In die onderhawige studie is van kwalitatiewe metodes gebruik gemaak om eerstens meer lig 

te werp op die bevindinge van die kwantitatiewe ondersoek (vanuit die SOW) met betrekking 

tot studente se houdings en oortuigings aangaande wiskunde-onderrig en -leer. In die 

tweede plek is kwalitatiewe metodes oak gebruik om die bevindinge random studente se 

konseptualisering van die funksiekonsep soos dit uit die funksietoets na vore gekom het, toe 

te lig. Die doel van die kwalitatiewe metodes is dus om die kwantitatiewe resultate te verklaar 

of te verduidelik (kyk 4.3.2) 

Kwalitatiewe navorsing is eerstens uitgevoer deur semi-gestruktureerde onderhoude met drie 

verskillende fokusgraepe te voer. Die doel hiervan was om inligting random studente se 

houdings en oortuigings jeens wiskunde, die rol wat tegnologie in die leeramgewing speel, 

en die studente se belewenis van wiskunde op tersiere vlak, in te win. Tweedens is 

taakgebaseerde onderhoude oak met die individuele studente gevoer nadat hulle die 

funksietoets voltooi het. 

4.4.2.2 Deelnemers 

Die deelneniers aan die kwalitatiewe deel van die ondersoek is uit die voorgraadse 

wiskunde-onderwysstudente gekies. Op grand van hulle prestasie in die funksie- voortoets is 

die studente in drie graepe verdeel (hoog, middel, laag). Vyf studente is willekeurig uit elke 
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groep gekies om aan die semi-gestruktureerde fokusgroeponderhoude deel te neem. Daarna 

het dieselfde vyftien students oak aan die taakgebaseerde onderhoude deelgeneem. 

4.4.2.3 Data-genereringsinstrumente en -ontleding 

4.4.2.3.1 Semi-gestruktureerde onderhoude 

Semi-gestruktureerde fokusgroeponderhoude word dikwels in navorsing gebruik om data wat 

uit ander bronne verkry is, .te versterk (Nieuwenhuis, 2007:87). In 'n fokusgroep fasiliteer die 

navorser (moderator) 'n ge~prek met tussen vyf en twaalf persona met die doel om in-diepte 

inligting aangaande die groep se waarnemings, ervarings en houdings teenoor 'n bepaalde 

onderwerp in te samel (Nieuwenhuis, 2007:91 ). In die onderhawige studie is drie semi

gestruktureerde onderhoude met vyf students elk gevoer om insig in students se houding en 

oortuigings teenoor wiskunde (Macnab & Payne, 2003:58-61) en die onderrig en leer 

daarvan, hulle selfvertroue in die leer van wiskunde en hulle ervaring in die gebruik van 

tegnologie in die klaskamer te verkry (Galbraith & Haines, 1998). Daar is van 'n vooraf 

opgestelde onderhoudskedule (sien Bylaag F) gebruik gemaak om struktuur aan die 

onderhoude te verleen maar daar is steeds ruimte vir die uitbreiding en verheldering van 

vrae toegelaat, solank dit relevant bly (Nieuwenhuis, 2007:87; Freebody, 2003:133). Die 

onderhoudvoerder (navorser) het bepaalde gesprekslyne gevolg, met ad-hoc opvolgvrae. 'n 

Nadeel van hierdie tipe onderhoude is triviale aspekte wat nie met die studie verband hou nie 

en hierdie onderhoude maklik op 'n syspoor kan laat beland. 

Die data van die semi-gestruktureerde onderhoude4 is tydens en na afhandeling van die 

data-insamelingsproses ontleed. Die ontledingstrategie wat die navorser gebruik het, is op 

Creswell (2003:191-151) se benadering gegrond: 

1) Data is uit onderhoude en video-opnames verkry; 

2) Data is deurgelees. 'n Algemene oorsig van die inligting is verkry. Daar is op die 

betekenis van die data as geheel gereflekteer. Vrae soos die volgende is gevra: Wat is 

die algemene gedagte wat by die deelnemers na vore kom? Wat is die algemene 

indruk van die diepte, betroubaarheid en bruikbaarheid van die inligting?; 

4 Die getranskribeerde onderhoude is op aanvraag beskikbaar. 
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3) Data is georganiseer en vir ontleding voorberei. Onderhoude is verbatim getrans

kribeer, 

4) Gedetailleerde ontleding is deur middel van 'n koderingsproses gedoen. Kodering is 'n 

proses waardeur inligting in kleiner dele opgedeel word om betekenis aan hierdie dele 

te gee. Dit behels dat data in segments of sinne in kategoriee geplaas word en dan 

word hierdie kategoriee benoem. In die onderhawige studie is gebruik gemaak van die 

response op die vrae wat aan die deelnemers gestel is om bepaalde kategoriee te 

identifiseer; 

5) Die laaste fase in data-ontleding behels die interpretasie van en betekenisgewing aan 

data. Dit kan saamgevat word met die vraag: "Wat is die lesse wat hieruit geleer 

word?". Hierdie lesse kan die navorser se persoonlike interpretasie wees, of 'n 

betekenis wat uit die vergelyking van die bevindings met inligting uit die literatuur 

afgelei is, of dit kan 'n interpretasie wees waar die navorser 'n teoretiese lens gebruik 

om die inligting te interpreteer. Die navorser maak dan 'n aanbeveling. In die 

onderhawige studie is die aanbeveling by wyse van 'n model vir die effektiewe 

benutting van 'n dinamiese tegnologies-verrykte leeromgewing gedoen. 

4.4.2.3.2 Taakgebaseerde onderhoude 

Gestruktureerde, taakgebaseerde onderhoude vir die bestudering van wiskundige gedrag 

behels die leerder (probleemoplosser) en die onderhoudvoerder wat deur middel van een of 

meer take (vrae, problema of aktiwiteite) met mekaar in interaksie is. Die student se 

interaksie is nie soseer met die onderhoudvoerder as met die taakomgewing nie. Deur die 

ontleding van verbale en nie-verbale gedrag probeer die navorser afleidings maak aan

gaande wiskundedenke, leer en/ of probleemoplossing van die students (Goldin, 2000:519). 

Taakgebaseerde onderhoude maak dit moontlik om navorsing meer direk op die deelnemer 

se prosesse in die aanpak van wiskundetake te fokus, eerder as om net op regte en 

verkeerde antwoorde te fokus (Goldin, 2000:520). Aangesien die onderrig van wiskunde 

vanaf 'n uitsluitlike fokus op reels, prosedures en algoritmiese leer na konseptuele begrip, 

kompleksa probleemoplossing en leerders se interne konstruksie van wiskundige betekenis 

verskuif het, word die taakgebaseerde onderhoud 'n toenemend belangrike hulpmiddel in die 

antwerp van navorsing. As 'n instrument vir die insameling van kwalitatiewe data kan die 

onderhoud nuttig wees om gevolgtrekkings te maak, asook vir die beskrywing van diaper 
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insigte by leerders. (Goldin, 2000:524). In 'n taakgebaseerde onderhoud kan die navorser in 

die algemeen beheer uitoefen, of gedeeltelik beheer he oor die taak, die onderhoudsvrae, 

voorstelle of wenke, die plek van onderhoud, die keuse van subjekte, die materiaal 

beskikbaar vir die subjekte, die tyd wat vir 'n bepaalde taak toegelaat word (Goldin, 

2000:527). 

Dieselfde groep van vyftien studente wat aan die semi-gestruktureerde onderhoude 

deelgeneem het, het ook aan die taakgebaseerde onderhoude deelgeneem, maar in hierdie 

geval individueel. Die doel van die deel van die kwalitatiewe studie was .om meer Jig op 

studente se funksiebegrip te werp. Die take of problema wat in die onderhoude gebruik is, is 

dan ook 'n voortsetting van die model van O'Callaghan en Dreyfus (kyk 3.5) waar die 

bemeestering van die funksiekonsep deur die vier bevoegdheidskomponente interpretasie, 

omskakeling, modellering en re"ifikasie gesvalueer word. Tydens die taakgebaseerde 

onderhoude word leerders se gedragspatrone ook waargeneem en opgeskryf. Hierdie 

gedrag sluit in die leerder se gesproke woorde, tussenwerpsels, bewegings, sketse, 

diagramme en handelinge (Goldin, 2000: 527). In die taakgebaseerde onderhoude is die 

volgende aanvaarbaar: slegs nie-rigtinggewende vrae soos: "Kan jy my meer daaromtrent 

vertel?"; minimale heuristiese voorstelle as die respons nie spontaan is nie; die begeleide 

gebruik van heuristiese vrae, soos: "Sien jy 'n patroon?" en ondersoekende, metakognitiewe 

vrae, soos: "Dink jy jy kan verduidelik hoe jy oor die probleem gedink het?" (Goldin, 

2000:522-523). 

Aangesien metakognisie so 'n belangrike rol in die probleemoplossingsproses speel (kyk 

2.5.7), is die Lucangeli-Cornoldi-instrument (Lucangeli & Cornoldi, 1997:122) in die 

taakgebaseerde onderhoude gebruik om insig in leerders se metakognitiewe strategies te 

verkry. Hierdie instrument bied 'n manier om leerders se voorspelling van verwagte sukses in 

die bepaalde taak, die beplanning van die strategies wat in die uitvoer daarvan gebruik gaan 

word, die monitering van die kognitiewe aktiwiteite en strategies wat gebruik is en die 

uiteindelike evaluering van prestasie en strategies wat gebruik is, te bepaal. 

Vir die ontleding van die onderhoude is van 'n model gebruik gemaak wat op Goldin 

(1997:55) se model gebaseer is. Goldin beweer dat daar vyf soorte stelsels van kognitiewe 

voorstellings is wat wedersyds in interaksie met mekaar is en waarmee wiskunde

probleemoplossingsgedrag gekarakteriseer kan word. Vir die doeleindes van hierdie studie 

word op studente se gebruik van eksterne voorstellings, formele wiskundenotasie, die 
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gebruik van metakognitiewe strategiee, asook die affektiewe, naamlik emosies (kyk 2.5.3) en 

waarneembare gedrag tydens probleemoplossing gefokus (kyk 2.5.6)(kyk Fig. 4.5) 

Kognitiewe 
vo.orstellings 

I 
I I I J 

j 
Formele 

I 
Affektiewe Eksterne i Metakognitiewe 

vaorstellings I strategiee wiskundenotasie gedrag 
I 

FIGUUR 4.5: Kognitiewe voorstellings (Goldin, 1997:55) 

Die vier fases waardeur leerders eksterne voorstellings maak (kyk 3.5), word hiermee 

gekombineer. Die wisselwerking tussen hierdie voarstellings voorsien 'n manier waarop 

afleidings gedurende die taakgebaseerde onderhoude gemaak kan word. 

Hier volg 'n voorbeeld van hoe die interpretasie-komponent van die taakgebaseerde 

onderhoud daar uitgesien het (kyk Bylaag E): 

1. Beskou die volgende grafiek en die daaropvolgende vrae. Moet dit egter nie nau 

al beantwoord nie. 
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Die grafiek toon die wins van 'n Valentynsbal as 'n lineere funksie van die 

aantal kaartjies wat verkoop is. 

Beantwoord die volgende vrae deur na die grafiek te kyk: 

(a) Hoeveel kaartjies moet hulle verkoop voordat hulle 'n wins maak? 

(c) Bepaal die koste van 'n kaartjie. 

(d) Bepaal die helling van die grafiek. 

(e) Wat word deur die helling van die grafiek voorgestel? 

(f) Wat is die koste van die funksie nog voordat enige kaartjie verkoop is (m.a.w. 

die oorhoofse koste )? 

(g) Definieer 'n funksie wat die wins uitdruk as 'n funksie van die aantal kaartjies 

wat verkoop is. 
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2. Dink jy dat jy die probleem korrek sal kan oplos? Omkring jou keuse. (Voorspelling) 

a. Ek is doodseker dat ek die probleem korrek sal kan oplos. 

b. Ek is redelik seker dat ek die probleem korrek sal kan oplos. 

c. Ek is nie seker hoe korrek ek die probleem sal kan oplos nie. 

d. Ek is regtig nie seker dat ek die probleem sal kan oplos nie. 

Ek dink ek gaan heel waarskynlik 'n fout maak. 

e. Ek weet dat ek 'n fout gaan maak wanneer ek die probleem oplos. 

3. Verduidelik watter planne jy sal maak, of hoe jy te werk sal gaan om die vraag te 

beantwoord (Beplanning) 

4. Beantwoord nou die vrae ( Oplossing) 

5. Jy het die vraag nou beantwoord. Ho~ seker is jy dat jy die vraag reg gedoen het? 

(Evaluering) 

a. Ek is doodseker dat ek die probleem korrek opgelos het. 

b. Ek is redelik seker dat ek die probleem korrek opgelos het. 

c. Ek is nie seker dat ek die probleem korrek opgelos het nie. 

d. Ek is nie seker of ek die probleem korrek opgelos het nie. Ek dink ek het dalk 'n 

fout gemaak. 

e. Ek weet dat ek 'n fout gemaak het. 

6. Dink na oor wat jy gedoen het, en beskryf die strategiee of planne wat jy in die oplos 

van die probleem gebruik het (Monitering) 
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Leerders se oplossings vir die probleme is beoordeel deur van 'n 5-puntrubriek gebruik te 

maak (kyk 4.4.1.5). Die leerders se beplanning en monitering is met die oplossings van hulle 

probleme vergelyk. Die verduidelikings van die leerders is met hulle oplossings vergelyk. 

Daar is van die volgende kriteria gebruik gemaak (aangepas uit Dossey eta/., 2002:561 ): Vir 

die voorspelling- en evaluering-gedeelte is die volgende skaal gebruik (Lucangeli & Cornoldi, 

1997:126): 

• 2 punte vir (a) en (e) as dit met die leerder se werklike pr~stasie ooreenstem 

(byvoorbeeld as die student in die voorspellingsvraa~ (a) aangedui het: "ek is absoluut 

seker dat ek die vraag reg sal beantwoord" en die taak wei korrek uitgevoer het; of (e) 

aangedui het en dit wei verkeerd gehad het); 

• een punt vir (b) en (d) en 

• nul vir (c), aangesien dit as 'n gebrek aan voorspelling/evaluering beskou word. 

Die moniterings- en beplanningsitems is soos volg geevalueer: 

• 2 punte is toegeken as die strategie volledig en voldoende vir die vereiste taak was, 

• 1 punt as die strategie nie heeltemal verkeerd, maar oak nie voldoende vir die taak was 

nie, en 

• geen punt as die strategie nie aanvaarbaar of bruikbaar was nie. 

4.4.2.4 Vertrouenswaardigheid 

Alhoewel die konsep "betroubaarheid" 'n oorkoepelende konstruk is wat in aile wetenskaplike 

paradigmas gebruik word (Morse eta/., 2002:14), verskil die paradigmatiese uitgangspunte 

van kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing, en derhalwe oak die kwaliteitskriteria wat op 

kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing van toepassing is. Navorsers wat vanuit 'n 

interpretivistiese of kwalitatiewe raamwerk werk, verkies om die term "vertrouens

waardigheid" te gebruik (Nieuwenhuis, 2007: 80; Shenton, 2004 64; Lincoln & Guba, 

1985:290). Die krit~ria vir vertrouenswaardigheid is geloofwaardigheid, oordraagbaarheid, 

vertroubaarheid of konsekwentheid en bevestigbaarheid (Lincoln & Guba, 1985:290) en is 

parallel aan die konvensionele kriteria van interne geldigheid, eksterne geldigheid, 

betroubaarheid en objektiwiteit onderskeidelik (Nieuwenhuis, 2007:80). 
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Die volgende strategies kan gebruik word om aan die kriteria vir vertrouenswaardigheid te 

voldoen. Daar word ook aangetoon hoe dit in hierdie studie gestalte vind: 
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I 

Geloofwaardigheid 
(credibility) 

(Vergelyk met interne 
geldigheid (Shenton, 2004: 

Gebruik erkende en gevestigde navorsingsmetodes in 
kwalitatiewe ondersoeke (Shenton, 2004:64). Deeglike oorsig oor 
relevante literatuur (Shenton, 2004:69). 

Deeglike literatuurstudie is vanuit erkende kwalitatiewe 
navorsingsbronne gedoen om die toepaslikheid 
daarvan in hierdie navorsingskonteks te ondersoek. 
Data-insamelingsinstrumente is saamgestel en vanuit 
die literatuur begrond. 

64; Lincoln & Guba,1985: 1------------------------r----------------------1 
290) 

HOOFSTUK4: 

Triangulasie deur meervoudige navorsers, data-insameling, 
kontekste en databronne te gebruik (Nieuwenhuis, 2007:113; 
Johnson & Christensen, 2004:250; Poggenpoel & Myburgh, 
2003:421; Creswell, 2003:196; Lincoln & Guba, 1985:305). 

Metodes om eerlikheid van deelnemers te bevorder, bv. vrywillige 
deelname, openhartige houding van navorser, beklemtoning van 
die feit dat daar nie regte of verkeerde antwoorde is nie, 
onafhanklike status van die navorser (Nieuwenhuis, 2007:115; 
Shenton, 2004:66) 

Eweknie-evaluering en -monitering van die navorsingsproses en -
resultate (Johnson & Christensen, 2004:250; Poggenpoel & 
Myburgh, 2003:421) en gereelde samesprekings met mentor(s) 
(Shenton, 2004:67). 

Die studie is deur een navorser onderneem; insette 
van kollegas en 'n mentor is gebruik. lnligting uit 
fokusgroep-onderhoude en individuele onderhoude is 
met data van vraelyste gekombineer en geverifieer. 
Data-ontleding en triangulasie verseker dat daar 'n 
vergelykbare ooreenstemming tussen die bevindings 
en deelnemer se werklikheid is. 

Deelnemers het vrywillig aan fokusgroep-onderhoude 
deelgeneem. Daar is aan hulle verduidelik dat hulle 
deelname, opinies en antwoorde geensins hulle 
deelnamepunte vir die module sal be"invloed nie en dat 
aile inligting vertroulik hanteer word. Die navorser is 
ook nie betrokke by die aanbied van die spesifieke 
voorgraadse wiskundemodule nie. 

Deurlopende gesprekke is met kollegas en studieleiers 
gevoer. Die mening van studieleiers is deurgaans 
ingewin. 
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Oordraagbaarheid 

Vergelyk met eksterne 
geldigheid (Merriam, 
1998:207). Die doel van 
kwalitatiewe navorsing is 
nie om te veralgemeen nie. 
Dit is onmoontlik om te 
bewys dat die bevindinge 
en gevolgtrekkings net so 
op ander situasies en 
populasies toegepas kan 
word. 

HOOFSTUK4: 

Lae-gevolgtrekking-beskrywers word gebruik (Johnson & Deeglike en akkurate beskrywing van deelnemer se 
Christensen, 2004:250). Beskrywing moet so na as moontlik aan response. Verbatim aanhalings van deelnemers is 
die deelnemer se respons wees. gebruik. 

Negatiewe gevalle of teenstrydige data Shenton, 2004:67; Navorser soek aktief na negatiewe gevalle of 
Johnson & Christensen, 2004:250). Ondersoek gevalle of data wat teenstrydige data wat 'n uitsondering op die reel is 
teenstrydig is met die navorser se verwagting en tentatiewe 
verduidelikings (Creswell, 2003:196). 

Terugvoer aan deelnemers: kontrole aangaande die akkuraatheid Navorser kontroleer akkuraatheid van deelnemers se 
van data tydens data-insameling, asook die interpretasie van die response tydens onderhoudvoering. 
navorser na data-insameling (Nieuwenhuis, 2007:113, 114; 
Johnson & Christensen, 2004:250; Shenton, 2004:68) 

Navorser moet seker maak dat voldoende kontekstuele inligting oor Vrywillige deelnemers vanuit die beskikbare populasie 
die deelnemers binne die spesifieke demografiese konteks verskaf is geneem, en die situasie is beskryf. 
word om die Ieser in staat te stel om die nodige oordrag na nuwe 
situasies en populasies te maak (daarmee te identifiseer) (Lincoln & 
Guba, 1985:298; Firestone, 1993:22). 

Verskaf 'n volledige beskrywing van die verskynsel wat ondersoek Navorser bespreek verskynsel wat ondersoek word 
word sodat lasers die studie met die verskynsels in hulle eie stu die (kyk Hoofstuk 1) Bespreking van fokusgroepe en 
kan vergelyk (Shenton, 2004:70). Navorsingsresultate moet ook individuele onderhoude nadat intensiewe data
deeglik beskryf word sodat deelnemers se stemme gehoor kan ontleding gedoen is. 
word (Poggenpoel & Myburgh, 2003:421) 
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KRiTERIA 

Betroubaarheid? 
Vertroubaarheid 

(dependability) 

Oak konsekwentheid 

Bevestigbaarheid 
(Confirmability) 

Vergelyk met objektiwiteit 
{Shenton, 2004: 72; Lincoln 
& Guba, 1985:299) 
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L ------ ------- --

Kan bereik word deur oorvleuelende metodes, soos fokusgroepe en Navorser voer fokusgroep-onderhoude, asook 
individuele onderhoude (Shenton, 2004: 71). individuele onderhoude nadat kwantitatiewe studie 

onderneem is. 

Die prosesse binne in die navorsing moet in detail gerapporteer Volledige rapportering van die navorsingsontwerp en -
word, sodat 'n toekomstige navorser die studie kan herhaal. Die metodologie is gedoen. 
navorsingsmodel moet dus as 'n "prototipe-model" gesien word 
{Shenton, 2004: 71 ). 

Word deur 'n proses van verifiering, goed-gedokumenteerde 
metodes, stapsgewyse replisering van onderhoude verkry (O'Leary, 
2004: 58; Poggenpoel & Myburgh, 2003:421) 

Data-reduksie deur 'n proses van kodeer-herkodeer. Deelname 
deur meer as een navorser in die proses. Die navorser en 
onafhanklike kodeerder moet konsensus bereik (Poggenpoel & 
Myburgh, 2003:421) 

Besluite word uit die literatuur, en spesifiek uit bronne 
oor navorsingsmetodologie, geverifieer. Fokusgroep
en individuele onderhoude is op repliserende wyse 
uitgevoer. Verifiering deur mentor en kollegas. 

Transkribering is deur 'n kollega gekontroleer. 'n 
Onafhanklike navorser het transkripsies gekodeer en 
ontleed, waarna dit met die navorser se kodering en 
ontleding vergelyk en bespreek is totdat 
ooreenstemming daaroor bereik is. 

Daar moet seker gemaak word dat die bevindings van die Navorser en onafhanklike kodeerder bereik 
navorsing saver moontlik die resultaat van deelnemers se ervarings konsensus. Die oorspronklikheid van kwalitatiewe 
en gedagtes is eerder as die eienskappe en voorkeure van die bevindinge wat verkry word, word bevestig. 
navorser (Shenton, 2004:72). Triangulasie word hier beklemtoon Herhalende temas vanuit die verskillende fokusgroepe 
om die rol van navorsersvooroordeel te verminder (Shenton, word verkry. 
2004:72; Poggenpoel & Myburgh, 2003:421) 

Erken die beperking en tekortkominge van die navorsing 
(Nieuwenhuis, 2007: 115; Shenton, 2004: 73) 
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4.5 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is die navorsingsontwerp en -metodes bespreek. Die doel en motivering 

van 'n verklarende gekombineerde metode-ontwerp wat uit 'n kwantitatiewe en 

daaropvolgende kwalitatiewe studie bestaan, is bespreek. Daar is verslag gedoen oar die 

ontwikkeling van die data-insamelingsinstrumente vir beide die kwantitatiewe en kwalitatiewe 

studie. Die geldigheid en betroubaarheid van elke instrument is volledig beskryf. In die 

volgende hoofstuk word die verwerking van die resultate aangebied. 
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