
Graad 11 Lewenswetenskappe 

Inleiding en Wetenskaplike ondersoek 

 

Die doel van eksperimente of wetenskaplike ondersoeke in die wetenskapklas: 

ŉ Eksperiment kan bewyse vir ŉ teorie verskaf; en 

ŉ Wetenskaplike ondersoek kan gebruik word om die verwantskap tussen 
verskillende veranderlikes te bepaal en om ŉ hipotese te staaf of te weerlê.  

Om die verwantskap tussen veranderlikes te bepaal, moet EEN veranderlike 
verander word en ŉ ander veranderlike moet waargeneem of gemeet word, terwyl al 
die ander veranderlikes dieselfde gehou word.  

Hoekom net een? Indien jy meer as een veranderlike verander sal dit moeilik wees 
om te bepaal watter een verantwoordelik is vir dit wat jy waarneem. 

 

Ondersoekvraag: 

Die ondersoekvraag dui aan wat getoets word in die eksperiment.  

Die ondersoekvraag: 

1. Moet die onafhanklike EN afhanklike veranderlike insluit. 

2.  Moet ŉ VRAAG oor die VERWANTSKAP tussen die twee veranderlikes vra.  

3.  Hoe sal die ... die ... beïnvloed?  

     OF  

     Wat is die verwantskap tussen ... en ...? 

4.  Moet met ŉ vraagteken (?) eindig. 

     Maak seker dat die antwoord op die vraag NIE ja of nee is nie.  

5.  Verander die doel van die ondersoek in ŉ vraag. 

 

Veranderlikes: 

In wetenskap is ŉ veranderlike enige item, faktor, of toestand wat gekontroleer of 
verander kan word.  

Hoe om veranderlikes te identifiseer: 

Wees op die uitkyk vir 'n "hipotese", 'n "wetenskaplike vraag" of 'n "doel" wat aan die 
begin van die ondersoek gegee word.  

TWEE duidelike "FAKTORE" OF "VERANDERLIKES" sal uitstaan: EEN wat die 
ander een in die betrokke ondersoek beïnvloed. Hierdie TWEE faktore is die 
onafhanklike en afhanklike veranderlikes 

 



Onafhanklike veranderlike:  

Die faktor/veranderlike wat die ondersoeker kies om te verander of te manipuleer en 
wat gewoonlik die ander faktor/veranderlike beïnvloed 

Afhanklike veranderlike:  

Die faktor/veranderlike wat beïnvloed word deur die onafhanklike veranderlike en die 
een waar die ondersoeker enige verandering of invloed gemeet of waargeneem het. 

Gekontroleerde/vaste/konstante veranderlike(s):  

Gekontroleerde veranderlikes is waardes/faktore wat konstant gehou moet word.  
Indien hierdie veranderlikes konsekwent toegepas word sal dit die geldigheid van die 
ondersoek verseker.  

 

Hipotese: 

'n Hipotese is 'n toetsbare stelling oor 'n verhouding wat twee veranderlikes insluit. 
Wanneer 'n hipotese geformuleer word, moet die volgende riglyne gevolg word: 

Hoe om 'n hipotese te skryf: 

Daar moet twee veranderlikes in die hipotese genoem word (afhanklik en 
onafhanklik). 

'n Hipotese moet die verhouding tussen die twee veranderlikes aandui en 'n hipotese 
is NIE 'n vraag nie! 

Die hipotese moet toetsbaar wees. 

Die hipotese: 

1. Dit dui aan wat die verwagte uitkoms van die ondersoek gaan wees.  

2.  Moet albei veranderlikes asook die verwantskap tussen hulle insluit. 

     As ..., dan ... 

3.  Gebruik woorde soos toeneem, afneem, ens. om aan te dui dat as een 
 veranderlike meer/minder word, die ander veranderlike meer/minder sal word.  

 

Wat is betroubaarheid? 

Die uitgangspunt van betroubaarheid is dat enige beduidende resultate van 'n 
ondersoek meer as 'n eenmalige bevinding moet wees en herhaalbaar moet wees. 
Ander navorsers moet presies dieselfde eksperiment kan uitvoer, onder dieselfde 
toestande en dieselfde resultate oplewer. Dit sal die bevindings van die eksperiment 
versterk en verseker dat die breër wetenskaplike gemeenskap die hipotese aanvaar. 
In vrae wat aan leerders gevra word om te sê hoe die betroubaarheid van die 
ondersoek verbeter kon word, kan die korrekte antwoorde die volgende wees: 

Herhaal die eksperiment/ondersoek (gebruik die inligting wat in die vraag gegee 
word, bv. "Herhaal die eksperiment deur die temperatuur 5 keer op elke plek te 
neem en bereken dan die gemiddelde temperatuur") 



Vergroot die steekproefgrootte, bv. "Meet die pupildeursnee van die oë van 100 
vroue" 

 

Wat is geldigheid? 

Geldigheid bevraagteken hoe die eksperiment/ondersoek uitgevoer is. Is al die 
faktore/veranderlikes beheer behalwe die veranderlike/faktor wat getoets word? Is 
die monsters ewekansig gekies? Is die ontwerp vir die ondersoek toepaslik? 
Geldigheid spreek dus aan of die wetenskaplike navorsingsmetode met die nodige 
sorg en ywer uitgevoer is. In vrae wat aan leerders gevra word om faktore voor te 
stel wat die geldigheid van 'n ondersoek mag verminder, moet die antwoorde op 
kritiek van die wetenskaplike proses fokus, byvoorbeeld sommige 
faktore/veranderlikes wat nie konstant gehou of beheer is tydens die uitvoering van 
die ondersoek nie. 

 

Beplanning vir 'n wetenskaplike ondersoek behels die volgende: 

Etiese kwessies rondom die ondersoek, bv. deur toestemming van die toepaslike 
owerhede te kry voordat die ondersoek uitgevoer word. 

Om al die logistieke reëlings te tref, bv. deur al die materiaal te identifiseer en te kry 
wat in die ondersoek gebruik gaan word. 

Besluit oor die metode/prosedure wat gevolg gaan word, bv. hoe om die vis vir die 
ondersoek te vang. 

Hoe die data versamel, opgeneem, ontleed en aangebied sal word. 

LW: Gebruik wenke uit die gegewe scenario/ondersoek om BEPLANNINGSTAPPE 
te bepaal wat van toepassing is op die betrokke ondersoek. 

 

Resultate: 

Resultate word voorgestel in tabelle en grafieke.  

Tabel: 

ŉ Tabel het altyd ŉ opskrif. Die opskrif moet die afhanklike en onafhanklike 
veranderlikes bevat.  

ŉ Tabel bestaan uit kolomme en rye. Die kolomme en rye moet benoem word met 
eenhede.  

Grafiek: 

ŉ Grafiek het ŉ opskrif met die afhanklike en onafhanklike veranderlike.  

ŉ Grafiek het ŉ y-as (afhanklike veranderlike) en ŉ x-as (onafhanklike veranderlike). 

Die asse moet benoem word met eenhede.  

 



Tipe grafieke: 

Sirkelgrafiek: 

 

Lyngrafiek: 

 

Kolom grafiek: 

 

Histogram: 

 

 

Hoe om 'n gevolgtrekking te maak: 

Die gevolgtrekking moet: 

1. Die wetenskaplike vraag wat aan die begin van die ondersoek gestel is, 
 beantwoord. 

2. Die effek wat die onafhanklike veranderlike op die afhanklike veranderlike 
 gehad het, aandui. 

3. Moet albei veranderlikes bevat. 

4. Aandui of die hipotese aanvaar kan word of verwerp moet word. 

 

 

 

 



Eksperiment 1: 

Doel:  

Om te ondersoek hoe die hoeveelheid water wat per dag vir ŉ plant gegee word, die 
hoogte van die plant beïnvloed. 

 

Ondersoekvraag: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Hipotese: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Apparaat en metode: 

Beplan ŉ ondersoek wat regverdig is en wat betroubare resultate sal oplewer. Skryf 
neer wat jy gaan doen. Skryf die metode stapsgewys neer.  

 

  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Veranderlikes: 

Onafhanklike veranderlike:  

___________________________________________________________________ 

Afhanklike veranderlike: 

___________________________________________________________________ 

Gekontroleerde veranderlikes: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Resultate: 

Teken waarnemings en metings in ŉ tabel aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teken grafieke om data te illustreer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgtrekking: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Eksperiment 2: 

Bestudeer die grafiek van ŉ eksperiment wat deur ŉ groep leerders gedoen is. 

 

 

Formuleer ŉ ondersoekvraag: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Identifiseer die: 

Onafhanklike veranderlike: 

___________________________________________________________________ 

Afhanklike veranderlike: 

___________________________________________________________________ 

Gekontroleerde veranderlikes: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


