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!,_,. Di~Ju,.,~~~@ __ van _)-;_eE?_i?~--~taalfeg_o}Tie~n .2X. die. kind. 
_ A. Inleidin~--

r~ees is 'n .. ui te:rs be1angrike en wa8.rskynlik die 
r:0.ees basiese vaardighaid wat op ~~derskool. geleer word. 
Di t vorm rn essensiele instrumen·~ by .. die leer van fei tlik 
alle ander skoolvakke __ en beinvloed die totale per.soon
likheidsvorming van die kind. As een aspek van die totale 
taalontwikkeling is lees 'n kommunikasiemiddel waardeur 
die kind terselfdertyd. sy. ervaring uitbrei. _Lees stel 
hom in staat OID hom te distansieer van die Vitale wereld 
en om vanuit 'n meer abstrakte vlak kontak ±e maak met die 
k~ltuurwereld. Deur die ontwikkeling yan die leesproae~ 
kum die_intellektuele potensiaal yan die kind tot 
ontplooiing en ontwikkel sy strewingslewe 7 terwyl hy 
ook emosioneel bevredig word. Daar sal.vervolgens 
kortliks ingegaan word op hierdie __ verskillende funksieS> 
van lees as taalfenomeen by die kind. 

J3. _Die fu.n]~_s.ies vaJ?--l~~~ie lewe v~n die kind. 
(a) Lees as kontakmiddel. 

Volgens die fenomenologiese denkwyse Yerkeer die 
mens voortdurend in dialoog met sy.wereld4 Hierdie 
dialoog impliseer dat die mens aktief en-intensioneel 
ui tgaan na die wereld om hom en dat hy die natuurwereld. 
omskep tot 'n meer sinvolle 9 geordende kultuurwereld 

! 

(Sonnekus 9 1966 9 p ... 331). \/Een van die belangrikste 
middels waardeur die mens in kontak kom met die wereld is 
taal 9 dus ook die lees- en skryftaal. "Deur taal word 
die wereld_vir.die mens 'n nuwe betekeniswereld 9 en 
taal neem in die ry van betekenisgewende menslike 
middele 'n primere plek in" (Sonnekus 9 1966 9 p.331). 



Die verwerwing van die leestaal is vir die kind van 
groot betekenis omdat hy daarsonder_.nie hierdie kontak 
tussen hom en sy wereld kan opbou nie en ook nie sy 
wereld ten volle kan ontdek nie. 

t12.LJ2l-~_;t:}l!l~.E'Lt~p_v~~..£.f:l _b:j_rrpe -=C.:ie. kenlewe vatLdie k:i_n<a.· 
ii) Lees a~E~cliE!J t~cr~fl..§:.£1~2g· 

Taal moet volgens.Sounekus gesien word as •n 
simboolsisteem waa_rdeur die kind gedistansieer raak 
van sy eie vitale gebondenheid en waardeur_hy die ge
le;c;ntheid gebied word om toe te tree tot die wereld van_ 
die geestelike sfeer9 die wereld van idees? denke 9. begrip~ 

kuns en godsdiens. Deur middel v-an taal kan die kind op 
'n meer abstrakte vlak met die wereld_verkeer. 11 Taal
OJtdekking het tot gevolg die distansiering vanaf 'n 
konkrete 9 patiese tot 'n meer abstrakte 9 gnostiese 
instelling jeens die wereld 11 (Sonnekus 9 1966 9 p.339). 

Deur naamgewing en begripsvorming skep die kind 
vir homself .1 n meer sinvolle wereld in die plek van die 
chaotiese 9 sinlose wereld van die voortaalperiode .. 
Die_ leesakt'e impliseer die gebruik van sekondere simboliek 
en is as s.odanig 'n taal:vorin wat nog 'n groter mate van 
objektivering, abstrahering en ordening toelaat. 

Taalontwikkeling is van die grootste belang in 
He ontwikkeling van die abstrakte denke. Hoewel denke 
sonder taal moontlik is 9 kan die hoogste ahstrakte, 
kategoriale :vorm van denke slegs bereik word waar taal 
teenwoordig is. Daar bestaan dan ook 'n besonder-hoe 
posi:tiewe_korrelasie tussen taalontwikkelihg en die 
ontwikkeling van denke (Langeveld, 1934, p.41). 



(ii) Lees as middel tot die uitb~~iding van ervaring. 
Lees oerus op ervaring in so verre 'n mens die 

oetekenis van die woorC.e en si:;:1.~.:1e aan. sy ervaring moet 
ontleen. Terselfd8r-~yd j __ s lee>:i ook 'n vorm van ervaring. 

Van der Stoep wys daarop c.at d:!.e leestaal vir die kind 
1 n oelangrike nu.we middel tot ek,__;:;_')lorasie vorm (1963, p.70) a 

Deur middel van lees kan hy 1 n ~Qwe wereld ontdek en sy 

eie maak 9 'n wereld wat verwyder is van sy onmiddellike 

konkrete omgewing. So orei hy sy ervaringe uit en orden 
hierdie ervaringe deur hulle in te oed in groter 9 sinvolle 

samehange. ,iZusarnmenfassend kann also gesagt werden, 
dass wir auf der Grundlage unserer oisher gemachten 
Erfahrungen durch das Lesen neue Erfahrungen sammeln 

und diese in grossere Zusammenhange einordnen konnen'1 

(Biglmaier 9 1960 9 p.l3). 

(iii) Lees as intelligensiemidde~. 
'n Ander oelangrike funksie wat die leestaal 

binne die bes·tek van 'n mens se kenlewe vervul 9 is dat 
eli t fungeer as intelligensiemiddel. 11 Taal is wesentlik 
'n voorwaarde as oelangrike middel tot die implementering 

van die ingelligensie van 'n persoon" (Sonnekus 9 p.336). 
Langeveld oeskou intelligensie as 1 n 11 krag ter deurbreking 

van die Umwelt van die persoon" (1950 9 p.72). Die 
intelligensie moet noodwendig van die reeds verworwe 
taalmomente georuik maak om aktief na die omgewing te 

kan uitgaan. Die suksesvolle verloop van die leesakte 

is dan ook 'n oela~grike voorwaarde vir die suksesvolle 

implementering van die intelligensie deurdat dit help 
in die deuroreek van die wereld van die persoon. 

(c) Die funksies van lees oinne die strewin~slewe 

van die kind. 
Taal dien as uitdrukkingsmiddel vir die strewings 



van die mens en is onontbeerlik vir die harmoniese 
ontwikkeling van die verskillende strewings (Acker
mann, 1955 9 :Pol6). Vanuit die strewingslewe van die 

4. 

mens s:pruit dryfvere wat veyband hou met taalont~ikkeling 
soos o.a. 'n belangatelling ~1 l8es, wat weer lei tot 
die vorming van houdinge en -tot oepaalde doelstellings 
bv. om kenniz te verwerf. Die denke word gebruik om die 
middele te verskaf,terwyl die wil, 'n belangrike as:pek 

van 'n mens se strewingslewe, hierdie middele moet 
gebruik om die doelstellings te verwesenlik. Taal is 
nie net die uitingsmiddel van die strewingslewe nie; 
eLi t verskaf ook deur die denke en die wil die mi·ddele en 
die determinerende tendens wat kan lei tot die verwesen
liking van ideale, wense en begeertes. 

(c) Die funksies van lees binne die gevoelslewe van die kina. 
'n Ewe noue verband bestaan tussen taal en die 

gevoelslewe van die kind. Taal ontwikkel o:p grond van 
die uitbreiding van die kind se ervaring met sy wereld. 
Elke ervaring hou vir die kind 'n gevoelselement in en 
hierdie gevoelselement vorm later ook by die leesakte 
'n integrale deel van elke begri:p. Sodra 'n bekende 
begrip gebruik word of teegekom worq, in die leesmateriaal, 
kom die gevoelskleur ook na vore. ~Taal in alle vorme 
bly steeds 'n draer van die gevoelsmatige en hierdie 
as:pek kan as neerslag waargeneem word selfs in die 
formeelste en teoreties suiwerste aanwending van die 
taal (Van der Stoep, p.go). 

C. Samevatting. 

Uit die vorige is dit duidelik dat die lees
proses as taalfenomeen nie los gedink kan word van die 
menslike :persoonlikheid nie. Dit beinvloed die 
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verskillende ken-, streef-- en gevoelsfunksies van die .. 
mens terwyl dit ook weer deur hierdie funksies b~invloed 

word. Taal beinvloed verder nie net die mens as eenheid 

en totaliteit nie 9 m~ar bevordsr ook die kontak van 

hierdie totale mens met sy w§Tela. 

II. Die on~--:Nik~_eling v~1 ]_ees c::~s visuele taalvorm. 
Lees moet beskou word as 'n integrale deel van 

die totale taalontwikkeling van die mens en nie as 'n 

ge~soleerde vermoe nie. Volgens Schenk is die lees

proses "geen simpele toevoeging aan een geheel~ dat 
klaar is~ doch het is een ui tbreicting van een functie, 

die zelf noch in ontwikkeling en groei is. Lezen en 
schrijven blijfc..n dus in voortdurende wisselwerking met 

de gesproken en gehoorde taal 11 (1956, p.50). JJees 

vorm dus maar een aspek van 'n mens se verbale gedrag 

en moet as sodanig in verband met die gesproke taal 
gesien word. 11 Psychologically, the processes of speech 

and reading are quite similar, the difference being 
mainly in the sense avenue through which the verbal 

l] 
stimuli are received (Buswell, 1959, p.l08). 

Uit bg. blyk reeds dat daar by die mens twee 
tipes taal voorkom, nl. die gesproke en die geskrewe 

'<>-==~~ 

taal, of in die terme van Myklebust (1965, p.2) 9 die 
ouditiewe en visuele taalvorme. 

Filogeneties het die ouditiewe taal voorgekom 
lank voordat die mens begin lees en skryf het. Ook in 
die ontogenetiese ontwikkeling van die mens leer die 

kind eers die ges:proke taal, nie lees of skryf nie. 

'n Mens se ouditiewe en visuele taalsisteme ontwikkel 

dus sekwensieel in 'n bepaalde patroon wat filogeneties 

en ontogeneties bepaal is. Hierdie :patroon is ook 
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neurologies en psigologies 1.-,epaBl. :in soverre opname 

a.l tyd . cli.EJ ekspreE!_s~.e voorafgaa.n 9 d. w. s. die kind 

verstaan taal voordat l:w kan ui tdrukking gee deur spraak 9 

hy lees voorda-t hy skryf. 11Re;eption precedes expression 9 

output follows inpu-t" (M;yklebur_;~, 1965 9 p.2). 

Nada t die oudi tiewe taa=Lvorm geleer is en die 

nodige neurologiese en psigologiese rypheid bereik is? 

kan die normale kind die visuele taalvorme leer. Die 

verhouding tussen die ouclitiewe en visuele taalvorme 

is hierarchies van aard 9 m.a.w. om normaal te ont

wikkel is die leesvorm afhanklik van die integriteit 

van beide die ouditiewe en leesvorm. So 1 n ontwikkeling

standpunt is essensieel vir 'n begrip van die leesproses 

en vir insig in die disleksiesindroom. Die bevinding van 

nc:vorsers soos Shankweiler (1964) dat 'n ernstige disleksie-· 

toestand dikwels voorkom sonde~ enige versteuring in die 

gesproke taal 9 moet ook verklaar word in die lig van 

die hierarchiese verband tussen die verskillende 

taa:sisteme en nie as 'n bewys aangevoer word dat disleksie 
1 n geisoleerde leesversteuring is wat geen verband hou 

met taalontwikkeling as geheel nie. 

Die skematiese voorstelling van die hierarchiese 

struktuur van die verskillende verbale sisteme deur 

Myklebust (1965 9 p.3) word in figuur 1 weergegee. 

Die oorgang van die gesproke taal in 'n visuele 

vorm is 'n komplekse proses 9 aangesien taal nie op 'n 

eenvoudige wyse deur skrifslinbole gesimboliseer kan 

word nie. Daar bestaan dan ook geen volkome verband 

tussen die spreektaal en die geskrewe taal nie (Hermann 9 

19599 p.37). 
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Opname ---~ Ekspr~ssie 

Figuur 1. Die ·hierarchiese verhouding tussen 
'n mens se verbale sisteme. 

(Oorgeneem uit Myklebust 9 1965 9 p.3). 

7. 
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Sterrit en Rudnick (1966~ po859) beskryf die 
oorgang van die ouditievve na die visuele taal in suiwer 

fisiologiese terme ~ vv:P.'ormal la::.1guage is typically 

first learned in the form of an auditory-temporal code. 
Learning to read ordinar~_l.y consists of learning to 

translate this aacl.itory-temporal code into one that is 
visual and spatially organized.n 

Wanneer die kind naas die gesproke taal ook die 

~eskrewe taal verwerf, kom 'n mens verskeie nuwe 

:1eurologiese en psigologiese elemente tee. Om te leer 

lees 9 moet die kind oor beide ouditiewe en visuele 
integri tei t beskik o Die gedrukte simbole· wat visuee1 op-. 

geneem word 9 moet nl~ eers in.die ouditiewe ekwivale~te 9 

pat; by vroeer geleer'het 9 omgesit word (My~lebust 9 1965 9 

p. 4-) o Aanvanklik speel die hoor en se van woorde 'n essen-·

siele rol by die leesproses (Schone11 9 1961 9 p.l9). 
Eers na baie oefening kan die ouditiewe aspekte uit

geskakel word en werklike stillees voorkom. Selfs d~e 
ervare leser regresseer en roep die ouditiewe beeld op 

wanneer hy 'n onbekende woord teekom (Myklebust 9 1965 9 p.5). 

Dat 'n normale gehoor nodig is om die gesproke 

taa1 te leer 9 is vir baie eeue reeds bekendo Meer resent 

is die erkenning van die feit dat ouditiewe integriteite 
ook essensieel is vir die leer van lees en skryfo 
:Myklebust het in 'n studie met dowe kinders gevind dat 

ouditiewe vermoens 'n belangrike 9 leidende rol speel in 
alle verbale prosesse. Die visuele sintuig is in 

vergelyking 'n veel minder geskikte kanaal vir die 

aanleer van taal (Myklebust 9 1965 9 p.25) o Dit wil 
voorkom asof by die leesproses die brug tussen visuele 

simbole en betekenis nie oorkom kan word sonder die 



verklanking nie 9 al is hierdie verklanking in die vorm 

van innerlike ~praak (Blignaut 9 1963 9 p.90)~ 

g. 

Op ouditiewe vlak moet by die leesbeginner 'n 

verfyning van waarneming intree~ aangesien woorde vir hom 

nog net 'n deel vorm van 'n groter totale betekenisvolle 

patroon. Nou moet hy waarneem dat elke woord 'n eie 

klankpatroon besit, dat elke woord se klankpatroon altyd 

uit dieselfde opeenvolging van klanke bestaan, en dat 

hierdie klanke herhaaldelik weer in ander woorde gevind 

word maar telkens in 'n ander volgorde. Verder moet by 

leer dat die klanke ooreenkom met visueel-waargenome 

letterbeelde maar dat die visuele simbool nie altyd 

dieselfde klaruc voorstel nie (Goins 9 1959 9 p.l2). 

By hardoplees is die akoestiese terugvoering van die 

klanke essensieel om die regte intensiteit 9 intonasie 9 

frasering en die sinvolheid van die gelese stuk te 

verseker. 

Die visuele waarnemingsvermoe van die kind moet 

eweneens 'n bepaalde rypheidsgraad bereik voordat hy kan 

leer lees en skryf. Hy moet o.a. in staat wees tot 

visuele ruimtelike wnarneming 9 visuele grootte diskriminasie 9 

linksregs-orientasie en visueel-motoriese koordinasie. 

Dit blyk dat sekere unie-verbale" aspekte van taal nou 

met die suiwer verbale aspekte geintegreer moet word 9 

aangesien vormwaarneming en ruimtelike orientasie nie 

primer in verband met taa~ staan nie. Verder moet die 

kind die visuele beeld van die woord wat hy wil skryf in 

sy bewussyn kan vashou. 11 0ne of the most important 

of the processes as seen in children with learning 

disabilities is the inability to mentally visualize 

letters and words" (IvTyklebust 9 1965 9 p.23). Soos die 

kind tydens die leesproses dit wat hy lees deur die 
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gehoor monixor en kontrolleer 9 moet by tydens die skryf

proses dit wat hy produseer visueel kan monitor. Die 

visuele monitorproses sluit in aspekte soos leesbaarheid 9 

spelling, sinsbou, spasiering, punktuasie, paragrawe, 

woordeskatkeuse en betekenis (Myklebust, 1965, p.22). 

III. Die leesproses. 

~l,nle iding. 

Lees is 'n psigoneurologiese proses wat berus op 

die integrasie van sowel gee~tespsigiese as fisiologiese 

prosesse van die mees ingewikkelde aard (Nel 9 1956, p.3). 

Op fisiologiese vlak hou die leesproses die integrasie 

van ouditiewe 9 visuele en artikulo-motoriese vermoens in. 

As gevolg van die interafhanklikh ·?.:_a_ van die psigologiese 

en neurologie~e aspekte, kan 1eee nie plaasvind tensy 

bepaalde integriteite van die brein teenwoordig is nie 

· (lViyklebus-G, 1965, p.6). Vanuit dj_e psigologiese dimensie 

beskou, moet die kind oor 'n bepaalde intel1ektuele 

vermo·e, genoeg ervaring 9 die nodige motivering 9 wilskrag 

en emosionele rypheid beskik voordat hy kan leer lees. 

Sowe1 die ken- 9 streef- en gevoelslewe speel dus 'n rol 

in die psigologie van die 1eesproses. 

Die verski1lende fisiologiese en psigo1ogiese 

fasette van die 1eesproses sal vervo1gens apart bespreek 

word. 

13'. Verski1lende fasette van die leesproses. 

(a) Fisiologiese fasette van die 1ee~proses. 

Fisio1ogies kan verskeie stadia in die lees:proses 

onderskei word 9 nl. die van o:pname, integrasie en 

eks:pressie van die verba1e materiaa1. Hierdie inde1ing 

berus o:p die indelings van Schonell (1961, :p.12) en 

Elignaut (1963, :p.8-9). 
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(i) Opname. 
Sekwensieel begin die leesproses by die visuele 

opname van die geskrewe materiaal. Die oog beweeg in 'n 
duidelike opeenvolging van onreelmatige, enkelbewegings 
van links na. :regs oor die reels. Hierdie wyse van 
beweging is fisiologies baie ekonomies, aangesien dit 
meganiese vermoeidheid van die oe byna heelteml3-l uit
sluit. Die oog rus telkens geduren~e die fiksasies. 
Tydens elke lees:pouse 9 wat slegs 'n fraksie van 'n 
sekonde duur 9 word 'n klein teksdeeltjie wat in die 
middelpunt van die blikveld verskyn en dus op die fovea 
centralis van die netvlies val, visueel opgeneem 
(Eiglmaier, 1960 9 p.20-21). Terwyl die oe beweeg word 

opties niks waargeneem nie 9 hoewel lees as geestelike 
opnameproses voortgaan. 

Die prikkels wat op die netvlies val word deur 
senubane na die visuele breinsentra gelei 9 nl. na die 
striata streek van die oksipitale lob. Die lokalisering 
van lie visuele areas word skematies aangedui in figuur 

2 op bladsy 13 9 soos oorgeneem van Brink (1952 9 p.529). 

Vroeer is dikwels onderskei tussen primere en 
assosiatiewe visuele funksies van die korteks, met die 
veronderstelling dat waarneming i~ afsonderlike stappe 
van gewaarwording en assosiasie sou plaasvind 9 (vgl. 
Eiglmaier 9 1960 9 p.l0-11) 9 maar Rheingold sowel as 
Penfield en Roberts kon geen eksperimentele bewyse 
b.iervoor vind nie en kom tot die konklusie dat 11 final 
perception occurring at a single moment is a multi
dimensional ex:perience 11 (Penfield en Roberts 9 1959 9 p.76). 

(ii) Integrasi~. 

Leesbegrip kom eers voor wanneer die spraakarea 
gestimuleer word en die visuele simbole geassosieer word 



met die ooreonstemmend.e klanksimbole ~ sodat die nodige 
integrasie plaasvind (Schonell, 1961 9 p.30). 

12. 

Op grond van hulle eksperimente het Penfield en 
Roberts tot die gevolgtrekking gekom.dat 'n mens se 

taalfunksies byna sonder ui tsondering in"_Q.~:l§~~linker-
= =~ ~~- - --- -~=~=--

hemisfeer gelee is~ --------- ----- 11 From the standpoint of cereb.ral 

dominance? the data from electrical interference support 
the conclusion already reached? that the left cerebral 
hemisphere is usually dominant for speech regardless of 

r-
the handedness of the individual 9 with the exclusion 
of those who have cerebral injuries early in life" 
( p .137) 0 

Taal is in verskillende aparte dele van die 
linkerhemisfeer gelokaliseer 9 nl. in die parieto
temporale streek 9 die Broca-area en die supplementere 
motoriese area. Hierdie verskillende breindele 
verteenwoordig nie verskillende aspekte van taalfunksio
nering nie 9 maar tre~ op as 'n komplekse eenheid. 
In figuur 2 op bladsy 13 word die taalareas aangedui in 
'n skets wat gebaseer is op die tekeninge van Penfield 
en Roberts (p.l89) en Brink (p.529). 

Ook in die leesproses funksioneer die 
verskillende kortikale taalareas as 'n integrale eenheid 
om die visuele vor.m- en ruimtelike waarneming te verhef 
tot simboliese vorme en betekenisvolle taal 9 deurdat 
die ooreenstemmende oudi tiewe simbole opgeroep word·. 

Hierdie eenheid van funksie word moontlik gemaak 
deur sekere subkortikale en transkortikale verbindinge 
waardeur 'n besondere funksionele integrasie plaasvind. 
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Figuu:r 2. Kortikale visuele en spraakareas. 
(Volgens Penfield en Roberts~ p.201 

en Brink~ p.529). 
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Volgens Penfield en Roberts is die subkortikale ver
bindinge hier van die meeste belang• Die drie kortikale 
spraakareas word waarskyn~ik gekoordineer deur die ' 
projeksies van elk van hierdie dele in die thalamus. 
Aangesien die verwydering van die verbindinge binne die 
korteks self. nie tot afasie lei nie, terwyl Smythe en 
Stern gevind het da~ afasie kan voorkom by pasiente met 
breingewasse slegs .·in die thalamus 9 kan .,n mens aflei dat 
die funksionele integrasie van hierdie dele berus·op 
hulle verbinding met 'n gemeenskaplike subkortikale 
streek (Penfield en Robe~ts 9 1959 9 p.212-215). 

(iii) Ekspressie. 
Die motoriese eenhede vir woorde en frases is 

ruimtelik van die sensoriese eenhede geskei. Beide is 
wet gelee in die algemene streek van die kortiko
thalamiese streek van die linkers.praakareas, waar :Qulle 
in noue funksionele verband staan (Penfield en Roberts 9 .p5) 

Nadat die visueelopgenome materi~al verklank en 
geJ:nterpreteer is deur die interaksie van'' .die taaiareas 1 

word impulse na die motoriese korteks van die linker
hemisfeer oorgedra en dan na die finale gemeenskaplike 
pad na die spiere wat vir spraak gebruik word. Senu
prikkels word na .die spiere van die .lippe 9 tong 9 stemband8 ,~ 
wang en keel gelei sodat die woorde uitgespreek kan word 
tydens die proses van hardoplees. By stillees vind die 
derde stap in die neurologiese proses natuurlik nie plaae 
nie. 

(iv) Konklusie. 
Uit die voorgaande opsommende beskrywing van die 
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neurologiese grondslag van lees blyk die groot komplek
siteit van die proseso Anders as die meer eenvoudige 
serebrale prosesse (gehoor, gesig ens~) wat 'n betreklik 
definitiewe lokalisering in die brein het, kan lees nie 
in eeri.spesifieke dee~ van die korteks gelokaliseer word 
nie~ Dit is 'n vaardigheid wat se.kond~r opgebou word 
vanuit ander meer primere fuhksies. 

' Die hele neurologiese prosedure ve~loop in 
. ' 

werklikheid nie in streng omlynde, afsonderlike stappe 
nie maar vind plaas as 'n eenheid. 

(b) Psigologiese fasette .van die leesproses. 
Die uiteindelike doel van die leesproses bly om 

die geskrewe woord te begryp en te interpreteer ten einde 
informasie in te win of vir ontspanning (Schonell, 1961 9 

p.156)o Die neurologiese aspekte van die leesproses 
vorm die essensiele grondslag waarop die psigologiese 
faktore berus 9 terwyl· lg. weer die fisioiogiese aspekte 
kan beinvloed. Hierdie opvatting word weerspieel in die 
definisie van Biglmaierg 11 Der Leseprozess stellt im 
ganzen eine Reihe von perzeptiven und intellektuellen 
Prozessen. Den Abschluss des Leseprozesses bildet die 
Verstehensleistung, doch wirkt das Verstehen auch auf 
frUhere Teilaktionen vor und vermag diese zu beeinflussen 
(1960, p.24). 

Leesbegrip is 'n kernaspek van die leesproses, 
hoewel dit deur baie auteurs genegeer of as 'n toevallige 
neweproduk beskou word. Ackermann definieer begriplees 
a.s 11 die proses van herkennende 7 denkende en waarderende 
lees" (19559 Po39). Dit is dus 'n proses waarby verskei 
psigologiese faktore 'n rol speel. Die belangrikste 



psigologiese faktore in die leesakte is waarneming, 
geheue en denke (Ackermann 9 1955 9 p.53). Hierdie 
kenfunksies word wel ook deur die strewings- en 
gevoelslewe van die mens beinvloed. 

(i) Die rol van die kenfuriksies. 
1. Waarneming. 
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Herkennende lees 9 d.w.s. die akkurate herkenning9 
opname 9 seleksie en prganisasie van die leesstof 1 is 'n 
funksie van waarneming. Waarneming is 'n persoonlikheids
akte waarby die persoonlikheid as geheel optree (Hattingh? 
1946 9 p.51). Al vier.niveaus van die persoonlikheid nl. 
die fisiko-chemiese 9 die bioties-fisiologiese 1 die 
bioties-psigiese en die geestelik-psigiese tree in werkin,:~· 
tydens waarneming. Op die laagste of fisiko-chemiese 
vlak val ~spekte soos die effek wat die ligprikkels op 

c I 

die netvlies uitoefen en die verandering van die elektrc .. 
potensiaal van die visuele areas in die brein. Op fisio
logiese terrein val die veranderinge wat die visuele 
apparaat ondergaan terwyl die bioties-psigiese vlak 
aspekte soos die instinktiefbepaalde waarneming van die 
objek in die blikveld inhou. By hierdie drie basiese 
vlakke van die waarnemingsproses word sekere hoer 
geestespsigiese funksies geintegreer 9 o.a. aandag en 
appersepsie. 

De Graeve beweer tereg dat alle geesteswerksaam-· 
hede slegs resultate kan afwerp as dit met die nodige 
aandag en konsentrasie aangepak word. Sender opmerksaam
heid kan gelese materiaal nie verstaan 9 verwerk of bew8P. · 

word nie (1961 9 p.45). Onder aandag word verstaan dat 
sekere prikkels geselekteer word .om in die sentrum. van 
die aandagsveld geplaas te word 1 terwyl ander prikkels 
op die agtergrond gestoot word (Hattingh 9 1946 9 p.56). 
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Hierdie :proses van seleksie berus o:p subj ektiewe :persoon-· 

likheidsfaktore sowel as o:p die objektiewe kenmerke van 

die :prikkels self. Vir die leesbeginner is di t aanvanklH::

belangrik dat hy moet leer om slegs aan die leesmateriaa.:·. 

aandag te gee en onbelangrike aspekte soos bladsynommer~ 

sketse of toevallige merke moet verontagsaam. Elke 

letter word nie individueel waargeneem nie. Die jong 

leser leer al s:poedig om slegs o:p sekere uitstaande 

kenmerke van elke woord te let wat hom dan help om die 

hele woord te herken. By werklike begri:plees selekteer 

die ervare leser later dikwels net sekere kernwoorde, 

terwyl nnder woorde o:p die agtergrond geskuif word. 

Sodoende word leess:poed baie vermeerder sonder dat begrl:p 

verlore hoef te gaan. 

Van nog groter belang is die rol wat a:ppersepsi~ 

by lees speel. Deur die proses van a:p:persepsie word die 

geselekteerde :prikkels aangevul, die waarneming word 

sinvol gemaak en op 'n breer grondslag geplaas (Hattini]·h, 

1946 9 :p.58). Ap:persepsie steun op ander :persoonljkJ'J~eid.s 

werkinge binne die }\en- 9 gevoels- en strewingslewe van 

die waarnemer. Die kenlewe s:peel 'n rol in soverre dio 

persoon sy waarnemings voortdurend aanvul vanuit sy 

kennis en vroeere ervarings. Waar die nodige kennis 

ontbreek om dit wat waargeneem word korrek aan te vul 9 

vind foutiewe duidings plaas en ontstaan talle leesfoutc 

Soms is die duiding meer emosioneel as intellek

tueel bepaal (Hattingh, 1946 9 :p.59) en dan kan verkeerde, 

subjektief-gekleurde aanvullings maklik ontstaan. Waar 
die gevoelsas:pekte die intellektuele as:pek van die :per-· 
soonlikheid oorheers 9 is daar veel geleentheid tot 

foutiewe waarneming, ook in die lees:proses. 
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Subjektiewe drange 9 drifte en behoeftes wat uit 

die strewings1ewe van die persoon spruit 9 kan eweneens 

aanleiding gee tot verkeerde duiding en foute in die 

leesproses (Ackermann 9 p.60). Aan die ander kant kan 

'n wilsbes1uit om te verstaan wat gelees word 9 die 

akkuraatheid van leesbegrip baie bevorder (Ackermann 9 p.63). 

2. Geheue. 

Myklebust (1965 9 p.9) .wys daarop dat die lees

proses psigo1ogies 'n leerproses en geheue ins1uit. 

Die basis van die woordbeeld moet geleer word 9 bekendheid 

met letters 9 woorde en sinne moet verwerf word. Nadat 

dit in die geheue vasgele is 9 moet dit herroep kan wor· 

Die herkenning van woorde is sterk afhanklik van die 

vroeere ervaring wat die leser met die woorde opgedoen 

het. Woorde moet nie meganiese patrone wees nie maar 

moet betekenis inhou (Schonell 9 p.20)·. Dit gaan dus 

nie hier bloot om die memorisering van die leesmateriaa: 

as sodanig nie. Die leerintensie moet gerig wees op 'n 

begrip van die betekenis van die leerinhoud sowe1 as op 

die latere reproduksie daarvan (vgl. Nel e.a. 9 1965 9 p.2S5). 

'n Meganiese geheue is eintlik waardeloos wanneer dit by 

die leer van 'n ingewikkelde vaardigheid soos lees kom. 

Langeveld se term 99 intel1igente geheue" is hier meer van 

toepassing (Nel e.a. 9. 1965 9 p.]Ol). Dit is 'n vorm van 

geheue wat 'n intel1igente optrede vereis 9 wa~ bestaan 

uit die insien van 'n simboolverhouding. Geheue beteken 

in die sin ndie beoorde1ing van 'n bepaalde geheueinhnlJ 

as simbo1iese verteenwoordiging van 'n gebeurtenis in 

die ver1ede (Ne1 e.a. 9 1965 9 p.]02). 

Ook Grey (1963 9 p.223) sien geheue in die lees

proses as 'n aspek van intensionele leer. Geheue stel 



die kind in staat om die materiaal sy eie te maak. Deur 
middel van sy geheue kan die :persoon sy·eie ervaringsveld 
organiseer en herrangskik en kan hy hom orignteer ten 
o:psigte van nuwe leesmateriaai ~· 

3. Denke. 
Begri:plees is nie net .,herkennende" lees nie 9 

maar ook ndenkende" lees. Onder denkende lees word 
verstaan die selektiewe en refleksiewe be:paling van die 
sentrale gedagte of motief van die leesstof en die verband 
daarvan met die feite~ gegewens en stermning van die 
i'eesr.o.ateriaal (Ackermann 9 p.4C). 

Die taalsimbool is nooit 'n direkte beeld van 
die werklikheid nie. Die deurwerk na die abstrakte is 
'n funksie van die denke. Lees is 'n waarnemingsakte 
maar die waarneming is hier geen doel o:p sigself nie. 
Dit gaan om die waarneming van skryftaals.imbole. Die 
uiterlike indrukke word deur die sintuie o:pgeneem en worQ 
geleidelik deur 'n proses van abstrakte denke van die 
buitewereld losgemaak (Ackermann 9 :p.55). 

Denke· impliseer 'n aktiewe deelname aan die 

werklikheid 9 'n. verandering 9 omvorming en ordening 
daarvan. Die ordening van die denk:proses hou in dat 
daar analiserend of sinteties te werk gegaan word met die 
oog op 'n begri:p van die aard van die werklikheid. 

11 Denke transformeer dus die wereld van aanskoulike 
objekte tot die wereld van begrip:pe9 en hou dus in 
abstrahering van die werklikheid 9 wat tegelyk 'n distan
siering van, die werklikheid beteken" (Nel e.a. 9 1965 9 p.2EOJ. 

Die konkreet waargenome tekens in die leesmateriaal word 
omvorm tot 'n gedagtewereld. Die chaotiese 9 ongeordende 



kennis wat deur die sintuie aan 'n mens opgedring word 9 

word deur denke tot geordende kennis verander. Tieur 
·middel van denke kan ook 'n verband gele word tussen 
verskillende dele van 'n mens se kennis (Bigot 9 1961 9 p .. 65) 

In die leesproses stel die denke die persoon in 

staat om tot 'n ontmoeting te kom met die leesstof 9 op 
so 'n wyse dat 'n akkurate begrip gevorm kan word van die 
materiaal. Tiie konkrete skryftekens word deur 'n proses 
van abstrahering omvorm tot simbole en georganiseer tot 
woorde en sinne. Tiie leser kan deur die denkproses 'n 
verband le tussen die bekende simbole wat hy waarneem en 
sy eie vroeere ervarings. 

Tienke gee aanleiding tot 'n wilsbeslui t en wils-
daad terwyl die rigting en intensionaliteit van die 
denke weer deur die wilslewe bepaal word (Ackermann 9 

p.60). Vroeer is reeds daarop gewys dat 'n wilsbesluit 
·om die leesstof te verstaan 9 begriple.es baie bevorder ~ 
Tiie denkvermoe van die persoon en sy vorige kennis sal 
die uitvoer van die wilsbesluit bepaal. 

(ii) Tiie rol van die streeffunksies. 
Hoewel die kenfunksies die belangrikste oorweging 

verdien in die psigologie van die leesproses 9 mag die 
invloed van die strewingslewe en gevoelslewe nie 
verontagsaam word nie. 

Sonder die nodige motivering kan geen leer pla8!? 
vind nie 9 ook nie leer lees nie. Tiie ·sterkte van die 
motivering om te leer lees sal bepaal word deur die 
waarde wat die leesstof vir die besondere kind inhou 9 

sy belangstelling en vroeere ervaring met boeke en allerlei 
ander verbale materiaal. 



Die kind se belangstelling in lees word opgewek 
wanneer hy ontdek dat hy daardeur kennis kan verwerf 
wat hy vroeer net langs 'n ouditiewe weg kon verkry. 

Ook die leesdoel mag die proses beinvloed. 
Gewoonlik is die doel nie in die lees self opgesluit 
nie 9 maar vorm die leesproses die middel tot die 
bereiking van 'n meer verwyderde doelstelling soos 
ontspanning of die inwin van informasie. 

Daar is reeds kortliks gewys op die rol wat die 
wil in die leesproses speel. 'n Blote. belangstelling 
in lee~ of 'n behoefte om 'n bepaalde doelstelling deur 
lees te bereik 9 sal nog nie vordering verseker nie. 
Eers moet 'n wilsbesluit en wilshandeling volg. Die 
wil om te lees ontwikkel uit die behoefte om te lees 
(Grey .9 p. 232) • Waar daar verskillende motiewe binne die 
persoon aanwesig is 9 kan een van hierdie motiewe tot 
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wilsbesluit word wanneer dit onder die kontrole en 
goedkeuring van die kern van die persoonlikheid of die 
ek gestel word. Tussen die basiese begeerte en wil le 
die denke. 'n Wilsbesluit word moontlik gemaak deur 
denke en lei tot die uitvoer van die wilshandeling 
(Nel e.a. 9 1965 9 p.422). 

(iii) Die rol van die'gevoelsfunksies. 
Elke leersituasie is 'n affektiewe situasie. 

Die kind wat leer lees staan in 'n bepaalde affektiewe 
verband tot die leesstof 9 afhangende van die mate van 
voorkennis 9 die moeilikheidsgraad 9 die mate van vorderine~> 
die sukses of mislukking en die uiteindelike prestasie. 

Aangesien taal 'n kontakmiddel en ekspressie
middel is waardeur die kind ook emosioneel in verbinnjng 
tree met die wereld van sy medemens, is taal steeds 
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affektief gekleur. Ook die leestaal bevat 1n belangrike 
gevoelskwaliteit waarsonder die leeshandeling sinloos 
sou wees4 

Vliegenthart wys daarop dat leer-lees 1n veel 
intensiewer gevoelsmatige appel tot die kind rig as 
leer-praat. Anders as by leer-praat ontbreek by lees 1n 
bdk~4~ as leesvennoot en kom daar in die plek van die 
ander persoon 'n objek 9 

1 n boek. 11 As sodanig beleef die 
kind die leeshandeling dan ook as 'n eensaamheidsbelewin£ 
Die kind word ontneem van 'n lewende medegespreksvennoot 
en hy moet hom nou instel op die bemeestering van 1n 
taalakt in totaal verskillende vorm en in 'n totaal 
verskillende affektiewe relasie" (Sonnekus 9 p.332). 

Gevoel is .die waarderende funksie van die mens 
in soverre dit aan elke indruk 'n waardefaktor toeken 
(Kuypers~ p.l99). Gevoel is 'n belangrike waarderings
norm waardeur die mens hom teenoor sy buitewereld stel. 
Enige belemmering in die emosionele sfeer sal 'n mens se 
aanpassing en sy konsepvorming van sy buite- sowe~ as 
binnewereld belemmer. As sodanig sal 'n emosionele 
versteuring ook taalontwikkeling belemmer, veral die 
leesproses wat juis so 'n sterk gevoelskleur het. 

Gevoel vorm die basis vir die eenheid in die 
geestelike lewe van die mens (Kuypers 9 p.201) 9 en ook 
in die leesproses is die gevoel die saambindende faktor 
wat al die ander psigologiese aspekte integreer tot 'n 
eenheid. Dit is opvallend dat waar Penfield en Roberts 
aan die thalarnus 9 die emosionele setel van die brein, 
'n belangrike integrerende funksie toeken t.o.v. die 
verskillende breinfunksies wat met taal verband hou 9 

psigoloe soos Kuypers ook op psigologiese terrein die 
gevoel aandui as die funksie w'aardeur verskillende 
persoonlikheidsaspekte geintegreer word. 



!V. Sameva.t;tine; .. 
Lees vorm een aspek van die mens se taalont

wikkeling. Dit moet gesien word as 'n visuele taal-
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vorm wat ontwikkel uit die ouditiewe taal as basis. 
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en wat die mens as totaliteit beinvloed. Binne die 
kenlewe vervul _lees verskeie belangrike funksies deurdat 
dit lei tot die ontwikkeling van die abstrakte denke 1 

-= ... =~~-==~--· ·...:<=_=====-~==---=--= 

di.e ui tbreiding van kennis en dien tot die implemen t~ring 
----..:;::::;::;,<"=-"=~=--=-=-.,.-="-"""'"~-------=~"""' ·-

van die intelligensie. Oak die strewingslewe word in 
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'n belangrike mate deur die leestaal beinvloed terwyl taal 
binne die emosionele sfeer as draer van die emosies 
opt:ree en help om ui ting te ___ g_~e aar1 _ver~?i;Llend.§_g_evoele:ps, 
~-=oco=..c·~-------~·-~""""'-"-"'-=~-=...-.=.-..;:_c:;=.:a.-,..,..,.....,._===:..o<o<><·-'-----~---·-'~'-0--"--=•"-'--'---'-'---"-'--'-·-"-----"'""=· ~ 

Aangesien lees 'n personale aktiwiteit is, moet --enige eensydige beskouing van die leesproses afgewys word. 
veral waar een aspek oorbeklemtoon word ten koste van 
ander. · Dit is nie die oe (vgl. Schonell 1 1961 9 p.l2) 9 .. ,-
0 f die b rein ( Hermann 1 19 59 , p • 53 ) vy_.§l:!=]- E) e"§~_fl-_:h~~l~.m~-~2:. cl=h c" 
totale mens. Die leesakte slui t. benewens die neurologi-ese - ' 

faktore oak belangrike geestespsigiese faktore in waarby 
die ken- 7 strewings- en gevoelslewe van die mens betrek 
word. Die neurofisiologiese prosesse vorm die basis 
waarop d~e geestespsigiese aspekte van die leesakte berus, 
Die verband tussen hierdie verskillende faktore word 
kernagtig deur Hordt saamgevat as hy lees definieer as 
'n mens se poging om 11 Geistiges aus sinnl·ich Wahrgenom
menes zu ·erwecken" (Biglmaier 9 1960 9 p.l2). 

Die leesproses verloop nie in afsonderlike, 
duidelik onderskeibare stappe nie, maar vorm 'n psigo
neurologiese eenheid. As sodanig is die skeiding in 
neurologiese en geestespsigiese faktore oak net teoreties 
moontlik en is hierdie verdeling slegs gemaak ter-wille 
van 1n sistematiese uiteensetting. 




