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Geldelike bystand gelewer deur die Sentrum vir Wetenskapsontwikkeling vir hierdie navorsing word 

hiermee erken. Menings uitgespreek en gevolgtrekkings waartoe geraak is, is die van die outeur en moet 

nie noodwendig aan die Sentrum vir Wetenskapsontwikkeling toegeskryf word nie. 



Summary 

The symbiosis between machine translation and computer assisted 

language instruction with reference to the lexicon 

The form and function of vocabulary or dictionaries (lexicons) in the fields of second language learning , 

translation , computer-assisted language instruction (CALl) and machine translation (MT) are investigated. 

The nature of the thesis is theoretical. 

The hypothesis underlying the study is that MT and CALl have both developed ways of representing or 

utilising lexicons that can be used to mutual advantage. The primary aim is not to search for or describe 

such cases of mutual interaction. Preliminary research has shown that there is not much interdisciplinary 

interaction between MT and CALl, so that substantive cases of this kind of interaction would be unlikely. 

The primary aim is to investigate the possibility of such a symbiosis and to examine areas where useful 

interaction could occur. 

The study shows that vocabulary learning is not as well researched as other areas of language learning. 

In the field of CALl a few interesting specimen programs were found, but the general lack of depth with 

respect to vocabulary learning programs is perhaps a reflection of the neglect of this aspect of language 

learning . 

The field that makes the most extensive use of lexical information is MT. Formalisation of lexical 

knowledge utilisation is not on the same level in translation theory, and this is a shortcoming of the trade 

that resulted in MT not having too much collaboration with it. Translation theory does, however, contain a 

mass of very specific lexical knowledge. This would ultimately have to be incorporated into MT systems -

whether there is a model behind it or not. 

Several similarities are found between second language learning theory and translation , and opportunities 

for mutually advantageous co-operation exists. Among the ideas of CALl by which MT can benefit, is the 

incorporation of knowledge about 

• relationships between translation equivalents and 

• relationships between word meanings and the syntactic contexts of their forms 

in the vocabulary learning process. 



Beneficial to CALl can be the classification of lexical material in MT 

• on the basis of influence on syntactic environment and 

• according to how they fit in with the levels of learnability - as postulated by influential language learning 

theories. 
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Hoofstuk 1: lnleiding 



1.1 Die onderwerp 

In hierdie studie word ondersoek ingestel na die vorm en funksie van die woordeskat of 'n woordeboek in 

die velde van taalleer, vertaling, rekenaargesteunde taalonderrig (RGTO) en masjienvertaling (MT), 

oftewel vertaling van natuurlike taal deur 'n rekenaar. In masjienvertaling neem rekenaarmatige leksikons 

'n sentrale plek in, aangesien daar nie sander woorde vertaal kan word nie. Terselfdertyd is 

woordeskatleer 'n noodsaaklike komponent van tweedetaalleer. 

lndien 'n tweedetaalleerder gesien word as iemand wat alreeds 'n eerstetaalwoordeskat het, 

verteenwoord ig die bykry van die tweedetaal se woorde moontlik die stapsgewyse skepping van 'n 

tweetalige woordeboek. In masjienvertaling is 'n woordeboek wat op een of ander manier brontaalwoorde 

met teikentaalwoorde in verband bring 'n gegewe. 

Die onderwerp gaan in die nouer verband oor die voorstelling van die tweetalige woordeboek in die 

genoemde dissiplines. Die funksie van die woordeboeke word beskou asdat dit die elemente verskaf vir 

die uitvoering en selfs die bestaan van vertaling en tweedetaalgebruik. 

Daar kan van meet af verskeie ooreenkomste gesien word tussen die prosesse van tweedetaalleer en 

vertaling. In albei is 'n brontaal en 'n teikentaal ter sprake. Die verbandbrenging van brontaalwoorde met 

teikentaalwoorde is nie 'n een-tot-een bymekaarpasproses nie. Daarvan getuig die ondervinding dat 'n 

mens soms nie 'n woord vind om 'n ander woord mee te vertaal nie, of dat die vervanging van 

brontaalwoorde met teikentaalwoorde soms eienaardige vertalings veroorsaak. 

Daar is ook die herinnering by mense wat al 'n tweedetaal moes aanleer dat die proses, ten minste 

aanvanklik, soos vertaling vanaf die eerstetaal gevoel het. 

Daar is dus vermoedelik 'n verband tussen die 'tweetalige' woordeboeke wat vertalers en 

tweedetaalleerders gebruik. Terwyl dit die ondersoekonderwerp is van psigolinguiste en 

taalleerteoretiseerders om vas te stel hoe die mens 'n leksikon in die geheue voorstel, kan daar ook gekyk 

word na hoe tweetalige leksikons op konkrete wyses in die geheues van rekenaars gerepresenteer word . 

Dit bring die onderwerp van hierdie studie neer op 'n ondersoek na hoe leksikons in rekenaargesteunde 

taalleer- en in masjienvertalingsprogramme voorgestel word, en of hierdie voorstellingswyses met mekaar 

verband hou. Behalwe dat die ondersoek voordele kan inhou vir beide hierdie tipes sagteware, was 'n 

beweegrede vir die keuse van die onderwerp ook die waarneming dat die linguistiek telkens 

ontwerpstandpunte van moderne masjienvertalingsteorie inisieer of regverdig . Oft terwyl daar die 
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voorgevoel bestaan dat masjienvertaling en rekenaargesteunde taalonderrig in beginsel heelwat materiaal 

kan deel. 

Of die aanname dat daar 'n verband is tussen die prosesse van taalleer en vertaling wat enigsins sterk 

genoeg is om 'n ooreenkoms tussen die twee te tref, is 'n saak wat die materiaal in die studie ook sou kon 

weerle. Die prosesse is nie dieselfde nie, maar is dit moontlik dat die rekenaarmatige prosesse wat met 

hulle verband hou , ten minste die voorstell ing van die leksikon kan dee!? 

1.2 Woorde en die leksikon 

'n Leksikon bestaan uit wat gewoon woorde genoem kan word. Die woord leksikon kan as 'n 

versamelterm beskou word vir woordeboeke, tesourusse en woordelyste. Die woorde in die leksikon kan 

verklaar word , vertalings kan daarvoor gegee word, sinonieme en antonieme kan onder meer daarmee in 

verband gebring word, tegniese grammatiese inligting kan daaroor aangedui word ensovoorts - dit hang af 

van die soort leksikon. Wat hier met leksikon bedoel word is 'n lys woorde van een taal wat met 'n lys 

woorde van 'n ander taal in verband gebring word. Hierby kan enige soort inligting gevoeg word wat die 

doel het om die verband tussen enige twee woorde duideliker te maak. Dit sluit byvoorbeeld inligting in oor 

grammatiese kategorie, oorganklikheid en onreelmatigheid ten opsigte van vervoeging. 

Die inskrywings in die leksikon kan 'n enkelwoord wees, maar ook woorde (meer as een per inskrywing), 

kollokasies, vaste uitdrukkings en idiome. 

Vir die doel van die studie is die morfologiese vervoegingsmoontlikhede en die fonologiese aspekte van 

die woord nie belangrik nie. Daar word op die verband tussen ooreenkomstige woorde van twee tale 

gekonsentreer. Om hierdie verband te ondersoek, word daar hoofsaaklik gekyk na die sintaktiese 

beperkinge wat woorde op die omringende konteks plaas. Daar word nie te veel op semantiese teorie 

ingegaan nie, alhoewel dit interessant is dat die vertaling van 'n woord dit in 'n sekere sin in konteks plaas. 

Die vertal ingsekwivalent daarvan verteenwoordig 'n betekenisaanwyser. 

1.2.1 Leksikons in masjienvertaling 

Daar is vir masjienvertaling noodgedwonge tweetalige leksikons geskep wat gewissel het van streng een

tot-een formate na frase-na-frase formate. 'n Een-tot-een formaat is waar 'n alleenstaande woord vertaal 

word met 'n alleenstaande ander woord , terwyl frase-na-frase formate van meer as een woord na 'n groep 

ander woorde vertaa l. Tussen hierdie punte is daar gevalle soos waar van een woord na 'n groep woorde 

vertaal word. 
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Een-tot-een vertaling is egter nie die sleutel tot goeie vertalings nie, veral nie as die betekenis van tekste 

glad nie in ag geneem word nie, terwyl frase-tot-frase vertaling 'n leksikon kan laat ontplof met betrekking 

tot die grootte daarvan en opsigself al in 'n vertaler kan laat verander. 

In MT-stelsels moet leksikons al die inligting inkorporeer wat met 'n woord verband hou en wat sal help 

om vertalings te verbeter. Alhoewel dit nie die enigste uitdaging is in MT nie, is dit steeds een van die 

belangrikstes. 

Omdat daar baie bekende MT-stelsels is, is die voorstelling en gebruik van leksikons gevarieerd en 

dikwels oak gesofistikeerd. 

1.2.2 Leksikons in taalleer 

In taalleer is daar nag nie soveel ondersoek gedoen oar woordeskatleer as oar ander aspekte van taalleer 

nie. Resente skrywers van werke oar tweedetaalleer gee dit te kenne, soos in die studie gesien sal word . 

Die situasie dat materiaal oar leksikonleer nie dieselfde diepte het as byvoorbeeld materiaal oar die leer 

van korrekte sintaksis nie, is moontlik die gevolg van 'n wegskramming van die definiering van betekenis -

met ander woorde, dit is makliker om die grootste deel van 'n korrekte grammatika te definieer as om al 

die ooreenkomste en verskille tussen twee tale se woordeskat aan te dui. Daar bestaan moontlik oak 'n 

aanname dat die probleem van woordeskatleer een is van woordpaar-memorisering, en nie een van die 

begryp van die idiolektiese uitdrukkingswyses van verskillende tale nie. 

1.3 Die interdissiplinere aard van die betrokke studievelde 

Die saambindende wetenskappe by taalleer en vertal ing is veral die linguistiek, en in 'n mindere mate die 

psigologie. Die twee wetenskappe speel 'n grater rol in die vorming van taalleerteorie as wat by die teorie 

van vertaling die geval is. In sommige vertaalhandleidings word melding gemaak van die skaarste aan 

welgefundeerde vertaalteoriee (bv. Bell, 1991 :xi) , terwyl die afwesigheid van verwysings na vertaalteorie 

in werke oar masjienvertaling opval - die volgende aanhaling uit Hutchins en Somers (1992: 2 & 3) is 'n 

voorbeeld daarvan: 

'The major obstacles to translating by computer are, as they have always been, not 

computational but linguistic. They are the problems of lexical ambiguity, of syntactic complexity, 

of vocabulary differences betweE:n languages, of elliptical and 'ungrammatical' contructions, of, 
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in brief, extracting the 'meaning' of sentences and texts from analysis of written signs and 

producing sentences and texts in another set of linguistic symbols with an equivalent meaning. 

Consequently, MT should expect to rely heavily on advances in linguistic research, particulary 

those branches exhibiting high degrees of formalization, and indeed it has and will continue to do 

so. But MT cannot apply linguistic theories directly: linguists are concerned with explanations of 

the underlying 'mechanisms' of language production and comprehension, they concentrate on 

crucial features and do not attempt to describe or explain everything. MT systems, by contrast, 

must deal with actual texts. They must confront the full range of linguistic phenomena, the 

complexities of terminology , misspellings, neologisms, aspects of 'performance' which are not 

always the concern of abstract theoretical linguistics.' 

Toe MT ontstaan het was daar nie konkrete vertaalmodelle met gedetailleerde voorstelle oor hoe om die 

vertaalproses na te boots nie. Dit lyk ook nie of die situasie verbeter het nie, en dat die linguistiek steeds 

die vernamer voedingsbron is wanneer dit kom by teoretiese voorstelle. 

Rekenaargesteunde taalonderrig het in ander omstandighede begin; verskeie teoriee oor taalleer het toe 

al bestaan, en sommiges daarvan was selfs al verouderd. Maar daar sou verwag kon word dat die 

skaarste aan teoretiese materiaal oor woordeskatleer kon deurslaan na rekenaargesteunde taalonderrig , 

en dat die dissipline ook 'n toevlug sou soek in beproefde metodes, soos indriltegnieke. 

Rekenaars is handige instrumente om modelle mee te simuleer en teoriee mee te toets. Daar word nie 

ondersoek of die bestaande RGTO en MT-sagteware dit wei met bestaande teoriee doen nie, maar idees 

en konsepte oor hoe die prosesse behoort te werk, word in elk geval gebruik wanneer die programme 

antwerp word . 'n Ander moontlike studie-doelwit sou wees om te kyk of die rekenaartoepassings van 

vertaalteorie en taalleerteorie resultate en gedagtes oplewer wat ook in verwante wetenskappe gebruik 

kan word , of selfs aangeneem word. 

1.4 Die hipotese en doelstellings 

Die hipotese is dat MT en RGTO meganismes ontwikkel het wat tot mekaar se voordeel gebruik kan word, 

of gebruik word. 

Die primere doel van die studie is nie om so 'n wisselwerking te soek of te beskryf nie. Dit is 'n sekondere 

doelwit, hoofsaaklik omdat verkennende navorsing daarop gedui het dat interdissiplinere samewerking 

met betrekking tot MT en RGTO nag nie aangepak is nie. Die primere doelstelling is om aan te dui of so 

'n wisselwerking moontlik is of nie, en om voorstelle te maak oar 'n wisselwerking indien dit wei moontlik 

is . 
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1.5 Verdere afbakening, afkortings en terminologie 

• Masjienvertaling word afgekort as MT (machine translation); dit is hoe die term in internasionale 

Engelse literatuur afgekort word, en kan beskou word as 'n soortgelyke afkorting as CD (compact 

disc), wat as Afrikaanse woordeskat aanvaar is. (Daar word van meer Engelse afkortings gebruik 

gemaak, hoofsaaklik om lesers wat wei met die terminologie van die onderskeie dissiplines vertroud 

is, nie te verwar nie. Hierdie afkortings word verderaan verklaar.) 

Die tegnologie word masjienvertaling genoem, en nie rekenaarvertaling nie, omdat onder lg. gewoonlik 

compilers, of vertalers, verstaan word , wat 'n rekenaarprogram uit 'n rekenaartaal (soos Pascal of C++ of 

Prolog) na rekenaarverstaanbare kode toe vertaal. 

• Elke mens het 'n moedertaal of eerstetaal, of 'n native language. Dit is die taal wat eerste geleer word 

en waarin 'n gebuiker gewoonlik vir die res van haar lewe tuis voel. Die afkorting vir eerstetaal is 

gewoonlik L 1, terwyl vir tweedetaal L2, sowel as SL gebruik word. Daar is 'n verskil tussen 

tweedetaal en vreemdetaal. Tweedetaal word gewoonlik beskou as 'n taal wat aangeleer word in 'n 

omgewing waarin daar 'n gevestigde gemeenskap is van mense van wie dit die eerstetaal is; 'n 

vreemdetaal is 'n taal wat nie in die leeromgewing gepraat word deur 'n groep eerstetaalsprekers nie. 

Dit is egter terme wat as wisselterme gebruik kan word. 

• Daar word dikwels 'n onderskeid gemaak tussen taalleer en taalverwerwing. Taalverwerwing sou 

verwys na die natuurlike proses waarvolgens 'n kind 'n eerstetaal of eerstetale leer, terwyl taalleer 'n 

meer bewustelike en moeisame proses is wat deur mense aangepak word nadat hulle 'n sekere 

ouderdom bereik het - die ouderdom waarop die brein die vermeende en sogenaamde taalplastisiteit 

verloor het. 

Hierdie onderskeid se bestaan is in 'n groat mate te danke aan Krashen (1976, 1985), na wie iri die 

hoofstuk oor taalleerteorie verwys word in verband met die Monitor Teorie. Die twee terme word egter 

oak as wisselterme gebruik in resente literatuur oor taalleer. Stern ( 1983: 19) beskou byvoorbeeld die 

term 'verwerwing' van taal as van geen teoretiese belang nie en gebruik dit as blote stilistiese alternatief 

vir taalleer. In Gass en Selinker (1994: 4) word die afkorting 'SLA' verklaar as Second language 

acquisition en gedefinieer as die leer van 'n nuwe taal nadat die eerstetaal geleer is - die auteurs gebruik 

acquisition en learning vir dieselfde konsep. 
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Hierdie studie konsentreer op die leer van taal as 'n proses wat deur mense onderneem word wat dit nie 

leer op dieselfde stadium as wat die eerstetaal verwerf word nie, en waar leer 'n bewustelike proses is en 

'n introspektiewe taak kan wees, veral met betrekking tot tale wat die persoon alreeds kan gebruik. 

Verder word in die studie gekonsentreer op onderrigte woordeskatleer, menende woordeskatleer met die 

hulp van 'n gestruktureerde taalleerkursus of -tegniek, en nie op naturalistiese tweedetaalleer, wanneer 

die tweedetaal aangeleer word sander dat dit doelbewus onderrig word nie. 

• Daar is ook 'n ander onderskeid in die veld van taalleer waarvan kennis geneem moet word - dit is die 

verskil tussen taalleer en taalonderrig. Dit het met twee verskillende benaderinge te doen. Taalleer 

konsentreer op die leerder, en is daarop gerig om die leerder se behoeftes te bevredig, terwyl 

taalonderrig die leer van 'n tweedetaal uit die oogpunt van die onderwyser beskou. Lg. het in onguns 

gekom, en hoewel hier ook soms 'n wisselgebruik is, is taalleer die term wat oorwegend gebruik word . 

Die twee is eintlik onlosmaaklik; die leerder is die belangrike persoon in die taalleerproses, maar die 

doeltreffende fasilitering van 'n goeie onderwyser is onontbeerlik. 

Daar word deurgaans van die term rekenaargesteunde taalonderrig gebruik gemaak - eerder as 

rekenaargesteunde taalleer - omdat dit die term is wat in Suid-Afrika gebruik word vir taalonderrig met 

behulp van die rekenaar. Die term word gebruik om bekendheidsredes, en nie omdat die bedoeling is dat 

op onderrig, eerder as op leer, gekonsentreer word nie. 

• In MT word daar gewoonlik van 'n taalpaar gepraat en daarmee saam, van 'n vertaalrigting. 

Afrikaans-Engels is 'n taalpaar en, afhangende van die rigting wat aangedui word, kan daar net van 

Afrikaans na Engels of van Engels na Afrikaans, maar soms ook in albei rigtings vertaal word. Die 

taal waaruit vertaal word, word die brontaal genoem en die taal waarna vertaal word die teikentaal; dit 

word gewoonlik afgekort met SL (source language) en TL (target language) onderskeidelik. Omdat 

daar verwarring kan onstaan met betrekking tot die SL-afkorting, het ek die term uitgeskryf wanneer 

die konteks nie die betekenis daarvan sou duidelik maak nie. 

• Linguistiek of taalkunde kan beskou word as die sambreelwetenskap van beide taalleerteorie en 

vertaalteorie; albei kan beskryf word as ondersoekvelde in die veld van toegepaste linguistiek. Albei 

moet kennis neem van die insigte en hipoteses van teoretiese linguistiek. 

RGTO en MT kan eweneens beskou word as subvelde van natuurliketaalverwerking (NLP - natural 

language processing) . NLP is die rekenarisering van 'n vermoe om 'n natuurlike taal - 'n menslike 

taal , in teenstelling met 'n rekenaartaal - te kan gebruik. Die doelwitte van NLP is onder meer om 

rekenaarmatige prosesse daar te stel vir die analisering en generering van taaltekste of -uitinge, die 

interpretasie van die betekenis van tekste, en die verstaan van menslike spraak en produksie van 

spraak wat so naby is as moontlik aan menslike spraak. Dit het ook verskeie subvelde wat 
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toegepaste NLP genoem kan word; dit behels byvoorbeeld die skep van konkordansies, die 

rekenarisering van leksikografiese prosesse, en die beskikbaarstelling van hulpmiddels aan linguiste 

om taaldata meer effektief te kan bestudeer. 

• Woordeskat is die benaming vir die groep woorde wat die gebruiker van 'n taal kan gebruik of ten 

minste kan verstaan. In die studie word daar van die term woordeskatleer gebruik gemaak om te 

verwys na die leer hiervan. 

• In die literatuur is dit gebruiklik dat van die afkorting SLA gebruik gemaak word vir second language 

acquisition. Die afkorting word min in hierdie studie gebruik. Dit is ook gebruiklik om te praat van ESL 

of GSL vir English second language learning of German second language learning - hierdie afkortings 

word eweneens amper glad nie gebruik nie. 

• 'n Paar Engelse terme was moeilik om te vertaal. In die studie word 'uitvoer' gebruik as vertaling vir 

die performance van 'n taalgebruiker, en 'steuring' vir interference by oordrag in taalleerteorie. 

• Daar word van die term 'uiting' gebruik gemaak om gewoonlik 'n sin aan te dui. Die rede waarom die 

woord 'sin' nie gebruik word nie, is dat die teksgedeeltes wat ter sprake is nie altyd 'n sin is nie. 

1.6 Die struktuur en inhoud van die studie 

Die studie bestaan uit drie dele. In die eerste deel word taalleerteorie in hoofstuk 2 en RGTO in hoofstuk 

3 bespreek. Hoofstuk 2 dien as basis vir hoofstuk 3 waarin daar uitsluitlik gekonsentreer word op wat 

RGTO aan te bied het in terme van woordeskatleer. Beide hoofstukke bevat inligting oor praktiese 

toepassings, naamlik oor taalleermetodes en RGTO-programme. 

Deel 2 verskaf in hoofstuk 4 'n uiteensetting van die toepaslike dele van vertaalteorie en in hoofstuk 5 'n 

algemene beskouing van MT. In hoofstuk 4 word benaderings tot woordbetekenis uiteengesit asook 

kategoriee van nie-ekwivalensie. Die hoofstuk oor MT dui aan hoe MT aansluiting vind by linguistiese 

teorie, en oor hoe toepaslike konsepte in MT -stelsels manifesteer. Daar word aangedui hoe leksikons in 

MT-stelsels gebruik word. 

Deel 3 bestaan ook uit twee hoofstukke. In die inleiding tot deel 3 word die belangrikste ooreenkomste en 

verskille tussen die konsepte eie aan RGTO en MT uitgewys. In hoofstuk 7 word 'n spesifieke RGTO

program, WEIWT, ondersoek en word aangedui hoedat die ontwerpsbenadering ten opsigte van 

woordeskatleer daarvan deur MT benut kan word. Hoofstuk 8 is 'n soortgelyke ondersoek, maar in die 

teenoorgestelde rigting: die beginsels van 'n spesifieke stelsel, UNITRAN, met betrekking tot die 

voorstelling en hantering van gevalle waar 'n gedeelte van twee tale se woordeskat nie direk met mekaar 
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ooreenstem nie word bespreek. Daar word voorgestel dat hierdie uitgangspunt van nut kan wees vir 

RGTO-programme wat as doelwit het om tweedetaal of vreemdetaal woordeskat te onderrig. 
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Deel I : Taalleer 
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Hoofstuk 2: Taalleerteorie 

2.1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk word taalleerteorie en leerteorie in die algemeen in oenskou geneem. Twee dissiplines 

het baie bygedra tot die ontwikkeling van tweedetaalleerteorie, naamlik die linguistiek en die psigologie. 

Baie van die konsepte in tweedetaalleer kom uit die literatuur van hierdie twee dissiplines, of word 

ondersteun deur die konsepte of teoriee daarvan. Die teorie van tweedetaalleer en taalleer in die bree 

sin , moet opsigself gerig wees op praktiese toepassing - taalonderrig- of taalleerbenaderings wat in 'n 

klaskamer of 'n gerigte onderwyssituasie gebruik kan word . 

Die hoofstuk kan hiervolgens in vier verdeel word : 

• konsepte en teoriee in tweedetaalleer 

• die psigologie en tweedetaalleer 

• die linguistiek en tweedetaalleer 

• benaderings tot tweedetaalleer 

S6 'n uiteensetting is prakties en ter wille van verstaanbaarheid; die verskillende werelde van die 

dissiplines is in werklikheid baie ineengestrengeld. Dit is ook 'n dilemma wat in boeke oor die onderwerp 

van taalleer voorkom - idees en konsepte, teoriee word weer en weer verduidelik, dikwels met dieselfde 

naam, maar uit verskillende oogpunte. 

Dit was byvoorbeeld die gang van sake dat behaviorisme, as die breinkind van psigoloe wat hulle ook oor 

taal uitgelaat het, soos Skinner, 'n groot slag toegedien is deur Chomsky met 'n linguistiese werk. Maar 

behaviorisme self het lank met die strukturalistiese beweging (die voorganger van die transformasionele 

beweging) in linguistiek gekohabiteer; Bloomfield, die vermaarde Amerikaanse strukturalis, kan 

byvoorbeeld 'n behavioris genoem word. Die taalleergemeenskap het ook die voorstelle van die 

behaviorisme soos deur Skinner uiteengesit aangegryp om die tegniek van oudiolinguale taalleer te skep. 

Terselfdertyd het die taalleerteoretici hulle eie modelle probeer vestig, soms op grond van intu"isies wat 

hulle gehad het oor hoe taal aangeleer word . Die idee van oordrag of transfer, is byvoorbeeld 'n idee wat 

volgens skrywers van werke oor taalleer uit die behaviorisme kom. Tog kan 'n mens daarna kyk as 'n 

baie logiese aanvanklike idee oor hoe 'n taal geleer word . Het taalleerteoretici, soos Lado, gedink onder 

die invloed van behaviorisme, of moet 'n mens eerder se dat hulle kwasi-behavioriste-cum-taalleerteoretici 

was? 
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Die ineengestrengeldheid van die drie velde is baie interessant, maar die interaksie is nie so eenvoudig as 

wat soms voorgegee word nie. Dit is egter so ver gesien kan word nodig om die materiaal oar 

taalleerteorie en die interdissiplinere interaksies daarvan in die vier dele te representeer soos hierbo 

genoem. Dit kan beskou word as verskillende oogpunte op dieselfde onderwerp. 

'n Redelike groat mate van die geskiedenis van die psigologie, die linguistiek en taalleerteorie word gevolg 

omdat die teoriee van vandag baie verskil van die teoriee van 'n halwe eeu gelede. Die rede vir hierdie 

diachroniese studie is nie om volledigheidshalwe per se nie; dit is nie net geskiedskrywing nie. Die doel 

was om met 'n globale prentjie van oorweegde teoriee en modelle twee dinge te probeer agterhaal: wat 

die korrekte teorie van tweedetaalleer is en watter voorstelle oar interdissiplinere samewerking al gemaak 

is. 

2.1.1 Wat is die korrekte teorie van tweedetaalleer? 

In taalleer is 'n aanvanklike idee wat later verwerp is, nag later weer op 'n gebalanseerde manier 

ge"inkorporeer. 'n Voorbeeld hiervan is eerstetaaloordrag. 'n Behavioristiese siening van taalleer saam 

met 'n tradisionele en langlewende taalleerpraktyk soos die grammatika-vertaalmetode asook die 

opwindende nuwe taalleertegniek van die sestigs, die oudiolinguale metode, het skerp kritiek uitgelok van 

die linguistiese revolusioner, Noam Chomsky. Konsepte soos oordrag het in onguns verval terwyl die idee 

van 'n aangebore taalvermoe status verkry het. Eers wanneer nuwe linguistiek en die nuwe beskouing op 

taalleer blootgestel raak aan kritiek en ontvanklik is daarvoor, word ouer idees weer nugter beskou. 

Vandag word aanvaar dat eerstetaalbe"invloeding tog 'n rol speel in die leer van 'n tweedetaal. 

Om sake vir hierdie studie te vereenvoudig sou dit belangrik wees om na 'n studie van taalleerteorie 'n 

keuse te kon maak oar wat die korrekte teorie is, wat die waarheid is oar taalleer. Dit is egter net moontlik 

om te se wat verkeerd was, en watter mengsel vandag die naaste aan reg is, want daar is nag geen 

uitgewerkte, omvattende, ~:llgemeen aanvaarde teorie van taalleer nie. Daar word nou pogings 

aangewend , soos met die ZISA-groep se Multidimensionele Model (wat in die afdeling oar 

interaksionistiese teorie bespreek word), om verskillende opvattinge te kombineer in 'n enkele teorie, maar 

dit voer nag nie die botoon nie. Dit is moontlik om te se wat verkeerd was - ekstremistiese sieninge is en 

was blykbaar gewoonlik verkeerd, al was dit nie noodwendig deur die eksponente daarvan so bedoel nie -

maar dit beteken dat sinkretistiese teoriee nader aan reg is, en sulke teorie is gewoonlik nie eenvoudig en 

maklik om te verstaan nie. 

Dit is ongelukkig lugkastele bou om te dink dat daar nou 'n teorie bestaan waarop 'n taalleer- of 

taalonderrigtegniek gebou sal kan word wat vir elke individuele taalleerder 'n baie spesifieke program kon 

uitwerk en wat sukses sou verseker. Dit is 'n taak wat taalleerteoretici nag lank kan besig hou, en wat oak 

nie net deur hulle opgelos sal kan word nie. 
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Die voorstelle wat in die laaste deel van die studie gemaak word, moet beskou word met hierdie status 

quo in gedagte. 

2.1.2 Watter voorstelle is al gemaak oor interdissiplinere samewerking? 

Daar bestaan baie literatuur oor taalleer. Binne hierdie kennisliggaam, is werke oor morfologie en 

sintaksis, oftewel grammatika soos dit gewoonlik gebruik word, en fonologie die volopste. Stof oor 

leksikale leer is skaars, en bevat nie naastenby sulke uitgewerkte teoriee soos dit met ander aspekte van 

taal die geval is nie. Hieroor se (Stern, 1983: 131-132) byvoorbeeld, 

'Lexicology, the study of lexis or vocabulary, apart from its treatment under morphology as a 

sequence of morphemes, has received relatively little systematic attention, at least from English

speaking linguists. ' 

Dit kry blykbaar meer aandag in Frans- en Duitssprekende Iande. Stern (loc. cit) meen dat die redes 

daarvoor waarskynlik te vind is in die ingewikkeldheid van die probleem. Semantiek en betekenis is 

moeiliker om te ondersoek as sintaksis en morfologie - die konsepte daaragter is abstrakter en meer 

diepliggend. 

Dit beteken goeie en slegte dinge vir hierdie studie. Daar is nie baie om te rapporteer nie, maar daar is 

ruimte vir innoverende gedagtes en voorstelle oor woordeskatleer. Die beperkings op hierdie voorstelle 

word natuurlik gestel deur die stand van die teorie soos dit in hierdie hoofstuk geskets word . 

Oat daar 'n tekort is aan navorsing oor die leksikon kan nie gesien word as 'n weerspieeling van die 

belangrikheid van die onderwerp nie. 'n Teorie van die leksikon is ten minste net so belangrik as die 

ander elemente van taal. lnteressant genoeg beskou taalleerders woordeskatfoute, van aile taalfoute, as 

die ernstigste (Politzer, 1978, soos aangehaal in Levenston, 1979:147). 

Tegelykertyd is hierdie foute volgens Blaas (1982) ook die foute wat die meeste gemaak word (aangehaal 

in Meara, 1984:229). 'n Verkeerde sintaktiese tweedetaalstruktuur met die korrekte leksikale items kan 

waarskynlik nog verstaan word, terwyl dit meer onwaarskynlik is dat 'n korrekte sintaktiese struktuur met 

die verkeerde leksikale inhoud verstaan sal word soos dit bedoel is. 

Die hoofstuk word ingelei met 'n uiteensetting van die konsepte van taalleerteorie. Die terminologie, 

idees, modelle en teoriee daarvan word bespreek. Dan word in die tweede en derde dele van voor af 

begin, die eerste keer uit die oogpunt van die psigologie, en die tweede keer uit die oogpunt van die 

linguistiek. Die hoofstuk word afgesluit met besprekings van die praktiese toepassings van die gedagtes 

wat in die eerste drie dele uiteengesit is. 
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2.2 Konsepte en teoriee in taalleer 

2.2.1 Konsepte 

2.2.1.1 Oordrag en Behaviorisme 

Lado skryf in sy invloedryke boek, Linguistics Across Cultures (1957:2): 

'Individuals tend to transfer the forms and meanings and the distribution of forms and meanings 

of their native language and culture to the foreign language and culture - both productively when 

attempting to speak the language and to act in the culture and receptively when attempting to 

grasp and understand the language and the culture as practised by natives.' 

Dit is 'n bewoording van 'n intu·lsie wat baie mense het oar wat dit beteken om 'n tweede taal te leer, en 

oak oar wat nodig is om te kan vertaal. Wat Lado hier se moet nie te letterlik verstaan te word nie. 

Natuurlik bedoel hy nie dat 'n mens sal probeer om die eerstetaal se sintaksis en morfologie op die 

tweede taal af te dwing nie; dit is ooglopend nie waar dat dit moontlik is of selfs gedoen word nie. 

'n Sleutelkonsep in die behavioristiese sielkunde van leer is oordrag, of transfer. Dit is 'n term wat baie in 

die eerste helfte van die eeu gebruik is en verwys na 'n sielkundige proses waarin iets wat alreeds geleer 

is oorgedra word op 'n nuwe leersituasie. Die nuwe kennis of vaardigheid wat aangeleer moet word, word 

soms vergemaklik deur wat in die verlede geleer is, en soms vergemoeililk. 

'n Mens leer byvoorbeeld dat die lig van 'n kamer aangeskakel word deur 'n wiggie se onderste punt in te 

druk, of om dit af te skakel deur dit boontoe te druk. Dit is dan maklik om later te leer hoe om 'n motor se 

ligte aan te skakel - 'n skakelaar moet ingedruk word, of gedraai word . Dit is dalk effens moeiliker om te 

leer hoe om 'n kamer se stemmig met 'n demplig te verander- want 'n skakelaar moet gedraai word, en 

dalk oak nag uitgetrek of ingedruk word. Wanneer 'n kamer twee skakelaars by verskillende uitgange het, 

be"invloed die posisie van die een oak hoe die ander gebruik moet word om die lig aan te skakel. 

Die aanname is dat wat geleer is verdere leersituasies be"lnvloed en affekteer. Onderliggend hieraan is 

die konsepte van gewoontevorming en kumulatiewe leer. Onderskeid word oak gemaak tussen positiewe 

oordrag (waar die resulterende leer korrek is) en negatiewe oordrag (waar die resulterende leer verkeerd 

is). 
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Die aanskakel van ligte word iets wat gedoen kan word wanneer lig nodig is sender om daaroor te dink. 

Die kennisbasis oor hoe om verskillende soorte ligte in verskillende omstandighede aan te skakel word 

groter. Elke keer wanneer dit makliker is om te leer hoe om iets nuuts aan te skakel, soos 'n rekenaar of 

'n stoofplaat, vind positiewe oordrag plaas. En wanneer 'n mens aanvaar dat alles afgeskakel kan word 

sender dat iets baie ongewens gebeur- soos dat lig verdwyn, wat weer baie vinnig kan terugkom - en dan 

'n leerbediener op 'n rekenaarnetwerk afskakel, vind negatiewe oordrag plaas. 

Volgens behaviorisme is die vermoe om taal te gebruik die gevolg van 'n vermoe om te kan naboots en te 

kan analogiseer. Taal word as 'n gewoonte gevestig en uitgebrei deur verdere nabootsing en analogiese 

generering. 

As die eerstetaal 'n gewoonte is, is die tweedetaal dit waarskynlik ook. Maar 'n gewoonte van 'n ander 

aard. Dit volg dat dit moeilik moet wees om 'n tweedetaal te leer, omdat dit gewoonlik moeilik is om 'n 

gewoonte af te leer of met 'n ander een te vervang. Die behavioristiese siening, en die siening van 

iemand soos Lado sou wees dat oordrag in die geval van taalleer die leer van 'n tweedetaal sal bemoeilik. 

Die positiewe oordrag wat nuttig kan wees by die aanleer van nuwe gedrag, geld nie altyd vir taal nie. Met 

tweedetaalleer sal oordrag in baie gevalle negatief wees; die term steuring, of interference, word ook vir 

negatiewe oordrag gebruik. 

Dit is wat Fries se in sy inleiding van Lado se boek (1957, vii) : 

'Leaming a second language, therefore, constitutes a very different task from learning the first 

language. The basic problems arise not out of any essential difficulty in the features of the new 

language themselves but primarily out of the special "set" created by the first language habits.' 

Die aanleer van 'n tweedetaal word dus beskou as die vorming van 'n nuwe stel taalgewoontes. Die 

eerstetaal bemoeilik en verongeluk die vorming hiervan omdat dit opsigself staatmaak op 'n ander stel 

botsende gewoontes. 

2.2.1.2 Die Kontrastiewe Analise Hipotese (KAH) 

Die volgende stap in die argument is dat die verskille tussen die 'gewoontestelle' van twee tale ondersoek 

moet word. Die eerstetaal en die tweedetaal se gewoontes word gestipuleer en met mekaar vergelyk. 

Die hipotese is dat so 'n vergelyking sal aandui wat geleer moet word en wat nie - met ander woorde waar 

die leerder versigtig moet wees vir negatiewe oordrag en waar van positiewe oordrag gebruik gemaak kan 

word. 
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Dit opsigself is 'n aanduiding van wat waarskynlik moeilik sal wees om te leer en wat minder moeilik. 

La do ( 1957: 59) het dit s6 gestel: 

'Those structures that are similar will be easy to learn because they will be transferred and may 

function satisfactorily in the foreign language. Those structures that are different will be difficult 

because when transferred they will not function satisfactorily in the foreign language and will 

therefore have to be changed.' 

Die vergelykings wat vervolgens deur linguiste gedoen is, is kontrastiewe analise (KA), of contrastive 

analysis, genoem, en was toegespits op die ontdekking van taaluniversale en die pedagogiese 

aanwending daarvan; baie teoretici het hulle eie afsonderlike KA's begin doen. 

Twee skole met uiteenlopende benaderings het in kontrastiewe analise ontstaan: een met 'n sg. sterk 

uitgangspunt en die ander met 'n swak uitgangspunt. Eg. het probeer om op grand van die vergelyking 

tussen twee tale voorspellings te maak oar die leerproses en oar die moontlikheid van sukses. Lg. het 

die foute geanaliseer wat die leerder maak en probeer om dit te verklaar in terme van die L 1\L2 

vergelyking. 

Dit is egter 'n komplekse taak om twee tale met mekaar te vergelyk. Dit is iets wat na vore kom in werke 

soos die van Stockwell , Bowen and Martin (1965) wat, eerder as om 'n vergelyking te polariseer en dan 

aan te dui wat moeilik sal wees om te leer en wat maklik, 'n hierargie van moeilikheidsgraad opgestel het 

en daarmee saam oak 'n hierargie van leer (Larsen-Freeman en Long, 1991 : 53-54). 

By hierdie hierargie is die verskillende maniere ingesluit waarop tale kan verskil met betrekking tot 

woordeskat: 

Die moei likste kategorie is een waarin daar differensiasie is: die eerstetaal het een woord 

waarvoor die tweedetaal twee moontlike ekwivalente het. 

'n Tweede en derde soort verskil is waar 'n woord in die eerstetaal bestaan maar nie in die 

tweedetaal nie en andersom. 

'n Vierde verskil word aangetref in 'n omgekeerde vorm van differensiasie wat saamsmelting 

genoem kan word : die eerstetaal het twee woorde waarvoor daar net een moontlike 

vertaalekwivalent in die tweedetaal is. 

Die vyfde situasie kom voor waar twee woorde rofweg met mekaar ooreenkom. 

Stockwell et al. (1965) voorspel dus net soos Lade (1957) dat die grootste probleem vir 'n taalleerder sal 

voorkom wanneer die tweedetaal nuwe kategoriee het of elemente wat die eerste nie het nie. Buteau 

(1970:138) se navorsing oar die onderwerp het egter aangetoon dat dit nie noodwendig die geval is nie. 
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Hy het gevind dat vir Engelssprekende kinders wat Frans leer, die Franse sinne wat letterlik ooreenkom 

met hulle Engelse ekwivalente nie altyd die maklikste geleer word nie. 

Die transformasionele grammatika-teorie waaroor Chomsky in 1957 Syntactic Structures gepubliseer het, 

het die wereld van linguistiek mettertyd heeltemal verander, en terselfdertyd die behavioristiese stelling 

dat taal 'n stel gewoontes is, weerle met die alternatiewe stelling dat taal 'n stel reels is. Die 

behavioristiese siening het oak skade gely omdat die voorspellings wat deur kontrastiewe analise gemaak 

is nie deur empiriese toetse ondersteun is nie. Terwyl dit sekere foute korrek voorspel het (sien 

byvoorbeeld Duskova, 1969; Chamot, 1978 en Arabski, 1979), het dit nie aile foute voorspel nie 

(byvoorbeeld Hyltenstam, 1977). 

Gass en Selinker (1994:62) noem byvoorbeeld dat dit nie ongewoon is vir tweedetaalleerders om 

aanvanklik 'n uiting soos die volgende te produseer nie: 

*He comed yesterday. 

Die leerder probeer om reelmatigheid af te dwing op 'n onreelmatige werkwoord. 'n Teorie wat 

argumenteer dat 'n leerder primer vorme van die eerstetaal oordra op die tweedetaal, kan nie hierdie 

afwyking verklaar nie. Die leerder se tekortkoming le by onvoldoende kennis van die tweedetaal se 

woordeskat. 

Van die foute wat dit wei voorspel het, het aan die ander kant weer nie gematerialiseer nie. 'n Voorbeeld 

hiervan word gegee deur Zobl (1980, aangehaal in Gassen Selinker, 1994: 63). Zobl het in data van 

Franse sprekers wat Engels leer en Engelse sprekers wat Frans leer, gevind dat inkonsekwenthede 

voorkom in waargeneemde foutprodusering. In Frans gaan objeksvoornaamwoorde die werkwoord 

vooraf, soos in die volgende voorbeeld : 

Je les vois. 

I them see 

'I see them.' 

ln Engels, aan die ander kant, word die werkwoord voor die objeksvoornaamwoord geplaas. Die werklike 

uitinge van die bg. leerders sien egter soos volg daaruit: 

Oeur Franse /eerders van Engels 

I see them. ('/them see' het nie voorgekom nie.) 
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Oeur Engelse /eerders van Frans 

Le chien a mange les. (in plaas van: Le chien les a manges) 

'The dog has eaten them.' 

II veut les encore. (in plaas van: Illes veut encore) 

'He still wants them' 

(Lg. twee voorbeelde uit Ervin-Tripp, 1974: 119 en Selinker, Swain en Dumas, 1975: 145.) 

Met ander woorde, Franse leerders van Engels plaas nie die objeksvoornaamwoord voor die werkwoord 

nie. Maar by Engelse sprekers gebeur die teenoorgestelde: hulle bly die eerstetaalvolgorde gebruik. 

Hier is dus 'n geval waar kontrastiewe analise in een geval 'n korrekte voorspelling sou maak (vir Engelse 

leerders van Frans}, maar in die ander 'n verkeerde. 

Hoewel van die probleme veroorsaak is deur 'n afwesigheid van metodologiese koherensie (Larsen

Freeman en Long, 1991: 56}, dui die toetse wat random die voorspellings gedoen is daarop dat 

kontrastiewe analise nie toereikend is om die probleme wat 'n taalleerder kan verwag te voorspel nie. 

Whitman en Jackson (1972: 40) sluit vervolgens ook hulle studie van die voorspellings van vier 

verskillende KA's van Engels en Japanees oor die leerproses van 2500 Japanese leerlinge van Engels af 

met: 

'interference .. . plays such a small role in language learning performance that no contrastive 

analysis, no matter how well conceived, could correlate highly with performance data, at least at 

the level of syntax. ' 

Volgens Larsen-Freeman en Long (1991: 56) was die mees fatale fout van die KA-hipotese dalk die 

twyfelagtige aanname dat daar net op die linguistiese produk gefokus kan word om insig te kry oor die 

psigolinguistiese proses van taalleer. 

KA's is ten spyte van kritiek egter steeds uitgevoer, veral in Europa. 

2.2.1.3 Taaluniversale 

Een van die kernuitgangspunte van transformasioneel generatiewe grammatika is dat die taalreels van 

taal beperk is maar dat dit 'n oneindige aantal verskillende sinne kan genereer. Verder word die stelling 

gemaak dat 'n aangebore taalvermoe dit moontlik maak om hierdie reels deur middel van blootstelling aan 

'n taal te leer. 
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Eerstetaalverwerwing linguiste wat besig was om die foute te ondersoek wat kinders maak terwyl hulle 'n 

taal aanleer, het hierdie standpunt ondersteun. In die sestigs het dit die populere standpunt begin word 

dat taal nie oor kinders spoel nie, maar dat hulle aktief deelneem aan die konstruering van reelagtige 

grammatikas. Dit is beskou as 'n proses van veralgeming, verifiering, en daaropvolgende wysiging of 

bevestiging - 'n proses van hipotesevorming en -toetsing. Gassen Selinker (1994:62) skryf: 

'It became obvious to researchers actively studying child language acquisition that the language 

chi ldren uttered was systematic. Their language could be studied as a system not just as 

deviations from the language they are exposed to.' 

Kinders wat besig was om Engels as 'n eerstetaal te verwerf, het foute gemaak soos: 

* She doesn 't wants to go. 

*I eated it. 

wat 'n aanduiding is dat hulle reels verwerf het in verband met subjek-werkwoord-ooreenstemming en 

verledetydsvorming, maar dat hulle nog nie agtergekom het wat die beperkinge op hierdie reels is nie. 

Sulke foute dui daarop dat kinders nie net herhaal wat hulle al gehoor het nie (voorbeelde uit Larsen

Freeman en Long, 1991 : 56) . 

Gassen Selinker voer ook die argument aan (1994: 62) dat as kinders nie nabootsers is nie en ook nie 

op 'n betekenisvolle vlak beinvloed word deur versterking terwyl hulle taal leer nie, dan is dit miskien ook 

nie die geval by tweedetaalleerders nie. Dit het weliswaar duidelik geword namate navorsers begin kyk 

het na die foute wat tweedetaalleerders maak. Soos met data oor kindertaalverwerwing , reflekteer 

tweedetaalleerderdata ook foute wat meer as net foute in die meegaande spraak is en, belangrik, meer as 

net foute as gevolg van die eerstetaal. 

2.2.1.4 Fout-analise (FA) 

Kontrastiewe analise het probeer om die foute wat deur leerders gemaak word, te voorspel. Foute wat 

opgeduik het, is gernterpreteer in terme van die eerstetaal en die negatiewe invloed van oordrag. Maar 

Gassen Selinker (1994:66) se dat die konseptualisering en betekenis van foute in 1967 met die publikasie 

van The Significance of Learner Errors deur Corder, heelwat verander het. 

Anders as die tipiese benadering van onderwysers, het Corder foute nie net as probleme gesien wat 

verwyder moet word nie, maar eerder as aspekte van die leerder se taal wat opsigself belangrik is. 

Tweedetaalfoute is dan nie 'n manifestering van foutiewe nabootsing nie, maar moet beskou word as 'n 
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leerder se pogings om 'n sisteem uit te werk en om 'n reelmatigheid in die taal wat geleer word raak te 

sien of dit daarop te probeer afdwing. As 'n mens so daarna kyk is foute bewyse van 'n onderliggende 

reelsisteem. 

Volgens Stern (1983: 109) was Corder een van 'n paartoegepaste linguiste wat betrokke was by een van 

die sterkste neigings in taalonderrig in die sewentig 1en vroee tagtigs; die name van Allen, Candlin, 

Widdowson en Wilkins word oak genoem. Die nuwe neiging was 'n verskuiwing van 'n gemoeidheid met 

onderrigmetodes na een met taalonderrigdoelwitte, taalinhoud, en kurrikulumontwerp. Hierdie linguiste 

het hulle idees gehaal uit diskoersanalise, spraakhandelingsteorie en ander nuwe ontwikkelinge in 

linguistiek en sosiol inguistiek. 

Die onderskeid in KA tussen 'n sterk weergawe en 'n swak weergawe was die gevolg van 'n voorstel van 

Wardhaugh (1970) om die intu"lsie dat die eerstetaal die tweedetaal bernvloed, te probeer versoen met die 

teleurstellende resultate van empiriese ondersoeke (Stern, 1983: 56). AI sou die sterk weergawe dan nie 

bruikbare voorspell ings maak nie, was dit steeds moontlik vir die swakker weergawe om a posteriori 'n 

verduideliking te probeer gee van die foute wat 'n leerder gemaak het. Sodoende was dit nuttig om die 

bran van 'n fout te ontdek, wat die begin was van tout-analise, oftewel error analysis. 

Anders as met kontrastiewe analise word die vergelyking gemaak tussen die foute wat 'n leerder maak 

terwyl sy die tweedetaal probeer gebruik en die korrekte tweedetaalvorm self. Dit is soortgelyk aan die 

swak weergawe van kontrastiewe analise daarin dat beide by leerderproduksiedata begin, hoewel die 

vergelyking in kontrastiewe analise met die eerstetaal-tweedetaal vergelyking en by tout-analise met die 

tweedetaal gemaak word. 

Gassen Selinker (1994:68) noem dat die praktyk van tout-analise foute in twee hoofgroepe kan indeel: 

interlinguistiese en intralinguistiese foute. Die onderskeid kom van Richards (1971 ). lnterlinguistiese 

foute kan teruggespoor word na die eerstetaal; die swakker weergawe van die Kontrastiewe Analise 

Hipotese sou dus gebruik kon word om sulke foute te verduidelik. 

Terselfdertyd is gevind dat 'n wye spektrum van soortgelyke foute deur verskillende tweedetaalleerders 

met verskillende eerstetale gemaak word - hierdie foute word intralinguisties genoem. Van die 

intralinguistiese foute wat al geklassifiseer is, is oorveralgemening (Richards, 1971 ), wat veroorsaak word 

deur die leerder se onvermoe om die perke van 'n reel te verstaan; vereenvoudiging of 

oortoll igheidsreduksie (George, 1972), soos wanneer 'n meervoudsmorfeem weggelaat word by 'n 

naamwoord wat voorafgegaan word deur 'n telwoord wat 'n getal grater as een aandui; kommunikasie

verwante foute (Selinker, 1972), wanneer die leerder onder druk van 'n verwagting om te kommunikeer 'n 

tout maak; en veroorsaakte (induced) foute (Stenso~ . 1974), wat ontstaan wanneer 'n leerder twee 

linguistiese items teenkom wat tot verwarring kan lei (Larsen-Freeman en Long, 1991: 58). 
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Die verskil tussen die twee foute word hieronder in 'n tabel uiteengesit: 

Soort Fout 

lnterlinguisties 

Steuring 

lntralinguisties 

Oorveralgemening 

Vereenvoudiging 

( Oortolligheidsreduksie) 

Kommunikasie-verwante 

foute 

Veroorsaakte foute 

Voorbeeld Verduideliking 

*Is the book of the my friend . Die weglating van die 

*I wonder where are you 

going. 

subjeksvoornaamwoord en 

die gebruik van die 'of the' 

possessief kom voor asof dit 

die gevolg is van Spaanse 

steuring. 

Die spreker het miskien die 

reel oor subjekhulpwerk

woord omruiling oorveralge

meen en dit verkeerdelik op 

'n ingebedde W-vraag toege

pas. 

*I studied English for two Die weglating van die 

year. meervoudsmorfeem by die 

naamwoord 'year' kan as 

vereenvoudiging gekategori

seer word aangesien geen 

inligting verlore gaan nie - die 

meervoud word alreeds deur 

die hooftelwoord aangedui. 

*Die leerder gebruik 'airbalf Die leerder gebruik die 

vir 'balloon' (word coinage, 

Tarone, 1980) 

verkeerde woord vir 'n 

konsep, of skep een wat nie 

bestaan nie, maar kommuni

keer steeds die regte inhoud. 

*She cries as if the baby cries Die leerder verwar 'n definisie 

vir 'She cries like a baby' . 

(Stenson, 1974) 

van 'as if as dat dit die 

betekenis 'like' het met die 

woord 'like' self. 

(Uit l_arsen-Freeman en Long, 1991 : 59) 
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Corder maak in sy 1967 artikel 'n verdere onderskeid, nl. tussen 'n mistake en 'n error, oftewel tussen 'n 

fout en 'n vergissing . Eg. kan oak 'n tongglip genoem word - die oorsaak van moegheid of 

opgewondenheid - en 'n fout wat maklik deur die leerder self gekorrigeer kan word, terwyl lg., 'n 

vergissing, 'n sistematiese fout is wat deur 'n leerder gemaak word wat die reels van die tweedetaal nag 

nie onder beheer het nie. 'n Leerder kan 'n vergissing nie korrigeer nie omdat dit 'n produk is van die 

huidige staat van tweedetaalvermoe (Larsen-Freeman en Long, 1991: 59). 

Hierdie onderskeid dui op die positiewe benadering wat ten opsigte van leerderfoute ontstaan het. 'n Fout 

is nie meer beskou as 'n negatiewe produk wat vermy moes word nie, maar as 'n belangrike, of selfs 

instigerende, komponent van hipotesevorming en toetsing oar die aard van 'n tweedetaal. 

2.2.1.5 lntertaal 

Die taalsisteem wat die leerder oprig uit die linguistiese invoer waaraan sy blootgestel word, is al benoem 

as 'n idiosinkratiese dialek (Corder, 1971 ), 'n benaderende sisteem (Nemser, 1971) en 'n intertaal 

(Selinker, 1972); lg . het die algemeen gebruikte term geword. AI drie auteurs bedoel min of meer 

dieselfde en ondersteun blykbaar (Larsen-Freeman en Long, 1991 : 60) die volgende drie stellings van 

Nemser (1971: 116) oar die intertaal: 

'Our assumption is three-fold : (1) Learners' speech at a given time is the patterned product of a 

linguistic system (La), distinct from LS and L T (the source and the target language) and 

internally structured. (2) La's at successive stages of learning form an evolving series La1 
. ... 

Lan, the earlier occurring when a learner first attempts to use the L T, the most advanced at the 

closest approach to L T .... (3) In a given contact situation, the La's of learners at the same stage 

of proficiency roughly coincide with major variations ascribable to differences in learning 

experiences.' 

Hiermee saam moet fossilering volgens Selinker (1972: 215) altyd in aanmerking geneem word. 

Fossileerbare linguistiese fenomene is linguistiese items, reels en subsisteme wat sprekers van 'n 

spesifieke eerstetaal geneig sal wees om as permanente elemente van hulle intertaal te hou, ongeag 

ouderdom of enige mate van onderrig . Dit is moontlik dat fossilering begin wanneer 'n leerder die 

tweedetaal in so 'n mate onder die knie het dat sy haar kommunikasiedoelwitte bereik. 

Terwyl die idee van 'n intertaal behou is, het suiwer FA as 'n metode om tweedetaalleer te verduidelik oak 

in onguns gekom. Van die redes hiervoor was dat FA net op foute gekonstentreer het, en nie oak op wat 
I 

leerders reg doen nie. Dit gaan nie soseer daarom dat die prentjie nie gebalanseerd is so nie, maar 

daarom dat 'n FA-verduideliking die werklike feite kan verwring. 
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Schachter (1974) rapporteer byvoorbeeld in 'n studie dat Ch inese en Japanese sprekers minder foute ten 

opsigte van Engelse relatiewefraseproduksie gemaak het as Spaanse en Persiese sprekers. Dit was nie 

wat verwag was op grand van 'n KA wat vroeer hieraor gedoen is nie. Wat Schachter ontdek het was dat 

die Chinese en Japanese sprekers minder foute as die Spaans- en Persiessprekende leerders gemaak 

het omdat eg. nie soveel keer probeer het om relatiewe frases te vorm nie. Die Chinese en Japanese 

studente het dus die vorming van hierdie soort frases vermy omdat hulle geweet het dat die vorming 

daarvan moeilik sou wees. 

FA kon oak nie in aile gevalle aantoon wat die oorsaak van 'n spesifieke fout was nie; soms kon dit 

toegeskryf word aan meer as een verduideliking. Die bran van 'n fout soos 

* The doges ran home. 

kan toegeskryf word aan die oorveralgemenende gebruik van die meervoudsmorfeem, maar dit is oak 'n 

ontwikkel ingsfout wat dikwels gemaak word wanneer kinders Engels as 'n eerstetaal leer (Larsen

Freeman en Long, 1991: 61) . 

Die tekortkominge van FA het nie gelei tot die ondergang daarvan nie. Dit is gernkorporeer by 

uitvoeringsanalise (UA), 'n analise van die leerder se volledige IL-uitvoering, en nie net van die foute wat 

die leerder maak nie. 

2.2.1.6 Uitvoeringsanalise (UA) 

Die produkte van UA is onder meer die ontdekking van 'n beweerde ontwikkelingsekwens, ondersoeke na 

leerderstrategiee, die aanleer en gebruik van formule-agtige uitings en navorsing oar die vraagstuk of 'n 

vorm eerste aangeleer word of 'n funksie. 

Hoewel UA aangedui het dat ontwikkelingsekwense 'n vrugbare manier kan wees om tweedetaalleer te 

ondersoek, het die benadering tot kritiek aanleiding gegee wanneer navorsers prabeer het om vanuit 'n 

eksklusiewe tweedetaalstandpunt navorsing te doen. Adjemian (1976) het byvoorbeeld gewaarsku dat 

indien die intertaal beskou word as 'n unieke stel linguistiese reels, dit ondersoek moet word as 'n taal in 

eie reg , en nie as 'n onvolledige weergawe van die tweedetaal nie (Larsen-Freeman en Long, 1991: 66) . 

Corder (1983) skryf eweneens dat 'n mens slegs vanuit 'n tweedetaalperspektief kan se dat 

vereenvoudiging 'n taalleerstrategie is; hoe kan daar anders van leerders gese word dat hulle iets 

vereenvoudig wat hulle nag nie besit nie? 
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2.2.1.6.1 Ontwikkelingsekwense en morfeemstudies 

Dulay en Burt (1973, 1974) het 'n tellingsisteem antwerp waarvolgens punte toegeken word wanneer 'n 

morfeem korrek voorsien is onder verpligtende omstandighede, voorsien is maar nie welgevormd nie, of 

heeltemal uitgelaat is. Deur hierdie sisteem toe te pas op hulle navorsingsubjekte deur middel van die sg. 

Bilingual Syntax Measure (BSM) - 'n ontlokkingstelsel gebaseer op prentjies - het hulle aangevoer dat 

hulle op 'n morfeemverweringsvolgorde afgekom het. Hiervolgens word sekere morfeme vroeer geleer en 

gebruik as ander. Hulle het ook geargumenteer dat hierdie volgorde onontvanklik was vir 

eerstetaalinvloed (larsen-Freeman en Long, 1991 : 63) . Die toetse het heelwat kritiek ontvang, veral ten 

opsigte van metodologie en die stelling oor minimale eerstetaalsteuring. 
' 

Ander studies het ooreenkomste ontdek tussen eerstetaal en tweedetaal ontwikkelingsekwense; Ravem 

(1968, 1970), Milan (1974) en Dato (1970) se navorsing het so 'n standpunt ondersteun. Wode (1974, 

gerapporteer in 1976) se navorsing het dit egter nie ondersteun nie. Van sy navorsing het gedui op 

negatiewe eerstetaaloordrag. 

2.2.1.6.2 Leerderstrategiee 

Navorsers soos Huang (1970), Butterworth (1972) en Hakuta (1974) het almal by hulle navorsingsubjekte 

gesien hoe verskillende strategiee gebruik word om die leerproses te vergemaklik. Huang se Paul het 

byvoorbeeld formule-agtige sinne gebruik, sowel as patrone wat die invoeging van veranderlike elemente 

vereis het. Butterworth ( 1972) se Ricardo het wee~ Engelse sinstrukture gereduseer tot eenvoudige 

sintaksis, en ook van releksifikasie - Spaanse woorde word met Engelse woorde vervang, maar die 

Spaanse sintaksis word behou - gebruik gemaak. 

Hakuta (1974) se Uguisu het ook formu le-agtige uitdrUkkings gebruik, en wat Hakuta 'pasklaar roetines' 

genoem het - patrone waar ten minste een gleuf QE3VU I kon word deur ander woorde met dieselfde 

grammatiese kategorie. Uguisu het byvoorbeeld die raamwerk 'do you ... ?' gebruik om vraagsinne te 

vorm: 

Do you saw this rabbit run away? 

Do you saw three feet? 

Do you bought this too? 

Do you put it? (Hakuta, in Hatch, 1978b: 142). 
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Die roetines dwing nie die korrekte vorm van die werkwoord af nie, en maak ook nie voorsiening vir die 

gebruik van meer gepaste vraagwoorde nie. 

2.2.1.6.3 Formule-agtige uitings 

Wong Fillmore (1976) stem met Huang (1970) en Hakuta (1974) saam dat die memorisering van formule

agtige uitings onontbeerlik is vir tweedetaalleer. Sy glo dat dit die gememoriseerde frases is wat 

geanaliseer word en waaruit kreatiewe reels gekonstrueer word. Krashen en Scarcella (1978) neem 'n 

ander posisie in. Hulle glo dat gememoriseerde uitings en kreatiewe taalgebruik geproduseer word op 

neurologies verskillende maniere en dat daar daarom geen koppelvlak tussen die twee kan wees nie. 

Schmidt ( 1983) kon geen evolusie vind vanaf sy subjekte se gememoriseerde uitings na kreatiewe reels 

nie. Nietemin het Schmidt se subjek, Wes, heelwat meer as honderd sinne en frases gememoriseer, wat 

sy vlotheid verbeter het. Dit laat Schmidt aflei dat memorisering vir Wes 'n beter taalleertegniek is as 

reelformulering (Larsen-Freeman en Long, 1991 : 69) . 

Volgens Larsen-Freeman en Long (loc.cit.) weerspreek Wes se steun op gememoriseerde uitings nie 

noodwendig Noam Chomsky se oogpunt dat taalverwerwing 'n produk is van reelformasie nie. Dat 'n sin 

verduidelik kan word aan die hand van 'n spesifieke linguistiese reel beteken nie dat die spreker dit elke 

keer gebruik nie. lnsgelyks skryf Spolsky (1989: 80) dat Chomsky 'n onderskeid tref tussen die 

kerngrammatika wat deur die Universele Grammatika daargestel word en die gemerkte konstruksies van 

die randgrammatika, wat uit ander bronne kan ontstaan (Chomsky, 1980:8) . Johnston (1985:58) merk 

ook op dat dit aanneemlik lyk dat 'n groat deel van eerstetaalgedrag net so geroetineerd is as die formule

agtige taal van leerders. 

2.2.1.6.4 Vorms en funksies 

Huebner (1980) het die patrone 'waduyu' en 'xis a y' ondersoek in 'n jaarlange studie van 'n volwasse 

Hmong-spreker wat Engels as 'n tweedetaal leer. Hy het ontdek dat die funksies wat aan hierdie patrone 

toegeken is nie L2-funksies is nie. Waduyu is byvoorbeeld gebruik as 'n algemene W-vraagmerker: 

Waduyu kam from? (Where are you from?) 

Waduyu kam Thailaen? (How did you come to Thailand?) 

Waduyu kam? (Why did you come?) 

Waduyu sei? (What did you say?) 

Later het ander vorms die rolle van 'waduyu' begin oorneem. Huebner se studie bevraagteken of leerders 

die formules of patroonmatige roetines wat hulle gemoriseer het van die begin af reg gebruik. Hy meen 
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dat die verwerwing van toepaslike funksies vir formule-agtige uitinge 'n evolusionere proses kan wees 

(Larsen-Freeman en Long, 1991: 68). 

In Bahnsen Wade (1980) word gedemonstreer dat leerders oak nie aldie vorms van 'n bepaalde funksie 

op een slag leer nie. Hulle Duitsprekende subjek het didn't redelik lank as 'n verledetydsmerker gebruik 

voordat hy dit as 'n ontkenningsvorm begin aanwend h~t. 

Hulle het afgelei dat daar nie oar die algemeen gese kan word dat die funksie voor die vorm aangeleer 

word, of die vorm voor die funksie nie (Bahns en Wade, 1980:92). Volgens Larsen-Freeman en Long, 

1991: 68) is die beginsel miskien hier dat leerders aanvanklik probeer om 'n verband te bewerkstellig 

tussen een funksie en een vorm- Andersen (1984) noem dit die 'een-tot-een beginsel' . So 'n werkswyse 

is dalk nodig om die IL-sisteem konsistent te hou. 

2.2.1.7 Diskoersanalise (DA) 

UA was ongelukkig oak nie in staat om verklarings te gee wat aile taalleerfenomene verduidelik nie, omdat 

dit op sinne in isolasie gekonsentreer het. Wagner-Gough (1975) se navorsingsubjek, Homer, 'n 6-jarige 

lraanse kind, het byvoorbeeld uitings gebruik soos, 'Where are you going is house.' Hierdie sin kan nie 

gefnterpreteer word as die vraag wat dit uitgelok het ~ ie bygehaal word nie. Homer se strategie is een 

van inkorporering - die leerder gebruik die vraag as oeel van die antwoord (Larsen-Freeman en Long, 

1991: 69); die vraag wat aan hom gestel was, is 'Where are you going?'. Sulke strategiee het die 

ondersoekfokus geword van diskoersanalise. 

'n Sub-area van DA is gespreksanalise en Larsen-Freeman en Long (1991: 70) skryf dat Hatch (1978a, 
i 

1983) waarskynlik die taalleernavorser is wat die grootste bydrae gemaak het op hierdie gebied. Hatch 

(1983: 187) ontken nie dat tweedetaalleer plaasvind a~ gevolg van reelvorming nie, maar meen dat ander 

prosesse wat nie-linguisties is dalk krities kan wees : vir die leerder se ontdekking van die linguistiese 

elemente wat die taalsisteem konstitueer. 

Behalwe dat DA kyk na die konteks van 'n uiting, is di,t oak gemoeid met hoe leerders leer om die vorms 

wat vir 'n gegewe diskoersfunksie toepaslik is, te gebruik (Hatch, 1983:1 09). Dit het gelei tot die stu die 

van spraakhandelinge of -funksies. Ander sub-areas. van DA is kontekstuele analise en ondersoeke na 

kommunikatiewe strategiee en koherensie en kohesie in tekste (Larsen-Freeman en Long, 1991 : 72). 

2.2.1.8 Woordleer 

Lila Gleitman probeer in haar artikel The structural sources of verb meanings (1993) die volgende vraag 

oar die aanleer van werkwoorde beantwoord: hoe besluit die leerder watter spesifieke fonologiese objek 
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met watter spesifieke werkwoordkonsep ooreenkom? Sy verwerp die oplossing van referensiele 

betekenis; sy se (op.cit.:174) dat die verbandbrenging ~an woorde met klanke een aspek van taalleer is 

wat definitief nie met die postulering van 'n aangebore taalvermoe opgelos kan word nie. Die konsep 

'hardloop' kom nie ooreen met die fonetiese reeks /hardloop/ in Engels of Zulu nie. 

Die antwoord op die vraag le volgens Gleitman daarin dat die leerder, en sy praat van kinders wat 'n 

eerstetaal leer, werkwoordbetekenisse aflei met 'n prosedure wat die tersaaklike werkwoorde se 

sintaktiese implikasies in ag neem. 

In navorsing wat met siende sowel as blinde kinders gedoen is, het Landau en Gleitman(1985) met die 

hipotese gewerk dat werkwoorde aangeleer word deur waar te neem waarmee dit verband hou. Daar is 

byvoorbeeld opgemerk dat siende sowel as blinde kinders die woorde 'sien' en 'kyk' begryp. Blinde 

kinders dink dit is van toepassing op hoe hulle hul hande gebruik, terwyl siende kinders dink dit het 

betrekking op hul visuele sintuie (Gieitman, 1993: 177). 

Met die waarnemingshipotese kan die voorspelling gemaak word dat kinders woorde sal leer as die woord 

se betekenis van toepassing is op wat in die nabye omgewing gebeur, teenoor wat in die omgewing 

verder weg gebeur. Landau en Gleitman se navorsing ondersteun egter nie hierdie voorspelling nie 

(Gieitman, 1993: 180). Sy erken dat die invloed van die konteks dalk baie meer gekompliseerd is as wat 

hul eksperiment voorgee; dalk is die faktore wat kinders help om 'n woord te leer baie meer verwikkeld. 

Die argument wat Gleitman teen so 'n ingewikkelde kontekstuele leerproses aanvoer is dieselfde as een 

van die wat Chomsky gebruik het om 'n aangebore taalvermoe voor te stel: indien 'n kind met al die 

moontlike data-manipuleringskonfigurasies moet worstel sal sy nie kan leer wat 'n kind in werklikheid leer 

nie (Gieitman , 1993: 181-182). 

Sy skryf verder dat die rykdom van persepsie nie die enigste probleem is wat 'n mens met die 

waarnemingshipotese kan he nie. Volgens haar is die belangriker probleem dat selfs die eenvoudigste 

werkwoorde nie net na gebeure verwys wat opgemerk kan word nie, maar oak na onopmerkbare en 

teenwoordige belange, doelwitte, oortuigings en perspektiewe van die spreker. Wanneer daar 

byvoorbeeld vir 'n kind gewys word hoedat iemand iets stoat, en dit met die sin 'George pushes the truck' 

verklaar word , is dit die doel van die spreker om die woord 'push' aan die kind te leer, terwyl die kind kan 

sien hoe George stoat, maar oak hoe die trok beweeg (Gieitman, 1993: 183). Gleitman se dus dat 

aangesien werkwoorde nie net gebeure voorstel nie, hulle betekenis oak nie afgelei kan word deur 

eenvoudige waarneming van die omgewing nie. 

'n Verdere argument teen die waarnemingshipotese is dat dit nie 'n verklaring bied vir die leer van 

werkwoorde wat onwaarneembare aksies beskryf nie. 'n Werkwoord soos 'think' kan moeilik wees om te 

verduidelik, en dan moet verder onderskei word tussen 'think', 'guess', 'wonder', 'know', 'hope', 'suppose', 
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'understand', 'conjecture', 'figure', 'comprehend' , 'discover' , 'perceive' ensovoorts. 

Gleitman (1993: 194) skryf dat Landau en haar navorsing hulle tot 'n stelling gelei het oor hoe kinders 

werkwoorde leer, en wat hulle 'syntactic bootstrapping' noem. Dit kom daarop neer dat terwyl 'n kind se 

gesofistikeerde perseptuele en konseptuele vaardighede 'n hele aantal interpretasiemoontlikhede kan 

skep oar 'n gegewe situasie, die sintaksis wat die kind kan doen as 'n verstandelike zoom-lens optree om 

presies die regte opsie te kies. Die ontoereikendhede van waarneming kan te bowe gekom word deur 'n 

sintaktiese informasiebron te gebruik, waaroor Gleitm~n oortuig is dat kinders jonger as vier of vyf jaar 

reeds beheer het. 

Die waarnemingshipotese wat teenoor sintaktiese bootstrapping staan word nou semantiese 

bootstrapping genoem. Voorstanders van hierdie laaste sienwyse is Pinker (1984, 1987) en Grimshaw 

(1981). Die verskil tussen die twee is dat lg. aanvaar dat die leerder die strukture van 'n woordbetekenis 

aflei van die voorafgaande waarneming van hoe die woord gebruik word, terwyl eg. van die oortuiging is 

dat woordbetekenis verkry word deur sintaktiese inligting toe te pas op waargeneemde informasie met die 

doe! om net die korrekte informasie te isoleer. Gleitman (1993: 197) se hiermee saam dat die twee 

hipoteses waarskynlik op 'n komplementerende manier saamwerk. 

In Elshout-Mohr en Van Daalen-Kapteijns se artikel Cognitive processes in learning word meanings 

(1987) word die volgende drie faktore aangestip as dat dit die leer van woordbetekenis be"lnvloed: 

1. Die frekwensie waarmee woorde voorkom, of die frekwensie waarmee die woorde aan die leerder 

aangebied word 

2. Die verskeidenheid van situasies of kontekste waarin die woorde voorkom of aangebied word 

3. Die prestasie-standaarde wat gestel word (op.cit:66). 

Volgens dieselfde skrywers behoort die woordeskatgedeelte van 'n taalleerkursus aan die volgende drie 

vereistes te voldoen: 

1. Dit moet onderskei tussen wat die leerder alreeds van 'n woord weet en wat die (dalk) akkurater 

betekenis van die woord is, en moet dan die id iosinkratiese kennis met die meer algemene kennis 

in verband bring. 

2. Die rykdom van inligting wat in persoonlike woordkennis opgesluit le moet beperk en afgerond 

word deur die kennisvoorstelling van die leerder te voltooi met 'n aantal woordbetekenisaspekte. 

Dit behels vera! onderrig oar die sintaktiese, morfologiese en funksionele aspekte van die woord. 

3. Dit moet die vlot gebruik van nuwe woorde verbeter. Dit kan gedoen word deur te wys op 'n 

enkele onderskeidende betekenisaspek van 'n bepaalde woord wat voldoende is om die woord in 

konteks te verstaan of om dit te kies na gelang van die konteks (Eishout-Mohr en Van Daalen

Kapteijns, 1987: 68) . 
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Sternberg beaam die belangrikheid van frekwensie en konteksvarieteit, sowel as die byhaal van alreeds 

verwerfde kennis (Sternberg, 1987:92-95). In sy artikel, Most vocabulary is learned from context, skryf hy 

oak dat drie prosesse van toepassing is by die aanleer van nuwe woorde: 

1. Selektiewe enkodering: dit behels die verdeling van kennis in relevante en irrelevante groepe 

sodat 'n definisie geformuleer kan word. 

2. Selektiewe kombinasie: dit behels die saamvoeging van relevante kennis om 'n werkbare 

definisie te skep. 

3. Selektiewe vergelyking: dit is 'n proses waarvolgens nuwe informasie oar 'n woord in verband 

gebring word met informasie wat alreeds in die geheue gestoor word. 

Hy maak verder die stelling dat hoewel die meeste woorde uit konteks geleer word, die leer van 

woordbetekenisse met konteks nie sulke vinnige resultate oplewer as wanneer woorde met indril- of 

sleutelwoordmetodes geleer word nie (Sternberg, 1987: 104). Die konteksleermetode is op die beste 'n 

metode om iemand te leer om te leer, nie om vir iemand 'n spesifieke woordeskat aan te leer nie. 

2.2.2 Teoriee 

Larsen-Freeman en Long deel teoriee van tweedetaalleer in drie groepe in: nativistiese, interaksionere en 

omgewingsteoriee (Larsen-Freeman & Long, 1991 :226) Hierdie soort teoriee le op 'n kontinuum met die 

nativistiese oortuigings aan die een kant en die omgewingsgerigte aan die ander. 

2.2.2.1 Nativistiese teoriee 

Die teoriee van leer wat in hierdie groep val het almal die sentrale stelling dat die vermoe om te leer 'n 

aangebore biologiese gawe is. Sommige van die teoriee gaan so ver as om te se dat die aangebore 

vermoe taalspesifiek is, soos Chomsky (1965) en Krash~n (1985). 

Chomsky (bv. oak 1980 en 1981) se teoriee oar kindertaalontwikkeling is van die bekendste nativistiese 

stellings. In Chomsky (1965) word gepostuleer dat hy onder meer aangebore kennis van substantiewe 

universale soos sintaktiese kategoriee, verskillende fonologiese kenmerke en van formele universale -

abstrakte beginsels wat moontlik reels en parameters van menslike tale beheer (vgl. Larsen-Freeman en 

Long, 1991 : 227). Ander (soos O'Grady (1987) en Parker (1989)) beskou die aangebore vermoe as van 

'n algemene kognitiewe aard - dit sluit onder meer die konsepte van afhanklikheid, aangrensendheid, 

superioriteit en kontinuHeit in (Larsen-Freeman & Long, 1991 :227). Daar is verder oak nativisistiese 

teoretici soos Dulay en Burt (1975, 1977) en Felix (1985) wat glo dat die gawe beide linguistiese beginsels 

en algemene kognitiewe konsepte insluit. 
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2.2.2.1.1 Universele grammatika en aangebore taalvermoe 

Chomsky en ander wat met 'n bree Chomskiaanse raamwerk saamstem, haal verskeie faktore aan wat 
' hulle glo die idee ondersteun dat mense begiftig is met 'n aangebore taalaanleg, of Universele 

Grammatika (UG). Die belangrikste argument, die log.iese probleem van taalverwerwing genoem, is dat 

sonder enige gawe van die aard die aanleer van 'n taal onmoontlik sou wees. Die rede daarvoor is dat die 

invoerdata tegelyk ontoereikend en oorweldigend sou )Nees om leer toe te laat, en nog minder so in die 

kort tydperk van vyf jaar vir kinders, en veral nie as die kind of volwassene net toegerus is met algemene 

induktiewe leerprosedures om sin te maak uit die invoer nie (Larsen-Freeman en Long, 1991 : 228). 

Gleitman (1993:181) tref in haar artikel 'n ooreenkoms tussen die oorweldigende hoeveelheid inligting wat 

betrokke is by woordeskatleer, sowel as by die leer vah sintaksis. Sy plaas haarself in die groep wat die 

beskikbaarheid van 'n aangebore taalaanleg postuleer deur te beweer dat die leer van sintaksis nooit so 

vinnig en uniform sou kan plaasvind, soos dit wei blykbaar gebeur, tensy kinders nie onderworpe was aan 

hoogs beperkende beginsels van die Universele Grammatika nie. 

Volgens Chomsky (1965) is die invoer ook op twee maniere ontoereikend. Eerstens word dit beskou as 

gedegenereerd, omdat dit verswak word deur uitvoeringskenmerke soos vals beginne, tongglippe, 

fragmente en ongrammatikaliteit. 

Tweedens, en belangriker, die invoer is ontoereikend omdat dit gewoonlik nie negatiewe bewyse bevat 

nie. Dit wil se dit bevat nie informasie waaruit die leerder kan agterkom wat nie in 'n taal moontlik is nie. 

Overte negatiewe bewyse is afwesig omdat die persohe wat die taal aanbied of gebruik konsentreer op 

die waarheidswaarde van 'n stelling en nie op die vorm daarvan nie - daarom korrigeer hulle selde 

ongrammatikale spraak. Koverte negatiewe bewyse is ook afwesig omdat leerders nie vooraf kan weet of 

die uiting wat hulle hoar grammatikaal is of nie (Larsen-Freeman en Long, 1991: 229). 

UG bestaan uit 'n stel aangebore, abstrakte linguistiese beginsels, wat bepaal wat moontlik is in 'n 

natuurlike taal. Om voorsiening te maak vir die algemene (teenoor idiosinkratiese) maniere waarop tale 

van mekaar kan verskil, word hierdie beginsels beskou as dat hulle op bepaalde beperkte maniere langs 

die lyne van sogenaamde parameters kan varieer. Elke parameter beheer 'n stel kenmerke van 'n taal en 

het 'n aanvanklike (ongemerkte) verstelling . Om dit vir 'n leerder moontlik te maak om 'n taal net uit 

positiewe bewyse te leer, is die ongemerkte verstelling altyd die mees konserwatiewe, of beperkende. 

Wanneer 'n persoon 'n ander taal leer, word hierdie parameters aangepas volgens die kenmerke van die 

taal wat geleer word . 
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Daar bestaan ook meer gemerkte, taalspesifieke reels! wat geleer moet word by wyse van ondervinding 
i 

(aangesien hulle nie geparameteriseer is nie) en wat di~ periferiese grammatika van 'n taal uitmaak. 

Die empiriese agtergrond vir die stellings van UG, i is nie altyd verifieerbaar nie en is soms ook 
I 

teenstrydend. Daarbenewens meen Larsen-Freemarl en Long (1991 : 236) dat ten minste drie van 
I 

Chomsky se aannames oor taal leer bevraagteken kan word . 

Die eerste is die stelling van Chomsky dat taalleer vinn)g gebeur en amper voltooid is teen die ouderdom 

van vyf jaar. Eintlik word sekere ingewikkelde sintaktiese aspekte eers heelwat later bemeester - volgens 

sekere inligting is Engelse datief-beweging eers teen die ouderdom van sestien jaar aangeleer. 

'n Tweede is die kritieke aanname dat sekere sintaktie!?e beginsels onleerbaar is, en daarom aangebore; 
I 

hierdie aanname word meer en meer bevraagteken (L:arsen-Freeman en Long, 1991: 236). Die derde 

aanname is dat die invoer ontoereikend is, en dat dit noodsaaklike negatiewe bewyse kortkom, wat albei 

nodig is vir die oorkoming van kompleksiteit en oorv~ralgemening . Hoewel hierdie aanname waar is 

insoverre dit negatiewe bewyse betref, is daar ander v:erduidelikings te vind vir die vermoe om die groot 

mate van kompleksiteit te hanteer. Die gebruikmaking Yan 'n proses van konserwatiewe hipotesevorming 

moontlik gemaak deur 'n algemene leervermoe, is 'n altf rnatiewe verduideliking . 

' 

In UG se behandeling van leksikale reels word daa ~ implisiet erken dat die skaarste van negatiewe 

bewyse nie noodwendig taalverwerwing voorkom nie1 Bowerman (1987) wys daarop dat, aangesien 

leksikale reels taal- en kultuurspesifiek is, en dus nie ~et aangebore meganismes gereguleer word nie, 

leksikale oorveralgemening 'n probleem is wat net verduidelik kan word as dat dit deur ondervinding 

aangeleer word. 

2.2.2.1.2 Krashen se Monitor Teorie 

Krashen (1985) se Monitor Teorie is een van die beken'dste en invloedrykste teoriee van tweedetaalleer in 

die 1970s en die vroee 1980s (Larsen-Freeman en Long, 1991 : 240). Dit het begin as 'n teorie van 
' 

eerstetaal uitvoering; dit het aanvanklik probeer om mee fenomene te verduidelik en te versoen. Die 

eerste hiervan was dat statisties betekenisvolle neigihgs te bespeur was in die volgorde waarvolgens 

Engelse grammatiese morfeme geleer en gebruik word, selfs al het die leerders verskillende 

eerstetaalagtergronde, verskillende ouderdomme en verskillende toestande van blootstelling. Die tweede 

fenomeen was dat versteurings in hierdie natuurlike volgorde opgemerk is. 

Krashen (1976) het aangevoer dat twee afsonderlike ~ennisste lsels SL uitvoering onderle. Die eerste en 

belangrikste, die verwerfde sisteem (acquired system) en die tweede, die geleerde sisteem (learned 
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' 
i 
I 

system). Eg. is die onderbewustelike kennis wat 'n 11eerder van 'n taal het en is die produk van die 
' 

prosesse wat kinders gebruik om 'n eerstetaal te lee,r. Lg . kom tot stand deur middel van formele 
i 

onderrigsituasies. Krashen voer aan dat die geleerde sisteem veroorsaak dat die natuurlike volgorde 
' 

waarin grammatiese morfeme geleer word, soms versteur word (Larsen-Freeman en Long, 

I 

1991: 240-

241). 
I 
i 
i 

In 'n reeks boeke en artikels tussen 1978 en 198q het die Monitor model 'n aantal veranderings 
' 

ondergaan. In Krashen (1985) is vyf hipoteses geformuleer vir die Monitor Teorie van tweedetaalleer. Dit 
I 

is die Verwerf-Leer, Natuurlike Volgorde, en Manito~ hipoteses, wat die probleme hanteer wat die 
I 

aanvanklike model aangespreek het, en die lnvoer en Affektiewe Filter hipoteses, wat die sentrale 

stellings is van die Uitgebreide Standaard Teorie. i 

i 

1. Die Verwerf-Leer hipotese maak die stelling I dat daar twee onafhanklike maniere is om 'n 
! 

tweedetaal te leer: verwerwing en leer. Verwerwing word beskou as 'n onderbewustelike proses 
! 

wat deur kinders gebruik word vir die ontwikkeling van hulle eerstetaal. Leer is 'n bewustelike 

proses en die resultate resultate daarna is 'n afsonderlike sisteem van grammatika-reels, of 

kennis oar die tweedetaal. 

I 

2. Die Natuurlike Volgorde hipotese maak die aanname dat tweedetaalreels in 'n voorspelbare 
I 
I 

volgorde bekom word , en in 'n volgorde wat skynbaar nie net deur linguistiese faktore bepaal word 
I 

nie. ! 

I 
I 

3. Die Monitor hipotese stel die verband tussen die eerste twee hipoteses in perspektief. Die 

4. 

verworwe sisteem is die uiting-inisieerder, terwyl die geleerde sisteem optree by die beplanning, 
I 

redigering en korrigering van die uiting. 1 

I 

l 
i 

Die lnvoer hipotese probeer verduidelik hoe 'n leerder 'n tweedetaal aanleer. Dit argumenteer dat 
I 

'n tweedetaal aangeleer word deur die verwerking van verstaanbare invoer. Vordering met die 
' I 

leer van taalelemente in hulle natuurlike volgor9e sal net gemaak word as die leerder op 'n vlak i 

van interl ingua-ontwikkeling verstaanbare invoer ontvang wat op die vlak i+1 is. lndien die vlak 
I 

I 

van invoer net i is sal die leerder nie vorder nie,; terwyl 'n vlak van i+2 nie deur die leerder hanteer 

sal kan word nie. 

Die lnvoer hipotese maak stellings oar wat po,ensieel bruikbare d_ata is vir tweedetaalleer, maar 

dit se nie hoe data eintlik gebruik word nie. En
1 
die rede daarvoor is dat Krashen 'n ondersteuner 

I 

is van die idee dat 'n aangebore taalvermoe noodsaaklik is vir die aanleer van 'n taal. Volgens 

(Larsen-Freeman en Long , 1991: 243) is dit eintlik Krashen se sentrale stelling. 
I 
I 

- i 
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5. In navolging van Dulay en Burt (1977) verteenwoordig die Affektiewe Filter hipotese Krashen se 

beskouing dat verskeie affektiewe faktore, ~oos motivering en selfvertroue, 'n fasiliterende, 
I 

hoewel nie-oorsaaklike, rol speel in tweedetaalleer. Hoe minder beperkend die filter is, hoe 

makliker kan dit wees om te leer. 

Krashen se idees is al gebruik vir die antwerp t an verskeie taalleerprogramme. Algemeen aan al 
I 

die programme is: (1) 'n fokus op betekenis, ! en nie vorm nie (kommunikasie sal verseker dat 
: 

verstaanbare invoer beskikbaar gestel word), (2) waarskuwing teen strukturele gradering en fout-
' korreksie (beide sal lei tot 'n fokus op taal as objek) en (3) die skep van 'n positiewe 
I 

klasatmosfeer om die affektiewe filter te verswak. (Larsen-Freeman en Long, 1991: 244 ). 
: 
I 

I 

Van die belangrikste punte van kritiek wat teen die Monitor Teorie ingebring is, gaan oar die 
I 

onderskeid tussen verwerwing en leer, die ontoetsbaarheid van die hipoteses, insluitende die 
i 

aangebore taalvermoe-aanname en die afwe~ igheid van 'n toereikende verduideliking vir die 

bestaan van die vermeende 'natuurlike volgorde' (Larsen-Freeman en Long, 1991 :248-249). 

2.2.2.2 Omgewingsafhanklike teoriee 

Omgewingsafhanklike teoriee stel dat 'n organisme se grootmaak of ondervinding van grater belang is vir 

ontwikkeling as die aard daarvan, of die aangebore ve+ oens daarvan. Hierdie teoriee ontken eintlik dat 

aangebore vermoens enige rol speel behalwe om die 'dier of mens van 'n interne struktuur te voorsien 
' 

waarop omgewingsfaktore kan inwerk. 

Die bekendste voorbeelde hiervan is die behavioristieJe en neo-behavioristiese stimulus-respons (S-R) 

teoriee, soos die van Skinner (1954, 1957, 1958). ~eo-behav ioristiese leerteoriee was invloedryk in 

taalonderrigkringe, veral as gevolg van die riglyne wat dit in die werke van Fries (1945, 1949), Lado 

(1957) , Politzer (1978) en ander vir die antwerp van die pudiolinguale metode verskaf het. 

i 
i 

Hoewel S-R modelle nie meer veel geloofwaardigheiq het as teoriee van tweedetaalleer nie, het die 

verwante konneksionistiese modelle wei die belangstel iing gewek as moontlike bronne van insig oar die 
' 

meer algemene kenmerke van die leerproses, insluitende die areas van motoriese beheer, visuele 

persepsie en geheue. Van spesifieke belang vir taalleerteorie is die werk oar parallelle verspreide 

verwerking (parallel distributed processing, of PDP) van Rumelhart en McClelland (1986) en die PDP 

Navorsingsgroep. I 
i 
I 

I 
PDP is 'n teorie van kognisie wat nie die aaname rryaak van aangebore vermoe nie. PDP-teoretici 

argumenteer dat leer gebaseer is op die verwerking van invoer, maar glo nie dat die verwerking van 
I 

invoer eindig by die aanwas van reels nie. Leer word ~erder beskou as die versterking en verswakking 
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i 

van konneksies in komplekse neurale netwerke as 'n funksie van die frekwensie van stimuli in die invoer. 
I 

Die netwerk beheer wat lyk soos reel-gebaseerde gedrag, maar wat eintlik net 'n refleksie is van die 
I 

konneksies wat gevorm is op die basis van die relatiewe kragte van verskeie patrone in die invoer. 
I 

i 

Waarskynlik geen suiwer omgewingsafhanklike teorieei behalwe konneksionisme het in die laaste tyd die 

lig gesien nie. Verskeie teoriee val egter in die omgeJ ingsafhanklike kamp omdat hulle taalleer probeer 

verduidelik deur leerder-eksterne veranderlikes te bbtrek, sander om enigiets te se oor kognitiewe 
I 

verwerking (Larsen-Freeman en Long, 1991 : 253). O~der die sterkstes van sulke teoriee, is Schumann 
I 

se Pidginisering Hipotese en Akkultureringsmodel (:1987). Schumann maak die stelling dat vier 

psigologiese veranderlikes belangrik word vir taalleer wknneer 'n leerder 'n lid is van 'n groep wat nie baie 
I 

spesifiek gunstig of ongunstig geposisioneer is vir ~eedetaalleer nie. Hierdie vier veranderlikes is 
I 

affektiewe faktore op die vlak van die indi~idu : taalskok, kultuurskok, motivering en 

egodeurdringbaarheid. I 

2.2.2.3 lnteraksionistiese teorie van tweedetaalleer 

i 

lnteraksionistiese teoriee gebruik die idees van beide: nativistiese en omgewingsafhanklike teoriee om 
I 
I 

taalleer te verduidelik. Dit maak die teoriee kragtiger, maar ook meer verwikkeld . Die individuele teoriee 
I 

binne hierdie skoal verskil ook baie van mekaar. Voor~tanders van die benadering is onder meer Givan 

(1981 , 1985) met 'n Funksioneei-Tipologiese teorie, Hatch, Flasher en Hunt (1986) met 'n 
I 

Ondervindingsmodel, en die ZISA-groep se Multidimensionele model (Ciahsen, 1980; Pieneman, 1980, 

1987; Meisel, Clahsen en Pieneman, 1981; Pienemah en Johnston, 1987; Hyltenstam en Pieneman, 
i 

1985). 

Die navorsing van die Zweitsprachenwerb ltalienischer und Spanischer Arbeiter (ZISA) is in die laat 1970s 
I 
I 

onder die Ieiding van Jurgen Meisel gedoen. Dit h~t 'n wye reeks bevindinge oor die naturalistiese 

verwerwing van Duits tot gevolg gehad. Volgens Lf rsen-Freeman en Long (1991 :270) het dit ook 

aanleiding gegee tot verskeie metodologiese reorienltasies in tweedetaalleernavorsing in Europa en 
I 
I 

Noord-Amerika, en het dit 'n teorie geproduseer wat ! nog deur die oorspronklike navorsers en ander 

medewerkers verfyn word. Dit het ook nuwe studie~ van naturalistiese en onderrigte tweedetaalleer 

gemotiveer, en nie net ten opsigte van Duits nie, maar dok Engels en Japannees. 

'n Belangrike fokus van die aanvanklike navorsing was Duitse tweedetaalleer (DTL) woord-orde reels. 

Daar is gevind dat, na 'n inisiele periode waarin leerders ge"isoleerde formules en woorde gebruik het, 

beide kinders en volwassenes begin hou het by 'n I vyf-stadia ontwikkelingsekwens (Ciahsen, 1980; 
I 

Pieneman, 1980, 1987; Meisel, Clahsen en Pieneman, ~ 981 ). 
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Elkeen van die ontwikkelingsekwense word geassosieer met een reel, sodat daar vyf reels is: SVO, ADV, 

SEP, INV en V-END. Die reels word hier uiteengesit: 

1. SVO: Met hierdie reel word 'n sin met kanoniese volgorde gekonstrueer; kanoniese volgorde 

verwys na subjek-werkwoord-objek volgorde oftewel die konstituent-volgorde van 'n gewone 

stelsin of die hoofsin in 'n saamgestelde sin in Duits. S(subject)V(verb)O(object). 

2. ADV: die reel word gebruik om bywoorde te posisioneer. ADV(adverb). 

3. SEP word gebruik om werkwoorde en hulpwerkwoorde te skei deur ander sinskonstituente 

tussenin te plaas. SEP(seperation). 

4. INV hanteer die omruiling van subjek en eerste werkwoordelement wanneer die sin ingelei word 

deur onder meer 'n bywoord, 'n preposisionele frase of 'n voegwoordelike bywoord. 

INV(inversion). 

5. V-END maak die sinsfinale posisie van die werkwoord in ondergeskikte sinne moontlik. In sulke 

sinne is die volgorde SOV. V-END(verb end). 

Die ZISA-projek het ook aan die lig gebring dat leerde.rs nie een IL-reel vir 'n ander versaak namate hulle 

deur die sekwens gegaan het nie. Hulle akkumuleer ,reels - die ouer reels word behou. Die reels vorm 

uiteindelik ook 'n implikasionele skaal: 

SVO < ADV < SEP < INV <V-END 

waarin die teenwoordigheid van 'n reel die vroeere reel of reels impliseer, maar nie die latere reels nie. 

Hierdie vyf reels word in die tabel op die volgende bladsy met voorbeelde verduidelik (uit Larsen-Freeman 

en Long (1991: 271)). 
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Stadium X- Kanoniese Orde (SVO) 

die kinder spielen mim ball 

the children play with the ball ' 

(Romaanse leerders se inisiele SVO-hipotese vir Duits:.tweedetaalleer woordorde is korrek vir die meeste 
I 

Duitse sinne met werkwoorde met 'n teenwoordige vorm.) 

Stadium X + 1 - Bywoord-vooropplasing (ADV) 

da kinder spielen 

there children play 

(Aangesien Duits, soos Afrikaans, 'n werkwoord-tweede reel het, wat subjek-werkwoord inversie vereis 

wanneer 'n bywoord vooropgeplaas word (there play children), is aile sinne van hierdie vorm afwykend. 

Die werkwoord-tweede of inversie-reel word eers op stadium X + 3 geleer. (Die bywoord

vooropplasingsreel self is opsioneel.) 

Stadium X + 2 - Werkwoordskeiding (SEP) 

aile kinder muss die pause ma,chen 

all children must the break have 

(Werkwoordskeiding is verpligtend in standaard Duits) 

Stadium X+ 3 - lnversie (INV) 

dann hat sie wieder die knoch 1gebringt 
I 

then has she again the bone brought 
! 

(Subjek en vervoegde werkwoordvorme moet omgeruil word na die vooropstelling van ander elemente.) 
I 

Stadium X+ 4- Werkwoord aan die einde (V-END) 

er sagte, dass er nach hause kommt 

he said that he home comes 

(In ondergeskikte sinne moet die finitiewe werkwoord ria die finale posisie beweeg.) 
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Terwyl ander werk ook al gedoen is in verband met ontwikkelingsvolgordes (Rutherford, 1982; 

Hyltenstam, 1987), is daar nie veel ingegaan op die faktore wat hierdie sekwense bepaal nie. Die ZISA

groep se werk oor woordvolgorde is egter ook in h ie~die opsig betekenisvol omdat dit 'n verduideliking 

voorstel vir die waargeneemde volgordes. Die voorstel het ook potensiele veralgemenende 

uitbreibaarheid na ontwikkelingsekwense van ander tale. Soortgelyke studies is byvoorbeeld ook oor die 

leer van Engels en Japanees as tweedetaal uitgevoer. , 

Die verduideliking postuleer dat die vyf orde-strukture en die reels wat daaraan verbonde is, 

manifesterings is van vyf of meer onderliggende stadiums in IL-ontwikkeling, wat weer elkeen 'n refleksie 

is van die leerder se gebruik van verskillende kombinasies van drie spraak-prosesseringstrategiee 

(Larsen-Freeman en Long, 1991 : 272). Deur van navorsingsbevindinge oor L 1 spraakprossesering en 

geheue (bv. deur Bever (1970)) gebruik te maak, hetCiahsen (1984) die drie strategiee as die volgende 
' 

gerdentifiseer: 

1. Kanoniese Orde Strategie (COS - canonical order strategy) - oppervlaktestringe weerspieel 

direkte passings van onderliggende betekenis. op sintaktiese vorm, wat beteken dat beweging in 

en vanuit die vasgestelde betekenisdraende sekwense geblokkeer is. 

2. lnisiering-Finalisering Strategie (IFS - initialisation-fina/isation strategy) - beweging van elemente 

na interne posisies in onderliggende strukture ~ord geblokkeer, sodat [XYZ] herrangskik kan word 

as [ZXY] of [YZX], maar nie [YXZ] of [XZY] nie'. 
; 

3. Ondergeskikte Frase Strategie (SCS - subordinate clause strategy) - permutasies van elemente in 

ondergeskikte bysinne word vermy. 

Daar kan van die veronderstelling uitgegaan word dat die prosesseringsvermoe van 'n tweedetaalleerder 

beperk word deur die stel strategiee wat in enige stadium tot die beskikking is van daardie leerder (vgl. 

Larsen-Freeman en Long, 1991: 272). Met so 'n uitgangspunt kan die ontwikkeling van die leerder se 

vermoens gesien word as die 'ontgroei ' van strategiee, of die geleidelike verwydering van die beperkinge 

wat hulle plaas op wat geprosesseer kan word . Dit rhotiveer oak weer 'n argument vir taalonderwysers 

dat strategiee beperk wat verstaan kan word , en met a'nder woorde geleer, of onderrig , kan word. 

Die volgende tabel dui aan hoe die drie strategiee gebruik kan word om die vyf-stadia 

ontwikkelingsekwens te verduidelik. Soos gesien kan word , is daar 'n hierargiese verband tussen die 
; 

strategie-kombinasies. Die tabel toon oak duidelik f an dat die ontwikkelingsproses die opheffing van 

beperkende strategiee behels en hoedat dit lei tot gr;oter en grater kompleksiteit in die vermoe van die 

leerder. 
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DTL Woordorde Stadium Toelaatbare Beherende 

Permutasies Strategiee 

X (SVO) Kanoniese volgorde [WX Y Z] [+KOS, +OFS] 
! 

"' 
X+1 (ADV) lnisialisering/Finalisering [W X Y Z] [+KOS, +IFS, +OFS] 

• I 
I : T 

X+2 (SEP) Ontwrigting en beweging na [WX y Z] [ -KOS, +I FS, +OFS] 

opmerklike posisie 
; 

~ 
X+3 (INV) Interne beweging [WXY Z] [-KOS, -IFS, +OFS] 

! 

X+4 (V-END) Sub-kategorisering [WX Y Z] [-KOS, -IFS, -OFS] 

--+--
[A g ! C] 

(Uit Larsen-Freeman en Long (1991 : 273)) 

Daar word daarop aanspraak gemaak dat die prbsesseringsbeperkinge universeel geld, en die 

voorspelling word gemaak dat verwerwingskonteks nie die ontwikkelingsekwense sal be"invloed nie. 

Hierdie voorspelling word gestaaf deur verskeie studiE1s van onderrigte IL-ontwikkeling met studente uit 

tipologies verskillende L 1 agtergronde. 

'n Verdere voorspelling wat gemaak word is dat leerders nie 'n stadium in die ontwikkelingsekwens sal 

kan oorslaan nie, al is hulle in 'n onderrigte taalleersituasie. Die beskikbaarheid van 

prosesseringstrategiee hang daarvan af of die vroeer stadiums al onder die knie gekry is (Larsen-
' 

Freeman en Long, 1991: 277). Hierdie voorspelling staan bekend as die Onderrigbaarheidshipotese of 

die Teachability Hypothesis (Pieneman, 1984). 

Die ontwikkelingsekwense wat die ZISA-model postuleer stem ooreen met Krashen se vlakke van 

interlingua-ontwikkeling in die opsig dat albei aanvo~r dat die tweedetaalleerder 'n proses volg wat 

vasgestel is en behels dat trapsgewys van laer na hoer vlakke vordering gemaak word waar tussenstappe 

nie oorgeslaan kan word nie. Volgens Brown (1987: 189) is hierdie argument random verstaanbare 

invoer nie nuut nie. Maar hy se dat Krashen die i + 1· formule aanbied asof dit moontlik is om i en 1 te 

definieer, terwyl dit nie so is nie. Die ZISA-model sit: egter konkrete ontwikkelingsekwense uiteen, en 

weerspreek daarmee nie noodwendig vir Krashen nie, maar ondersteun eerder sy lnvoer hipotese. 

' 
Die Z/SA-model maak ook 'n ander dimensie van · tweedetaalleer duidelik - dit is waarom dit 'n 

multidimensionele model genoem word. Leerders verskil van mekaar in hierdie ander dimensie, wat as 
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I 

die variasionele dimensie bekend staan (Larsen-Freeman en Long, 1991 : 280). Die hipotese hieroor voer 

aan dat hoewel leerders dieselfde ontwikkelingsvolgordes volg, hulle nietemin die verskillende stadiums 

op verskillende maniere onder beheer kry. Leerders v~rskil in terme van of hulle 'n oorwegend standaard 

orientasie het, sodat akkuraatheid voorrang geniet, of .'n oorwegend vereenvoudigende orientasie, sodat 

voorrang gegee word aan kommunikatiewe effektiwiteit. 

Beide hierdie groepe stel twee soorte vereenvoudigings in hulle IL'e ten toon: 

1. Beperkende vereenvoudiging, wat die weglating behels van verskeie verpligte grammatiese 

elemente, hoewel kommunikatief oortollige items ('Julia happy'; 'She eat sandwich' ). 

2. Uitbreidende vereenvoudiging, wat weer die oor-verskaffing van sulke items inhou ('He wented'; 
i 

'Theys go') (Meisel, Clahsen , Pieneman, 1981 ;
1
Meisel, 1983). 

Daar is verder gevind dat die relatiewe gereeldheid waarmee die twee soorte vereenvoudiging voorkom, 

verskil , afhangende van die soort leerder. Maar dat dit ook by 'n spesifieke leerder kan verander met tyd. 

Waarnemings het ook daarop gedui dat beperkende vereenvoudiging die geneigdheid was van 

segregasioneel georienteerde leerders, oftewel leerders wat minder vryetyd met Duitssprekendes (in 

hierdie geval) spandeer, beplan om nie baie lank ir\ Duitsland te bly nie, ensovoorts. Uitbreidende 

vereenvoudiging is daarteenoor die neiging van integrasie-georienteerde leerders, of leerders wat meer 

vryetyd bestee saam met Duitssprekendes, beplan om Ianger te bly, positiewer houdings het teenoor 

Duitsers, ensovoorts. 

Volgens Larsen-Freeman en Long (1991 : 283-285) le ;die krag van die Multidimensionele Model moontlik 

in die onafhanklike motivering van die waarge~eemde ontwikkelingstadiums deur middel van 

spraakprosesseringsbeperkinge. Dit is, die bestaan \(an die ontwikkelingsvolgorde word verduidelik, en 

hierdie verduideliking kom uit 'n ander bron as die data self, naamlik eksperimentele psigolinguistiek. 

Ander punte onderskei ook die ZISA-model van kontemporere taalleerteoriee. Dit beweeg weg van 

tweedetaalbeklemtoning om sodoende die sogenaamde 'vergelykende dwaling' (Biey-Vroman, 1983) te 

vermy. 

Onder die vergelykende dwaling, of the comparaiive fallacy, word 'n bepaalde uitgangspunt van 

tweedetaalleer navorsing in die 1960s en 1970s verstaan. Dit was om te fokus 6f op leerderfoute, wat 

gedefinieer is in terme van die volwasse L2-sisteem, 6f op items wat as verworwe beskou is wanneer 

hulle in 80% of 90% van gevalle korrek gebruik is in verpligtende omstandighede. 

Die ZISA-groep het hierdie benadering verwerp en die verwerwing van 'n vorm gedefinieer as die eerste 

verskyning van 'n vorm in 'n intertaal. Hierdie en die daaropvolgende ontwikkeling van vorm-funksie 
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verbande is behandel vanuit dieselfde leerdergeorienteerde perspektief as wat deur kreoliste, wat nie 'n 

ander keuse het nie, gebruik word. Deur die leerproses op hierdie manier te bestudeer, kan navorsers 

probeer om te verduidelik hoe tweedetaalleer plaasvind, en nie net wat bepaal of tweedetaalleer wei kan 

of sal plaasvind nie (Larsen-Freeman en Long, 1991: 283). 

Die ZISA-navorsing probeer oak om verskeie kontekstuele faktore, insluitende 'n verskeidenheid van 

sosiale en psigologiese veranderlikes, te koppel aan !nterne psigolinguistiese prosesse in die vorm van 

vereenvoudiging- en prosesseringstrategiee, wat wee,r gebruik kon word om die ontwikkelingsekwense 

van IL-ontwikkeling te verklaar. 

Hoewel die Multidimensionele Model in 'n kleiner mate weerspreekbaar is as Krashen se Monitor Teorie, 

wat oak na leerbaarheid kyk in terme van ontwikkelingsvlakke, is dit steeds een van die punte van kritiek 

wat die meeste teen die ZISA-model geopper word. Larsen-Freeman en Long (1991: 285) se oak dat 'n 

tekortkoming van die Multidimensionele Model is dat dit nie verduidelik hoe taalleerders leer wat hulle leer 

nie, al se die Model wei hoe hierdie leerproses beperk ~ord . 

2.3 Psigologie: taal en leer 

In hierdie afdeling word gekyk na die prosesse van taalleer, en leer in die algemeen. Die dissipline wat 
' 

hierdie prosesse omskryf en verduidelik is die psigologie. In die psigologie is daar volgens Stern 

(1983:289) twee sub-velde wat van belang is vir 'n bespreking oar taalleerteorie: die psigologie se 

beskouing van taal, en van leer in die algemeen. 

2.3.1 Leer 

Leer word beskou as 'n veranderingsproses wat in m~nse sowel as in diere plaasvind en wat 'n positiewe 

verandering teweegbring as gevolg van ondervinqing of oefening en wat onder die invloed van 

omgewingsfaktore plaasvind, onderrig ingesluit. Dit word gewoonlik gekontrasteer met biologiese 

konsepte van verandering, soos groei, volwassewording en ontwikkeling (Stern, 1983: 304). 

Die ondersoek na die aard van leer word op twee maniere benader: deur eksperimentele en teoretiese 

navorsing, en deur empiriese navorsing in onderrigsituasies. Saam verteenwoordig die twee die 

psigologie van leer. 

40 



I 
I 

2.3.1.1 Die teoretiese en eksperimentele studie!van leer 
I 

I 
I 
I 

Onder die teoretici wat hierdie soort navorsing onderneem of onderneem het kan daar tussen twee groot 
I 

groepe onderskei word : 'n skool met 'n environmentalistiese beskouing van die mens en 'n skool met 'n 

I kognitiewe beskouing. I 
I 
i 
i 

Eg . het sterk bande met die Britse assosianistiese 1 skool van filosofie (Hobbes, Locke, Berkeley, en 

Hume). Moderne mylpale in die ontwikkeling van hier~ie posisie is Pavlov se studies van kondisionering, 

Watson se behaviorisme (1909, 1913, 1914, 1919), Thorndike se konneksionisme (vgl. 1969) en Skinner 
! 

se operante kondisionering (1954, 1957, 1958, 1961) - :(Stern , 1983: 305). 
I 

Teoriee in hierdie skool staan bekend as S-R teoriee qmdat hulle gekarakteriseer word deur die klem wat 

hul le le op ekstern-observeerbare response (R) op spbsifieke stimuli (S), 'n empiriese en eksperimentele 

benadering, en die vermyding van subjektiewe of ~entalistiese konsepte. Die psigoloe van hierdie 

tradisie het dit dikwels in gemeen dat hulle probeer ~m nie enige aannames te maak oor wat binne 'n 
I 

individu aangaan wat besig is om te leer nie. Die p~ igologie van leer, volgens hierdie uitgangspunt, is 

navorsing oor leerfenomene wat die bedoelinge, die
1 

dinkwerk, die bewustelike beplanning en interne 

prosesse van die leerder geringskat. Dit is waarom ~aar 'n neiging opgemerk word om die effektiwiteit 

van so 'n leerteorie te demonstreer deur diere in eksp~rimente te gebruik (Stern , loc.cit.) . 
I 

I 
Sommige van die verteenwoordigers van hierdie skool, soos Skinner, is radikaal in hulle verwerping van 

I 
mentalisme. Volgens Stern (loc.cit. ) neem hulle nie h i~rd ie standpunt in as gevolg van 'n skaarsheid aan 

I 

sensitiwiteit nie, maar in die belang van spaarsamige iverduideliking. Neo-behavioriste, soos Woodworth 

(1964) en Osgood (1953, 1957), is egter meer bereid [om interne prosesse in aanmerking te neem, maar 

probeer om dit in terme van gedragspatrone te beskry~. 

I 
Skinner het homself in 1938 as 'n toonaangewend~ behavioris gevestig met Behavior of organisms. 

I 
Skinner se dat Pavlov se kondisionering respondente

1 
kondisionering is omdat dit gedrag is wat uitgelok 

word deur 'n stimulus. Hy onderskei 'n ander vorm :wat operante kondisionering genoem word en wat 
I 

volgens hom die verduideliking is vir die meeste vorme van menslike leer en gedrag. Operante gedrag is 
I 

gedrag waarin iemand of 'n dier sender die invloed v~n 'n stimulus optree; positiewe stimulus daarna kan 

die gedrag versterk en negatiewe stimulus kan dit ve~swak. Die omgewing word gereguleer of be"invloed 

en gedrag word bevestig deur versterkers. 
' ! 
I 

I 
I 

Skinner se Verbal behavior (1957) het taal besl<ryf as 'n sisteem van verbale operante, sodat 
I 
i 

taalleermetodologiee wat hierop geskoei was sorgvul~ige leerprogramme opgestel het wat daarop gemik 
I . 

was om die regte operante te versterk. Su lke taalleFrmetodes, soos die oudiolinguale metode, het wei 

sukses behaal wat daarop dui dat operantversterkin~ ten minste deel moet uitmaak van 'n suksesvolle 
I 

taalleermetode. Behaviorisme het egter vasgeloop teem taalverskynsels wat dit nie kon verklaar nie. 
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Met 'n werk in 1961 (Holland en Skinner), en artikels in 1954, 1958 en 1961 oefen Skinner 'n belangrike 

invloed uit op die idees van onder meer taalonderwysers. Skinner se standpunte vorm die basis vir die 
I 

konseptualisering van die oudiolinguale benadering in die 1960s. 

Van die ander skoal met 'n kognitiewe beskouing van leer, was 'n vroee verteenwoordiger die Gestalt 

psigologie, wat vir baie dekades eers assiosianisme, e11 later, behaviorisme, gekritiseer het. Dit het klem 

gele op aangebore organiseringsbeginsels in menslike r ersepsie, kognisie, sensormotoriese vaardighede, 

leer en in sosiale gedrag. Gestalt teorie beskou herhaling of oefening, die meganiese 'instempeling' of 

Thorndike se wette van leer, of Skinner se 'vorming', 'nie as tipies van menslike leer nie (Stern, 1983: 

307) . 

Sander om noodwendig al die konsepte van die Gestalt skoal te onderskryf, het sommige psigoloe 'n 

kognitiewe teorie van leer ontwikkel. Hulle beklemtoon betekenisvolle leer, en beskou betekenis nie as 'n 

gedragsrespons nie, maar as 'n duidelik geartikuleerde en presies gedefinieerde bewustelike ondervinding 

wat ontstaan wanneer potensieel betekenisvolle tekens, simbole, konsepte of stellings ingang vind by en 

gernkorporeer word by 'n individu se kognitiewe struktuur (Ausubel, 1967: 1 0). 

i 
Ausubel (Anderson en Ausubel, 1965) het leer byvoorbeeld beskou as 'n proses waarmee nuwe materiaal 

in verband gebring word met materiaal wat alreeds in die brein as kognitiewe konsepte bestaan. Leer is 

dan nie 'n respons nie, maar eerder iets soos 'n onde'rvinding. Die teorie gee rekenskap van verskeie 

leerfenomene: die aanleer van nuwe kennis, die onthou daarvan, die psigologiese realisering van kennis 

as 'n hierargiese struktuur en die proses van vergeet. 

Met Ausubel se teorie kan onderskei word tussen ' papegaaileer en betekenisvolle leer. As iets 

papegaaigeleer word , word dit makliker vergeet omdatl die materiaal as losstaande elemente opgeneem 

word . In teenstelling daarmee word kennis wat op 'n petekenisvolle manier geleer word Ianger onthou, 

omdat dit in verband gebring word met bestaande kenni~ en deel word van daardie kennisbasis. 
I 

Ausubel se teorie het belangrike implikasies vir tWeedetaalleer en -onderrig gehad. lndien die 

belangrikheid van betekenis in taal en van betekenisvolle kontekste vir linguistiese kommunikasie in ag 

geneem word in taalonderrigmetodes, sal 'n taalvermoe s6 aangeleer word dat dit nie maklik vergeet kan 

word nie. Dit sal deel word van 'n betekenisvolle taalvoorstelling in die verstand van die leerder (Brown, 
I 

1987:69) . 

Terwyl Ausubel die behavioristiese posisie heeltemal verwerp, is daar ander psigoloe van die kognitiewe 

skoal met minder ekstreme uitgangspunte, soos Bruner, en Gagne. Volgens hulle word sekere soorte leer 

genoegsaam verduidelik deur 'n behavioristiese stimulus-respons teorie, terwyl konseptuele leer of die 

leer van beginsels 'n konseptuele teorie nodig het. 
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Bruner (Bruner, 1960, 1966, 1977) se aanbieding van ',n sterk kognitiewe benadering tot skool-leer het 'n 

kragtige impak gemaak op kurrikulumontwikkeling in die 1960s, maar baie min op taalkurrikula en eerder 

op die leerplanne van natuurlike wetenskappe, sosiale wetenskappe en wiskunde (Stern, 1983: 308). 

Gagne (1977) onderskei tussen verskillende varieteite van leer: die leer van intellektuele vaardighede, 

konsepte en reels; die leer van probleemoplossingstegnieke en kognitiewe strategiee; verbale 

informasieleer, motoriese leer en die leer van houdingJ. In sy analise en verduideliking van hierdie tipes 
i 

leer vermeng hy konsepte van kognitiewe en behavioristiese aard (Stern, 1983: 308). 

2.3.1.2 Die empiriese studie van leer in onderigsituasies 

Navorsing oor leer in praktiese onderrigsituasies kan in vier kategoriee opgedeel word: karakteristieke 

van die leerder en verskille tussen leerders (vermoens, persoonlikheid, houdinge en motivering), 

verskillende soorte leer, die leerproses, en die resultate van leer. 

2.3.1.2.1 

2.3.1.2.2 

Onder leerderkarakteristieke verskyn die volgende as faktore wat dikwels in literatuur oor 

die onderwerp genoem word : die invloed van ouderdom en volwassenheid op 

verstandelike ontwikkeling en leer; ~ ie effekte van oorgeerfte eienskappe en die 

omgewing op vermoens en prestasie; spesifieke gawes vir bepaalde take, soos 

musikaliteit of 'n aanleg vir taal; die invloed van huislike en gemeenskapsfaktore op 

motivering en houdinge wat leerders aanmoedig om te leer en om daarmee vol te hou 

(Stern, 1983: 309). 

Wat geleer word , word dikwels uitgedruk as drie psigologiese kategoriee. Konseptuele en 

verbale leer sluit informasie, kennis, idees, konsepte en denksisteme in. Vaardigheidsleer 

verwys na die verwerwing van sensormotoriese prosesse, soos skryf, die aanleer van 'n 

sport, teken en gedrag wat as 'n gewbonte uitgevoer word, soos die sosiale gewoontes 

om te groet en die gebruik van messegoed, asook biologies bruikbare tegnieke, soos om 
I 

te leer hoe om te leer of probleme op te los. Affektiewe en sosiale leer verwys na die 
i 

verwerwing van emosionele gedrag en uitdrukking, belangstellings, sosiale houdinge en 

waardes. 

Die kontroversie random die oudiolinguale gewoonteteorie versus die kognitiewe teorie 

draai in hoofsaak rondom die vraag of tweedetaalleer meer effektief is wanneer dit 

aangebied word as konseptuele leer eerder as vaardigheidsleer. Volgens Stern 

(1983:31 0) is daar altyd 'n affektiewe komponent betrokke hierby, ongeag watter teorie 

reg het. 
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2.3.1.2.3 

: 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

Met die paging om die leerproses beteri te verstaan is 'n aantal onderskeidings al gemaak. 

Daaronder tel die tydskaal van leer- f ieronder word onder meer die vraag gevra of die 

ouderdom van die leerder 'n invloed ~et op leertyd; daar is oak die onderskeid tussen 

eerste leer en tweede leer, waar lg herleer, afleer en eersteleer-kennisuitbreidings 

impliseer. 

Die leerproses kan verder beskou wo~d as meer of minder bewustelik en vrywillig . Die 
; 

onderskeid wat Krashen gemaak het ~Krashen, 1978: 331, 391-405) tussen taalleer en 
I 

taalverwerwing verwys hierna. Betekenisvolle leer en meganiese leer word 
I 

gekontrasteer. 

geleidelike leer. 

1983: 311) . 

I 

Daar word op die verskil gewys tussen vinnige korttermynleer en 

Verder kan selfleer onlderskei word van anders gefasiliteerde leer (Stern, 

I 
I 

! 
2.3.1.2.4 Metodes is en word ontwikkel om pre~tas ie en vermoe te toets. Die toepaslikheid van 

I 
psigometriese toetse vir taal is in die v~oee stadiums van opvoedkundige psigologie in die 

twintigs herken. Sedert die 1960s het idaar oak 'n bewustheid onstaan dat die linguistiek 

'n bydrae moet lewer tot die antwerp v, n sulke toetse (Stern, 1983: 312). 

I 
I 
I 
I 

2.4 Linguistiese invloede op Tweedetaalle~rteorie 

Die geskiedenis van die linguistiek as wetenskap het in ' hierdie eeu meer vordering gemaak as in die eeue 
I 

voor dit. Dit is verder moontlik om die vroee twintigste1eeuse linguistiek in twee hoofstrominge te verdeel: 

die strukturalistiese beskouing en die transformasioneel generatiewe beskouing (TG). 
I 
i 

Die ontwikkeling van linguistiese teorie is verwikkeld e1 natuurlik meer gekompliseerd as wat hierdie twee 

verdelings aandui. Strukturalisme het byvoorbeeld nie lin transformasionalisme verander nie. Dit het vir 'n 

ruk daarmee kohabiteer, al is dit nie deur die meerderr eid linguiste as 'n simbiotiese situasie beskou nie, 
I 

en al het dit status verloor namate die TG in statuur gegroei het. 
I 

I 

Strukturalisme en die TG is oak nie die enigste twee l,inguistiese teoriee wat voorgestel is nie, al is hulle 

waarskynlik die bekendstes. Die teoriee word nie in hierdie studie in detail beskryf nie; daar word kortliks 
i 

gekyk na die uitgangspunte van die strukturalisme. fv1eer tyd word gespandeer aan die TG aangesien 

baie stellings daarvan nou die algemeen aanvaarde teoretiese standpunte verteenwoordig . Ek gaan oak 
I 

nie in op die tekortkominge van die TG nie; dit is g~noeg om te se dat die TG sedert die konsepsie 

daarvan in ongeveer 1957 tot die hedendaagse weerg~wes daarvan baie evoleer het, en dat dit oak kritiek 
I 

ontvang het. (Dat daar nie ingegaan word op die ~ritiek teen die TG nie, hoef nie noodwendig as 'n 
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bevoordeling van my ten gunste van die uitgangspunte van die TG gesien te word nie. Dit is 'n praktiese 

oorweging - dit is nie 'n primere doelwit van die stud ie bm linguistiese teorie uiteen te sit en in perspektief 

te plaas nie.) 

2.4.1 Strukturalisme 

Stern (1983: 136) skryf dat van die linguistiese skole wat 'n invloed uitgeoefen het op taalleerteorie, 
! 

Amerikaanse Strukturalisme waarskynlik die belangrik~te is. Dit het 'n invloed uitgeoefen op amper elke 

aspek van taalleer sedert 1940, vanaf die middel-se~tigs het dit hewige kritiek uitgelok, en sedert die 
I 

1970s is dit oorskadu deur linguistiese teoriee met 'n verskillende klem. 
I 

i 

Amerikaanse Strukturalisme het begin met 'n werk van; Bloomfield, Language, wat in 1933 gepubliseer is. 

In Bloomfield se tyd was linguistiek nog nie goed gede~n ieerd nie; daarom was sy belangrikste oorweging 

om linguistiek te vestig as die wetenskap van taal. !later beveel Bloomfield in 'n Outline guide for the 

practical study of foreign languages ( 1942) 

'n professionele en tegniese benadering aan. 

Hy argumenteer dat 'n taal net geleer kan word by mo!fdertaalsprekers wat moet optree as informante en 

wat intens geobserveer en nageboots moet word. H i~rdie informant moet ook eerder daarvan af wegbly 

om te teoretiseer, en moet net die taal op 'n onselfbewJste manier aanbied. 
! 

Stern (1983: 157) se van Bloomfield dat rY nie ten gunste was van onbewustelike 
I 
I 

onderdompelingstegnieke nie. Taalleer behels nougesette oplet, bewustelike nabootsing, geduldige 

oefening en memorisering so wei as analisering van wc:h 'n moedertaalspreker se. 

I 

I 

Terwyl die rig lyne van die Outline nie net so in ta~ lleerpraktyk opgeneem is nie, het die idees van 

strukturalisme die algemeen aanvaarde stellings in di~ 1940s begin vorm. Dit is gewoonlik in die vorm 
i 

van die volgende vyf leuses uitgedruk (Stern, 1983: 198): 

Taal is gesproke, nie geskrewe nie. 

! 

I 
i 
I 

1. 

2. 'n Taal is hoe die moedertaalsprekers daarvan dit gebruik, nie hoe iemand dink hulle dit moet 

gebruik nie. 

3. Tale is verskillend. 

4. 'n Taal is 'n stel gewoontes. 

5. Leer die taal, nie oor die taal nie. 

Terselfdertyd, in 1941, het die English Language In~ 1tute van die Universiteit van Michigan, onder die 

leierskap van Fries, die onderrig van Engels begin behader uit die oogpunt van die strukturalisme. Fries 
I 
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het herhaaldelik die mening uitgespreek dat die fundamentele bydrae van linguistiek tot taalleer nie soveel 
I 

random orale beklemtoning, intensiewe oefening en kle,iner klasse draai nie, maar om die voorsiening van 

'n beskrywende analise as die basis waarop leermateriaal antwerp moet word (Fries, 1949). 

Lado, die opvolger van Fries as Ieier van die English Language Institute, was teen 1957 gemoeid met die 

probleem van die moeilikheidsgraad van taalleer. Die 1 moeilikheidsgraad kon volgens hom gemeet word 
' 

aan hoeveel die eerstetaal van 'n voornemende taalle~rder verskil van die tweedetaal. Dit het aanleiding 

gegee tot kontrastiewe analises, wat kon bydra tot die antwerp van taalleerprogramme. 
I 

Linguistiese strukturalisme, psigologiese behaviorisme en die oudiolinguale metode, 'n leertegniek wat 
' 

ontstaan het op grand van die aanwysings van struktyralisme en behaviorisme, het teen 1960 die kruin 

van die golf bereik. 

I 

2.4.2 Alternatiewe vir Amerikaanse strukturalisme 
I 

In die eerste helfte van die sestigs het twee belangrike werke verskyn wat 'n reorientasie terug na 

strukturalisme kon bewerkstellig : The linguistic sciences and language teaching van Halliday, Mcintosh 
I 

en Strevens (1964) en Language teaching analy~is van Mackey (1965). Soos Fries en ander 

strukturaliste het Halliday, Mcintosh en Strevens omvattende taalbeskrywings beskou as die belangrikste 

bydrae wat linguistiek tot taalleer kon maak. Maar hierdie bekrywings was volgens hulle onbevredigend 

omdat dit kontekstuele betekenis agterwee gelaat het en oak nie daarin kon slaag om 'n volledige prentjie 

van 'n taal te skets nie (Halliday, Mcintosh en Strevens,1964 : 149). Hoewel hulle die TG beskou het as 

'n baie kragtige teorie, was dit hulle mening dat dit oqk nie 'n ge"integreerde teorie was wat al die vlakke 

van taal dek nie. 

Vervolgens het hulle (Halliday, Mcintosh en Strevens) die neo-Firthiaanse skaal-en-kategorie teorie 
I 

aangeneem (op. cit. :154) (vgl. Stern, 1983: 164). Die redes daarvoor was dat die teorie 'n toereikende 
I 

plek gee aan betekenis op aile vlakke van taal en ontken dat betekenis losmaaklik is van vorm, asook dat 

die teorie polisistemies was. Dit het ewe veel gewig gegee aan die verskillende vlakke van taal - fonologie 
I 

en ortografie, sintaksis, morfologie en woordeskat en betekenisgewende elemente, soos konteks. 

Die benadering van die skaal-en-kategorie teorie is soos volg : wanneer 'n taalbeskrywing beskikbaar is, 

moet 'n keuse (beperking) gemaak word oar die varieteit van register (inperking) en taalitems (seleksie). 
I 

Die geselekteerde repertoire moet dan gegradeer wo~d in groat stappe (stadiums) en in sekwense vir elke 

stadium. Daarna verteenwoordig die voorstellings · die pedagogiese behandeling van die repertoire, 
I 

gevolg deur evaluasie (Stern, 1983: 165). Stern s~ oak (lac. cit.) dat hoewel die werk van Halliday, 

Mcintosh en Strevens 1964) wyd gelees is, dit nie die verwagte reorientasie teweeg gebring het nie. Die 

redes hiervoor was waarskynlik dat die skaal-en-kategorie teorie nie as 'n duidelike alternatief vir 
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strukturalisme uiteengesit is nie, en dat die TG besig was om veld te wen as 'n teorie met 'n duidelike 
I 

alternatief vir strukturalisme. 

I 

Mackey (1965) se werk het 'n meer analitiese en neutrale uitgangspunt gehad. Sy raamwerk het bestaan 

uit drie verbandhoudende areas wat daarop gemik was om die plek van die linguistiek in taalleer duidelik 

te maak en om 'n raamwerk tot stand te bring waarme~ taalleer geanaliseer kon word. Die drie areas was 

taal, metode en onderrig. Onder taal het hy drie verdere sub-areas verstaan: taalteorie, taalbeskrywing 

en taalverskille. Dit was 'n onderskeid wat met die strukturalistiese en neo-Firthiaanse uitgangspunte 
I 

ooreengestem het. 

Anders as die lg. twee skole, het Mackey egter nie probeer aandui watter van die verskillende linguistiese 

modelle die geskikste was vir inkorporering in 'n taalleermodel nie. Hy het die verskillende modelle gelys 

en teen mekaar afgespeel, en in die proses ook aange
1
dUi dat verskillende taalleerbenaderings in verband 

gebring kan word met verskillende linguistiese teoriee (Stern, 1983: 166). 

2.4.3 Transformasionele generatiewe grammatika 

Terwyl die beginsels van strukturalisme in taalklaska~ers in gebruik geneem is, het transformasioneel 

generatiewe grammatika op die toneel verskyn . Die 1957-publikasie van Chomsky se Syntactic structures 

het vir jare nie 'n impak gemaak op taalleerpraktyk nie (Stern, 1983: 167). Dit is as 'n alternatief beskou 
I 

deur Mackey en as ontoereikend deur Halliday, Mcintosh en Strevens, soos hierbo beskryf is. 

Die TG-grammatici het aanvalle geloods op die behavioristiese grondbeginsels van die oudiolinguale 

metode, en teen die linguistiese stellings van die strukturalisme. Kontrastiewe analise is ook geraak deur 
' 

die nuwe neiging in linguistiese teorie. Dit was V
1
eral kwesbaar omdat dit in die bloeityd van die 

strukturalisme en beskrywende linguistiek 'n aanhang begin kry het, terwyl die strukturalisme nou besig 
I 

was om veld te verloor. 

i 
Sommige TG-teoretici was van mening dat KA nie vE1el te bied het vir die TG nie, aangesien dit beskou 

kon word as 'n vergelyking van oppervlakstrukture. Stern (1983: 168) skryf egter oor Di Pietro (1968, 

1971) wat 'n transformasionele benadering tot KA voorgestel het. Hy het geargumenteer dat vir 'n KA om 

enigsins moontlik te wees, daar elemente van tale moet wees wat universeel is. Die onderskeid wat die 

TG tussen diepte- en oppervlaktestrukture gemaak het, is deur hom gebruik om 'n nuwe interpretasie aan 
I 

KAte gee en om sodoende te keer dat dit saam met strukturalisme en behaviorisme ondergaan. 

Die invloed wat die TG uitgeoefen het op taalleer was nie so konkreet sigbaar as wat die geval was met 

die strukturalisme nie. Hoewel reels en transformasi~s volgens Stern (1983: 168) in sommige kursusse 
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begin verskyn het, was die belangriker bydrae van die' TG eerder dat dit die foute van die strukturalisme 

en die oudioloinguistiese metode op 'n sistematiese wyse kon blootstel en kritiseer. Die invloed was een 

van bevryding en van stimulering. Baie nuwe ontwikkelings het in taalleer begin, en daar word aanvaar dat 
I 

die meeste hiervan die gevolg was van die impak van die transformasioneel generatiewe grammatika-
1 

teorie 

'n Rasionalistiese of kognitiewe teorie het ook ontwikkel waarin die TG die linguistiese komponent 

verteenwoordig het en waarin dit verbind is aan die ko~nitiewe beskouing van die psigologie van taalleer. 

Dit is egter nie so dat aile teoretici vir hierdie rasionalistiese of mentalistiese standpunt kant gekies het nie. 
I 

Ander teoretici het probeer om die mentalistiese standpunt met die strukturalistiese, empiriese standpunt 

te versoen, deur te beweer dat die twee teoriee mekaar komplimenteer en dat dit diensbaar is vir 

verskillende tipes leerders en onderwysers (byvoorbee
1

1d Chastain, 1971 en 1976) of dat dit verskillende 

fases van die taalleerproses verduidelik (byvoorbeel~ Rivers, 1968). Ander het weer gese dat die 
i 

onderskeid tussen empirisme en rasionalisme nie so duidelik is as wat voorgegee word nie (byvoorbeeld 

Carrol1971, Stern 1974). 

2.4.3.1 Taaluniversale 

Volgens Gass en Selinker ( 1994: 1 08) is navorsing oor' taaluniversale tans die belangrikste fokuspunt in 

taalleer in verband met linguistiek. Universele Gramr;natika (UG) bestaan uit twee soorte universale: 

substantiewe en formele universale. Substantiewe universale is vaste kenmerke soos die verskillende 

fonetiese vorms waaruit klanke gemaak word, of sintaktiese kategoriee, soos naamwoord, werkwoord, 

subjek en objek. Formele universale is meer abstrak: hulle is stellings oor watter grammatikale reels 

moontlik is. 

UG beperk die grammatikas wat moontlik is vir menslikT tale. Dit verskaf egter nie aan die leerder 'n stel 

voorafbereide reels nie, maar 'n stel beginsels wat geparametriseer kan word . 'n Universele beginsel is 
I 

soos om te se dat in 'n gegewe taal enige sin met 'n werkwoord moet begin of eindig; die parametrisering 

sal in een taal wees dat elke sin met 'n werkwoord be~in, en in 'n ander dat elke sin met 'n werkwoord 

eindig . Die beginsels en parametriserings daarvan beperk die hoeveelheid moontlikhede wat 'n kind moet 

oorweeg om 'n taal se reels te leer. 

I 

Die reels wat die kind met behulp van die UG ontdek vorm die kemgrammatika van sy taal. Nie aile reels 

is egter kern reels nie. Elke taal bevat elemente wat nie' deur die UG beperk word nie; dit is die periferale 

grammatika (Ellis, 1985: 193). ldiomatiese uitdrukkings i~ 'n voorbeeld hiervan. 
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Kernreels word oak gemerk genoem, en periferale reels ,ongemerk. Die Engelse adjektiewe 'big', 'long' en 

'fasf is ongemerkte woorde teenoor 'smalf , 'shorf en 'slow' wat gemerk is; eg. kan in beide stelsinne en 

vraagsinne gebruik word , terwyl lg. net in stelsinne gebru ik kan word ('n mens vra byvoorbeeld nie hoe 

stadig iemand hardloop nie). 

I 
Die rede vir die klem op taaluniversale is dat taaUeerteoretici probeer vasstel tot watter mate 'n 

I 
aangeleerde tweedetaal beskou kan word as 'n natuurlike taal. Die aangeleerde tweedetaal word dikwels 

I 

beskryf as 'n leerdertaal of 'n intertaal omdat die lee~der meesal nie dieselfde mate van natuurlikheid 

bereik in die gebruik van daardie taal as 'n eerstetaalspreker daarvan nie. 'n Uitgangspunt oar die 

probleem van die natuurlikheid van leerdertale is al geformuleer as die lntertaal Strukturele Konformiteit 

Hipotese: 

'All universals that are true for primary languages are also true for interlanguages.' (Eckman, 

Moravcsik en Wirth , 1989: 195). 

Om die waarheid van hierdie hipotese te kan bewys, moet aangetoon word dat die universele beginsels 

wat natuurliketale vorm en beperk dieselfde doen vir leerdertale. Gassen Selinker (1994: 11 0) se: 
I 

I 

'There are many ways in which universals can be expected to affect the development of second 
I 

language grammars: (1) They could absolutely aff~ct the shape of a learner's grammar at any 

given point in time. . . . (2) They could affect acquisition order whereby more marked forms 

wou ld be . the last to be acquired. Or, (3) they could be one of many interacting forces in 

determining the shape of learners' grammars.' 

Daar is twee dominante benaderings tot die studie: van taaluniversale: Tipologiese en Universele 

Grammatika. 

2.4.3.1.1 Tipologiese grammatika 

In hierdie benadering tot die studie van universale probeer linguiste om die ooreenkomste en verskille 

tussen tale in die algemeen te ontdek. Daarmee word taaltipologiee vasgestel en spesifikasies oar watter 

tale moontlik is. 

Tipologiese universale sluit die bg. substantiewe en formele universale in , maar oak universale wat 

implikasioneel genoem word . lmplikasionele universale bring die teenwoordigheid van een linguistiese 

kenmerk in verband met die teenwoordigheid va r1 ander kenmerke. Twee soorte implikasionele 

universale is ge"identifiseer: tros- en hierargiese universale. 'n Voorbeeld van eg. is die gelyktydige 
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i 
j 

voorkoms van Werkwoord-Subjek-Objek woordorde en jpost-naamwoord adjektiewe. As 'n taal een van 
i 

hierdie eienskappe het, het dit ook die ander (Ellis, 1985.~ 195). 

I 
'n Bekende hierargiese universaal is die sg. Toegankli,kheidshierargie. Die beginsel is dat 'n mens kan 

voorspel watter soort relatiewe frases (RELF) 'n gegew~ taal sal he gegrond op die volgende hierargie: 

SU > DO > 10 > OBL > GEN > 0 COMP 

waar die afkortings staan vir die volgende: 

SU: Subjek RELF: 

DO: Direkte objek RELF: 

10: lndirekte objek RELF: 

OBL: Objek van die voorsetsel RELF: 

GEN: Genitiewe RELF: 

0 COMP: Objek van vergelyking RELF: 

(voorbeelde uit Ell is, 1985: 195) 

i 

I 
I 

The man that kicked the dog ... 

The tree that the man cut down ... 

The man that she cooked the cake for ... 

The house that she lives in ... 

The dog whose owner has died ... 

The man that I am richer than ... 

Twee bewerings word gemaak: dat aile tale subjekti~we relatiewe frases het en dat as enige taal 'n 

sekere relatiewe frase het, dan sal dit oak al die relatie~e frases he wat hoer op in die hierargie is; dit wil 

se dat 'n taal met 'n 10-relatiewe frase oak 'n DO-relatier e frase sal he. 

i 

Gassen Selinker se hieroor (1994:114) : 
I 

I 

'In sum, the results from the universal prediction~ of the Accessibility Hierarchy support the 

notion that learner grammars are constrained in a similar way as natural language grammars.' 
I 

i 
I 

I 

2.4.3.1.2 Universele grammatika (UG) 

Die teorie onderliggend aan UG aanvaar dat taal ;bestaan uit 'n stel abstrakte beginsels wat die 

kerngrammatikas van aile natuurlike tale karakteriseer.l 
I 
! 

As kinders 'n komplekse stel abstraksies moet leer, mdet daar iets anders wees as die taalinvoer waaraan 

hulle blootgestel word om hulle in staat te stel om taal ~et relatiewe gemak en spoed te leer. Dit sou dan 

onmoontlik wees vir 'n kind met onontwikkelde problf emoplossingsvermoens en geen meta-kennis oar 

taal nie om so 'n ingewikkelde stelsel soos 'n natuurlike taal te leer gebruik sander dat hierdie stel 

abstrakte beginsels op een of ander manier aan hulle,beskikbaar is (Gassen Selinker, 1994: 120). UG 

word gepostuleer as 'n aangebore taalvermoe wat die mate beperk waarin tale van mekaar kan verskil. 

Die argument is dat die kompleksiteit van taal nie aandeleer kan word sander hierdie taalvermoe nie. 
i 
i 
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In UG-kringe is daar verskillende menings oor die vraag of die aangebore taalvermoe wat kinders gebruik 
! 

om hulle eerstetaalgrammatikas te konstrueer nog steeds aktief is wanneer 'n tweedetaal aangeleer word . 

Een daarvan is die Fundamentele Verskil Hipotese (Biey-Vroman, 1989; Schachter, 1988), wat 

argumenteer dat wat in kindertaalverwerwing gebeur nie dieselfde is as wat in volwasse 

tweedetaalverwerwing gebeur nie. Die ander is die Toegang tot UG-benadering, wat aanvoer dat die 

aangebore vermoe wei help om 'n tweedetaal te verwerf en op baie dieselfde manier as wat dit kinders 

help om hul eerste taal te leer. 

2.4.3.1.2.1 Die Fundamentele Verskil Hipotese (FVH) 

I 

Die basiese premis van die FVH is dat volwasse tweedetaalleerders nie toegang het tot UG nie. Dit 

argumenteer eerder dat wat hulle weet van taaluniversale verkry is deur 'n oorweging van hulle eerstetaal. 

Hierdie informasie word verkry deur die eerstetaal te ontleed en deur aan te neem dat hierdie feite deel is 

van die algemene karakter van taal eerder as 'n deel van net die eerstetaal. Die leerder konstrueer dus 'n 
I 

pseudo-UG, gebaseer op wat bekend is van die eerstetaal. Dit is in hierdie sin dat die eerstetaal kennis 

van die UG aan tweedetaalleerders beskikbaar stel. 

Die FVH se ook dat behalwe vir die eerstetaal wat kennis oor taaluniversale moontlik maak, 

tweedetaalleerders ook gebruik maak van hulle al~emene probleemoplossingsvermoens (Gass en 

Selinker, 1994: 125). 

2.4.3.1.2.2 Die Toegang tot UG-benadering: , beginsels en parameters 

Binne hierdie raamwerk word geargumenteer dat die UG volkome aktief is en beskikbaar is aan volwasse 

tweedetaalleerders. 

Daar is sekere kenmerke van tale wat verskil. Hierdie variasie word uitgedruk met die konsep van 

linguistiese parameters. Parameters het 'n beperkte stel moontlike waardes. Wanneer 'n kind 'n 

eerstetaal leer, bepaal die data waaraan die kind blpotgestel word watter beginsel 'n kind na watter 

waarde (of parameter) sal stel. Alhoewel parameters ' nie onveranderlik is nie, soos beginsels wei is, is 

hulle beperk, en sodoende word die las op die kind verlig . Met ander woorde, deur die teoretiese konsep 

van parameters voor te stel word die kind se taak vergJmaklik aangesien daar 'n beperkte aantal opsies is 

om uit te kies (Gassen Selinker, 1994: 127-128). 
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Die probleem by tweedetaalverwerwing is die bepaling van of en hoe 'n gegewe parameter opnuut gestel 

kan word. lndien byvoorbeeld veronderstel word dat 'n parameter twee moontlike waardes het en verder 
I 

dat 'n spreker 'n eerstetaalparameterstelling het wat
1 
verskil van die tweedetaalparameterstelling wat 

aangeleer moet word , sou 'n mens die volgende kon se: as UG beskikbaar is aan die leerder, behoort 
! 

daar min probleme te wees om die parameter anders te; stel omdat die spreker tot beide stellings toegang 

het deur die UG. As die UG net werksaam is deur die eerstetaal (soos die FVH beweer}, behoort 'n mens 
I 

te verwag dat slegs daardie kenmerke wat in die · eerstetaal beskikbaar is in die tweedetaal sal 
; 

manifesteer. En as die UG glad nie beskikbaar is nie, sal 'n mens verwag dat die UG nie die leer van 'n 

tweedetaal sal bernvloed of bevoordeel nie (Gass en Selinker, 1994: 128). 

2.5 Taalonderrig- en taalleerbenaderings 

Taalleerteoriee is nie altyd in ag geneem wanneer leermateriaal en leermetodes saamgestel moes word 

vir tweedetaal- of vreemdetaalleerders nie. Dikwels i's daar ook van konsepte uit verskillende teoriee 

gebruik gemaak vir die antwerp van 'n enkele taalleermetode. In die volgende afdeling word taalleer

taalonderrigmetodes beskryf. 

2.5.1 Die Grammatikavertalingsmetode 

Die Grammatikavertalingsmetode is die oudste taalle~rmetode in gebruik, en is weer toegepas nadat 

belangstelling in die Direkte Metode begin kwyn het. Dit het aanvanklik as die Klassieke Metode bekend 

gestaan en het gekonsentreer op grammatikalesse, die, aanleer van morfologiese reels, memorisering van 

lyste woorde, en die vertaling en skryf van tekste (Brown,1987:74) Lyste van gersoleerde woorde moes 
! 

geleer word, en die beskouing van grammatika was dat dit baie belangriker is as inhoud. 
I 

Richards en Rodgers (1986:5) skryf oor hierdie metod~ dat dit geen voorstander het nie, dat dit 'n metode 
I 

is sander 'n teorie, en dat geen literatuur argumente aanbied wat probeer om dit in verband te bring met 

linguistiese, psigologiese of opvoedkundige teorie nie. 

2.5.2 Die Series metode van Gouin 

I 

In 1880 het die Fransman Francois Gouin L'art d'e'lseigner et d'etudier les langues gepubliseer (die 

Engelse vertaling verskyn in 1892) waarin hy sy taalleermetode aanbied. Die metode is ontwikkel op 

grand van die uitgangspunt dat taalleer in beginsei 'n manier is om persepsies te transformeer in 
I 

konsepsies. 'n Mens behoort dus nie leermateriaal na willekeur uit woordeboeke en 

grammatikabeskrywings te haal nie, maar moet dit w~t beleef word in die tweedetaal probeer uitspreek. 
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Dit het gekulmineer in sy Series metode wat aan leeL rs 'n reeks verbandhoudende sinne wat maklik 

waargeneem kan word onderrig ; die leer daarvan gebe!ur sander om uit 'n eerstetaal te vertaal en sander 

om klem te le op grammatika en verduidelikings (Brown~,1987 : 34) . 

2.5.3 Die Direkte Metode 

I 

Hierdie metode was teen die einde van die vorige eeu Jn tot ver in die huidige een bekend en gewild. Die 

basiese uitgangspunt daarvan was dat tweedetaalleelr meer soos eerstetaalleer moes wees. Dit het 
I 

beteken dat die taal baie gebruik moes word, dat da~r nie te veel aandag aan grammatikareels gegee 

moes word nie, en dat daar oak nie vanaf die eerstet~al vertaal moes word nie. Die metode is onder 
I 

andere gekritiseer vir die afwesigheid van 'n goed gefu1deerde teoretiese onderbou (Brown, 1987:57 -58) . 

Oar die leer van woordeskat word in Richards en R~dgers (1986:9 - 10) gese dat slegs alledaagse 

woordeskat geleer is; woorde met 'n konkrete strekkjng is aangebied met demonstrasies, objekte en 

tekeninge, terwyl abstrakte woorde geleer is deur dit te kssosieer met iets anders. 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

2.5.4 Die Oudiolinguale Metode I 

Met die Tweede Wereldoorlog het 'n behoefte aan twJedetaalleer in die VSA ontstaan waar die Direkte 

Metode nie so hoog aangeslaan was as in Europa nie. l Die 'Army Method' het die gaping gevul met baie 

klem op mondelinge oefening en gesprekvoering, en met amper geen grammatika-onderrig of vertaling 
! 

nie. In die 1950s het die metode bekend geraak a~ die Oudiolinguale Metode. Hierdie metode het 
I 

teoretiese ondersteuning in linguistiek en psigologie gehad, terwyl behavioristiese voorstelle van 
I 
I 

kondisionering en gewoontevorming en strukturele llinguistiek met beskrywings van verskeie tale 

taalleerteorie in 'n rigting gestuur het van patroonleer deur blootstelling. Van die karakteristieke van die 

Oudiolinguale Metode is die steun op die memorisering lvan vaste uitdrukkings en 'n beperkte woordeskat 

wat binne konteks geleer word. Die ongewildheid van ll>ehaviorisme later en die besef dat tweedetaalleer 

nie die vorming van 'n nuwe stel gewoontes is nie w+ die redes vir die afname in populariteit van die 

metode (Brown, 1987:95 -97). I 

i 

I 
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2.5.5 Groeptaalleer 

Nadat Chomsky se voorstelle oar taal 'n meer mentali'stiese beskouing van taalleer laat posvat het, het 

psigoloe die affektiewe en interpersoonlike aard van ta~lvermoe begin erken. Dit was die omstandighede 
I 

vir die ontwikkeling van Charles Curran se 'terapie-l~ermodel' . (Brown, 1978: 117). Leerlinge is in 'n 
I 

situasie geplaas waar dit nie nodig was om te selfbewus of wedywerend te wees nie, nie met mede-
1 

leerlinge of met die onderwyser nie. Gesprekke rig diE:f leerproses en vertaling speel aanvanklik 'n groat 

rol. Die onderwyser tree op as taalleerterapeut vir die kliente - die leerlinge; die onderwyser fasiliteer die 

leerproses en bly tot in 'n groat mate onafhanklik daarvan. 

2.5.6 Suggestopedie en die 'Silent Way' 

Suggestopedie neem, net soos 'Silent Way', die standpunt in dat leer vergemaklik word en selfs moontlik 
' 

gemaak word deur die leerder se positiewe emosi~nele betrokkenheid, maar ~~~ meer klem op die 

kognitiewe aspek van leer. Dit ontstaan op grand van die Bulgaarse psigoloog Georgi Lozanov (1979) se 

stelling dat die menslike brein groat hoeveelhede inligtirg kan verwerk as die omstandighede vir leer aan 

sekere vereistes voldoen, soos 'n toestand van ~mtspanning en oorgawe aan die onderwyser. 

Suggestopedie word geassosieer met die speel van Barokmusiek om die leerlinge in 'n ontspanne 

toestand te kry. 

'Silent Way' van Caleb Gattegno (1972, 1976) voer weer aan dat die onderwyser slegs minimale invoer 

aan die leerling moet gee, sodat die las op die leerllng geplaas word. Groot klem word geplaas op 

probleemoplossingsmetodes, en op ontdekkingsleer 'met die benadering dat iets wat self ontdek is 
I 

makliker onthou word . Woordeskat word aangebied m~t Cuisinere-stokkies en demonstreer byvoorbeeld 

adjektiewe soos 'kart' en 'rand' en werkwoorde soos 'va,l' en 'optel' (Brown, 1987:141). 

2.5.7 Totale Fisiese Reaksie en die Natuurlike Benadering 

Die twee metodes het in die laat 1970s op die toneel verskyn met James Asher (1977) as die skepper van 

eg. en Tracy Terrell (Krashen en Terrell , 1983) die belangrikste aanvoerder van lg . Die Totale Fisiese 

Reaksie metode gaan uit van die standpunt dat regterbreinstimulering en meegaande motoriese aksie die 
I 

leer van taal moet vergesel; dit help om die stresvlak van die leersituasie te verlaag, maar is oak 'n 
I 

weerspieeling van die observasie dat kinders hulle eerste taal so aanleer. 
! 

' I 
Die Natuurlike Benadering is 'n uitvloeisel van Stephen Krashen se navorsing oar taalleer (Krashen en 

' 
Terrell, 1983). Hy en sy medewerker, Terrell, was van mening dat spraakproduksie uitgestel moet word, 
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I 

en dat sinvolle invoer aanvanklik beklemtoon moet lword. Daar word gespostuleer dat die leerder 
I 

waarskynlik deur drie stadiums sal beweeg: die prepro;duksie stadium waarin luistervaardigheid ontwikkel 
I 

word, die vroee produksiestadium waarin die leerling baie foute maak, maar waarin op inhoud 
I 

gekonsentreer word en die laaste stadium waarin da1r in die rigting van vlotheid beweeg word, en die 

leerlinge eenvoudige foute begin uitskakel (vgl. Brown _l1 987:163- 165). 

2.5.8 Kommunikatiewe taalonderrig 

I 
I 

Brown (1987:212 - 213) se dat kommunikatiewe taallder in 'n groot mate die uiteindelike doelwit is van 

hedendaagse navorsing en dat so 'n benadering Jelfs die sinteses kan wees van baie van die 
I 

benaderings wat hierbo genoem is. Omdat die klel val op die vermoe om te kommunikeer, word 

metodes wat die rol van grammatika ondergeskik maak aan die funksionaliteit van taal eerder gevolg as 

byvoorbeeld 'n metode soos grammatikavertaling. I 

2.6 Opsomming 

! 

i 

I 

I 
Waarskynlik een van die belangrikste waarskuwings wat uit die geskiedenis van taalleerteorie agtergekom 

kan word , is dat die leer van 'n tweedetaal nie die rele+ ifikasie van die eerstetaal met 'n paar sintaktiese 

en morfologiese veranderinge is nie. Terselfdertyd is die wetenskap aloud genoeg dat daar gevind is dat 
. I 

terwyl die eerstetaal 'n struikelblok is vir tweedetaalleer, ldit wei 'n nuttige rol kan speel. 
I 
I 
I 
I 

Hiermee saam is dit duidelik dat 'n taalkurrikulum nie poodwendig gebaseer moet word op die verskille 
I 

tussen die eerstetaal en die tweedetaal nie. Daar is we'ereens egter ook aangedui dat sulke vergelykings 

wei belangrik is. 

Hoewel daar tans ook nie 'n taalleerteorie bestaan met oorweldigende populere status nie, is daar wei 'n 

paar algemene neigings. Die sg. intertale van leerders word in 'n positiewer lig beskou as vroeer; die 
I 

foute van leerders word opsigself bestudeer en selfs vJrklaar in terme van linguistiese teorie. Daar word 

ook nie meer maklik aangevoer dat 'n leerder toJgang het tot UG of nie, of dat karakter- en 

omgewingsinvloede op taal oorwegend is nie - die neigi~g is na groter multidimensionaliteit. 

Dit is nie so dat geen materiaal oor woordeskatleeJ bestaan nie. Dit is egter wei ooglopend dat 

handleidings oor, inleidings tot en tegniese werke obr tweedetaalleer nie baie plek afstaan aan die 

bespreking van woordleer nie. Van die inligting wat !oor die onderwerp gegee word , beklemtoon die 

verski/lende soort vertaalekwivalente, en die verband ltussen 'n woord se betekenis en die sintaktiese 

omgewing daarvan. I 

I 
I 
! 
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