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Inleiding
1.

Probleem en doelstellings

Omdat taal so nou verweef is met feitlik alle psigologiese funk
sies van die mens. lewer kennis van die kind se taalvermoe 'n
besondere bydrae tot die psigoloog se insae in die betrokke kind
se intellektuele ontwikkeling.
Die gesproke taal sowel as die leesvermoe is reeds onderwerp aan
etlike navorsingsprojekte. Gedurende 1972 het 'n toets vir die
evaluering van skryftaalontwikkeling by Afrikaanssprekende laer
skoolkinders. wat gestandaardiseer is deur prof. M. Brink en ge
publiseer is deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing,
verskyn. Relatief min navorsing is nog tot dusver gedoen oor
die ontwikkeling van die skryftaal (MYklebust. 1973. p.83) en
bogenoemde toets is die enigste bekende toets van sy soort in
Suld-Afrika. Die term skryftaal verwys in die genoemde studie
deurgaans na di e "hoogsontwi kkelde taa 1vorm van di e mens. naam
lik die vermoe om deur middel van geskrewe simboie ekspressie
te gee aan die self en op betekenisvolle wyse met ander te kom
munikeer" (Brink, 1972. p.xv). In die onderhawige studie
word presies dieselfde betekenis aan die woord "skryftaal" ge
heg as in bogenoemde studie.
Uit die literatuur blyk dit dat navorsers soos Rugel (1974),
Zubick (1969). Templin (1957). Van Jaarsveld (1968). Timmer
mans (1949) en andere saamstem dat daar 'n korrelasie bestaan
tussen I.K. en die verskillende taalsisteme.
Die besondere doelstel1ing van hierdie studie is om op grond
van beskikbare navorsingsgegewens en aanbevelings vir verdere
(xvi i )

navorsing deur prof. Brink, vas te stel of daar 'n verband be
staan tussen die skryftaal, soos bepaal deur die toets wat deur
prof. Brink (1972) gestandaardiseer is en intelligensie. Boge
noemde skryftaaltoets kan meer sinvol gebruik word indien 'n ver
band tussen skryftaalvermoe en I.K. gevind word. In gevalle
waar ernst;ge skryftaalprobleme bestaan, kan so 'n studie van
waarde vir die remedierende onderwyser wees in sy hantering van
die kind.
Die meer algemene doelstellings: Ten spyte van hoe intellektuele
vermoens wil dit '/oorkom of kinders nogtans ten opsigte van
skryftaal swak op 5koo1 pre5teer. Faktore wat 'n oorsaak van
hierdie tendens kan wees (soos ondersteun deur die literatuur),
kan onder andere die volgende insluit: Persoonlikheids- en emo
sionele probleme, probleme ten opsigte van die selfbeeld en ego
konstruksie asook verhoudingsprobleme. Ander faktore sluit in:
leesvermoe, ouditiewe en visuele geheue. neurologiese disfunksie.
vormdiskriminasie en vermoe tot figuur-agtergrondwaarneming en
-onderskeiding, latera1iteit en mondelinge taalvermoens.
Daar word dus van die hipotese uitgegaan dat daar wel 'n verband
tussen intelligensie en skryftaalvermoe bestaan, maar dat buite
veranderlikes aanleiding kan gee tot diskrepanse in die tellings
van sommige kinders se I.K. en skryftaaltoetstellings.

2.

Die program van die studie

In die eerste hoofstuk word 'n oorsig gegee van wat in die lite
ratuur oor taal in die algemeen verskyn, asook oor die ontwikke
ling van hierargiee van die verskillende taa1sisteme met beklem
toning van die visueel-ekspressiewe taa1 (skryftaal).
(xvi i i)

In die tweede hoofstuk word die metode van ondersoek. die doel
van die studie. die steekproef, groepstoetse sowel as diagnos
tiese instrumente en die toepassing en nas;enprosedure van die
toetse uiteengesit.
Die resultate van die ondersoek volg in hoofstuk 111. In hoof
stuk IV word die resultate van die ondersoek bespreek en gee
valueer aan hand van die literatuuroorsig.
Die proefskrif word afgesluit met 'n kort opsomming van die
studie en enkele aanbevelings in verband met verdere navorsings
moontlikhede op die terrein v~n die skryftaal.
Waar daar in hierdie proefskrif na eksperimentele en kontrole
groepe verwys word. slaan dit op twee groepe proefpersone
waar daar in die eerste geva1 'n diskrepans is tussen I.K.
en skryftaa1vermoe en in die tweede geva1 nie.

(xb)

HOOFSTUK I
1.

LITERATUUROORSIG

1.1

TAALONTWIKKELING

1.1.1 Omskrywing van die begrip "taal"
1.1.1.1

Wat is taal?

Taal is van groot belang in die pSigologie, nie net omdat
dit dien as kommunikasiemiddel nie, maar ook omdat dit die
belangrikste ekspressiemiddel van die mens se intellektuele,
emosionele en persoonlikheidsfunkSionering is.
Skrywers beklemtoon verskillende aspekte in hul definiering
van taal.
"Taal kan omskryf wOrd as die arbitrer simboliese gebruik
van klanke as 'n middel tot ekspressie. kommunikasfe en
betekenisgewing" (Brink, 1972, pi). Taal vorm die in
strument waardeur ervaring gesimoliseer en geekspresseer
word en is die band tussen klank en betekenis (Myklebust.
1965. p.I-2). Volgens Wemer (1963. p.54) bestaan taal
uit simoliese tekens en semantiese eienskappe. Die sim
boliese teken is die woord. wat soos volg gedefinieer kan
word: ". . •. it's fi tness for placement into the symbol i c
field; the field is determined by rules of construction,
according to which symbolic signs placed withjn it's acquire
determinate meaning" (Ibid).
Ginneken definieer taal as die menslike omgangs- en verkeer
middel waardeur ervaringe meegedeel word.
In hul definisie
van taal beklemtoon Carroll en Lefevre (1968) die gestruk
tureerde sisteem van arbitrere vokale klanke en die opeen
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volging van klanke wat gebruik kan word vir die interper
soonlike kommunikasie. Deur taal word gebeure, dinge en
prosesse in die menslike samelewing gekatalogiseer. Taal
in 'n breer perspektief sluit gebare. geskrewe kodes en
ander taalresponse in [(Winitz. 1966, p.44; Lefevre, 1968,
p.292j Reger en Schroeder, 1968 p.96, (aangehaal deur
Jordaan.1975. p.72)J. Die klem in Tidyman (1951, p.174)
se definisie van taal val ook, 5005 in bogenoemde defini
sies, op die kommunikatiewe aspekte.
Volgens die Sovietpsigologie word die basis vir die mens se
geestelike aktiwiteit gevorm deur kommunikasie met sy om
gewing, omdat die proses van kennisoordrag en konsepvorma
sie die sentrale proses van die kind se intellektuele ont
wikkeling uitmaak. Die mens se taal bied vir hom oneindig
baie moontlikhede om met sy omgewing te kommunikeer en hom
daarin te orienteer. Deur middel van taal sistematiseer
en ekspresseer die individu sy konsepte waardeur hy homself
aan ander bekendstel (Luria, 1959, p.10-12). Vygotsky
beweer dat die geestelike ontwikkeling van die mens sy oor
sprong het in die verbale kommunikasie tussen ouer en kind.
Deur middel van die taal sistematiseer die kind sy waarne
ming en geheue. wat weer nuwe en breer kommunikasiemoont
likhede bied (op.cit.,p.16,17).
Uit bogenoemde definis;es en omskrywinge van taal wil dit
voorkom of skrywers ooreenstem oor sekere kernkonsepte in
die begrip "taal", naamlik dat dit betekenis en kennis oor
dra deur middel van simboliese tekens en klanke; dat dit
die sistematisering van innerlike ervaring en konsepte im
pliseer wat lei tot geestelike ontwikkeling en dat taal die
2

kommunikasie en ekspressie van innerlike ervaring is.
1.1.1.2

Taal as unieke verskynsel by die mens

'n Verdere beklemtoning van verbaal simboliese gedrag is dat
dit uniek eie aan die mens is. Slegs die mens beskik oor
die neurologiese strukture wat die aanleer van taal moontlik
maak. Sonder die sekondere areas in die korteks, wat die
funksies van integrasie. interpretasie en simbolisering ver
vul en by die dier ontbreek, is die aanleer en gebruik van
taal nie moontlik nie. Navorsingsgegewens van Penfield en
Roberts onderskei drie taalareas, waarvan die gesamentlike
funksionering taal moontlik maak. naamlik die Broca-area,
die parieto-temporale spraakarea en supplementere motoriese
spraakarea (Brink, 1972, p.1).
Britton (1971. p.21) beskou taal as 'n hoogs gestruktureerde
sistematiese middel waardeur ondervinding en alle ander funk
sies van die mens in In georganiseerde raamwerk geplaas word.
Die dier beskik oor die fisiese vermoe om klanke te kan voort
bring. maar die mens se psigiese en geestelike vermoens stel
horn in staat om werklike taal met betekenisoordrag te ontwik
kel (Petty. 1962. p.13. aangehaal deur Jordaan, 1975, p.72).
Volgens Sapir (1921,p.7) aangehaal deur Jordaan,1975. p.72)
en Lefevre (1968, p.292, aangehaal Jordaan. 1975. p.72) is
taal In suiwer menslike en nie·instinktiewe metode om begeer
tes, idees en emosies oor te dra deur middel van 'n primer
ouditiewe sisteem, waardeur simbole geproduseer word en deur
die spraakorgane voortgebring word.
MYklebust (1965. p.1) beskou taal as die gedrag waardeur in
sig in die menslike ontwikkeling en afwykings verkry kan word.
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Die klem verskuif al hoe meer na die belang van taalgedrag by
leer en aanpassing, wat by die dier ontbreek. Die dier kan
volgens Langer kommunikeer en tekens gee van honger, vrees en
aggressie. maar kan nie taal gebruik om ervaring te versimbo
liseer nie. Hy se verder: 11 . . . Man through word is capable
of representing experience when the experience in question
has no immediate relevancy." (Myklebust, 1965, p.2).
Mowrer definieer taal as die vermoe om te abstraheer, om be
tekenis aan woorde te heg en woorde te implimenteer as sim
bole vir denke en die ekspressie van idees. Die dier kan
nie abstraheer nie in die sin dat hy reageer op In teken en
het nie insig in die betekenisvolheid van die reaksie nie
(Myklebust, 1965, p.2).
Resente skrywers lewer sterk kritiek op teoriee wat uitgaan
van logiese onderskeidings soos denke en oordele of evolusio
nistiese taalteoriee, waarvolgens taal sy oorsprong het uit
dierlike tonale. Die perspektief van die werk van Stoker
(1968, p.164) is In taalfilosofiese beskouing. Hy beskou
taal as die "open baring met geartikuleerde stemklanke: a.
van wat die mens ontwaar, ervaar en ken ~n b. van sy instel
ling tot wat hy ontwaar, ervaar en ken. Taal is stemklank
lik gedraagde saaklike en self-openbaring."
Van Jaarsveld (1974, p.281) verklaar bogenoemde definisie soos
volg: Taal veronderstel eerstens fisiese kenmerke van stem
klanke, naamlik geartikuleerde stemklankfoneme en semantiese
eienskappe of betekenis. Hierdie eienskappe van taal ver
onderstel dat die mens toerekenbaar en verantwoordelik is
(Stoker, 1968, p.164). Dnder die begrip "ontwaar". verstaan
Stoker die mens se kenlewe en ontmoeting, by. sintuiglike
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waarneming, introspeksie, ekstrospeksie, woordekeuring, in
tuitiewe insig en religieuse geloof in die openbaring van
God (op.cit.,p.171). Stoker beklemtoon voorts die mens se
persoonlike betrokkenheid deur sy taal. naamlik selfopenba
ring . . Die mens beheers sy taalgebruik deur middel van sy
selfbewussyn en verantwoordelikheid (op.eit. ,p.153), waar
deur hy skeppenderwys 'n bydrae lewer tot die kosmos (op.
eit., p.165).
Stoker se beskouing van die taal sluit aan by Tomatis se be
klemtoning van die kreatiewe waarde van taal, naamlik dat die
skeppende taal die "springplank word tot hoer denke" (Van
Jaarsveld, 1974, p.283). Die klem val dus op die hoer psi
giese funksies (wat onontbeerlik is vir menslike wording),
weg van die materH!1e wereld (Tomatis, 1974, p.13).
"... dit is die induksiefaktor van sy ontwikkelingsdinamiek";
11 dit is die proses van indringing wat die merrslike in die
.
mens moontlik maak en so aan die mens 'n dimensie te bied wat
horn transendeer" (op.eit.,p.27).

. .

Van Jaarsveld (1974, p.283-284) haal die siening van Beeker
en Du 80s aan, wat aansluiting vind by die van Tomatis. Die
klem val op die sensitiewe interaksie tussen die kreatiewe
mens en sy omgewing wat uiteindelik lei tot die bereiking van
human i tei t.
Van Jaarsveld se samevattende afleiding uit die taalfilosofie
se beskouinge van Stoker en Tomatis, beklemtoon dit dat die
mens toerekenbaar is om op skeppende wyse, deur onder andere
sy taal. In deel by te dra tot die vervulling van sy bestem
ming vanuit sy vermoe tot selfbewussyn (Ibid.).
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1.1.2

Funksies van taal

Volgens Templin (1975), McCarthy (1959) en Brown en Lenneberg
(1954) speel die taal 'n fundarrentele rol in die emosionele,
sosiale en intellektuele ontwikkeling van die kind. Uit hier
die skrywers se siening van die rol van taal by die kind, ti
"
peer Brink (1972, p.5-6) die funksies van taal soos volg:
Taal is 'n middel tot ekspressie.Deur middel van taal gee
'n mens uiting aan sy innerlike gevoelens, gedagtes en motie
we.
Taal stel die rrens in staat om op 'n betekenisvolle wyse te
komrnunikeer. 50 ontwikkel die kind geleidelik van 'n egosen
triese tot 'n sosiale wese en word sy sosiale behoeftes bevre
dig.
Deur middel van taal kom die kind in kontak met die w~reld van
die volwassene. Hy leer om sy lewenslandskap te ken, te be
skryf en te orden.
Taal lei die kind tot 'n meer effektiewe funksionering. Dit
stel die kind rrettertyd in staat om te abstraheer en te ver·
algemeen. Daarsonder kan denke moeilik optimaal ontwikkel.
50dra die kind beheer oor taal verkry, kan die volwassene taal
gebruik om die kind se gedrag te reguleer, hom te lei en te
kontroleer volgens aanvaarbare norrre. Dit lei tot sekuriteit
in sy groep.
Dit word algerreen in die Ps;gologie aanvaar, dat taal 'n sen
trale plek in die psigiese lewe van die kind inneem.
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1.1.3

Hierargie van verskillende taalsisteme

Twee hoof-taalsisteme kan onderskei word. naamlik gesproke en
geskrewe taal, onderskeidelik bekend as ouditiewe en visuele
taal. Elke sisteem onderskei tussen 'n opnamefunksie, naam
lik luisterbegrip en lees. en 'n ekspressiewe funksie, naam
lik praat en skryf (Brink, 1972. p.2). Oaar is 'n hierar
giese verband tussen die oUditiewe en visuele taalvorme.
Die ouditiewe taalsisteem vorm die basis vir die ontwikkeling
van die visuele taalvorme. Ta~l is dus 'n stel ouditiewe
simbole waarop voortgebou word (MYklebust. 1957, p.504. aan
gehaal Brink, 1972, p.2).
Oaar is 'n hegte integrasie van die taal tot eenheidsfunksie
by die vo1wassene. daarom ontstaan die vraag of die onderskei
ding van verskillende taalsisteme geregverdig is.
In ag ge
nome die afsonderlike filogenetiese en ontogenetiese ontwikke
ling van elke sisteem, en ter wille van 'n sistematiese ont
leding, is so 'n onderskeid tog nodig (Ibid). Volgens
Mecham (1969, p.3) kan die ouditiewe en visuele taalvorme psi
gologies en biologies as twee aparte sisteme beskou word.
Oaar kan ook 'n duidelike onderskeid getref word tussen die
reseptiewe en ekspressiewe funksies van die taal. Taalsis
teme kan ook geisoleerd ontwikkel. Sommige kinders toon
goeie verbale begrip sonder dat verbale ekspressie voorkom.
Ander kan weer praat, maar nie lees of skryf nie (Lenneberg
1967, p.305).
Soos ook beklemtoon deur Tomatis (vide: paragraaf 1.1.4.1)
ontwikkel oUditiewe taal normaalweg v66r visuele taalvorme.
Opname ontwikkel voor ekspressie, dus luisterbegrip voor spraak
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(Jordaan. 1975. p.66). Die aanleer van taal is dus gebaseer
op effektiewe gehoorskontrole en begin by die luisterfunksie
omdat die wyse waarop volwassenes praat, deur die kind nage
boots word (Britton, 1971, p.37, 42). Enige versteuring in
die opnamefunksie sal dus In nadelige effek he op latere ont
wikkeling. "If the necessary learning experiences in the
readiness stage are not presented, the hierarchy of readiness
ski l1s may be upset with resulting confusion at the higher
levels" (Mecham, 1969. p.3).
Visuele taal word beskou as In sekondere simboolsisteem omdat
die ouditiewe taal by die mens primer ontwikkel. Ouditiewe
taalvorme dien as basis vir die ontwikkeling van visuele taal
vorme (Britton, 1971, p.37,42), nadat In hoer vlak van intel
lektuele funksionering en intersensoriese waarneming ontwik
kel het. Hierna ontwikkel die visueel-reseptiewe (lees) en
visueel-ekspressiewe (skryf) taalvorme (Myklebust, 1965, p.3).
Volgens Crosby (1968) bestaan die visuele taalvorme uit In
dubbel perseptuele proses. Tydens die leesaksie word die ge
skrewe woord as In simbool van klank waargeneem en daarna
word die klank as sini>ool van In konsep waargeneem. "Een
breinfunksie is dus om die simbole op papier in klanke om te
sit. terwyl In ander is om In begrip te vorm van die betekenis
van klanke" (Jordaan, 1975. p.75).
'n Skematiese uiteensetting van die hierargie van die verskil
lende taalsisteme volg in figuur 1.
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1

Visueel-ekspressiewe taal (skryf
Visueel-reseptiewe taal
(lees)

/\

I

Ouditiewe-ekspressiewe taal (spraak)
Ouditiewe-reseptiewe taal
(begrip)
Ouditief en vokale ervaring
Figuur 1.

Die hHirargie van taalsisteme
(Oorgeneem uit: Brink. 1972, p.3)

Hierdie uiteensetting van die hierargiese sisteem van die ver
skillende taalvorme impliseer 'n verband tussen die verskil
lende taalvorme met die ouditiewe taal as basis vir die aan
leer van spraak. lees en skryf (Ruddell, 1966,p.490).
1.1.3.1
1.1.3.1.1

Integrasie en verhouding van die verskillende taal
sisteme
Verhouding tussen luisterbegrip en spraak

Dit is reeds gese dat die luisterfunksie die spraakfunksie in
die ontwikkeling van taal voorafgaan. Spraak vorm dus die
ekspressiewe komponent van die reseptiewe fase wat geintegreer
word by die luisterfunksie (Myklebust, 1965. p.2).
Indien
omgewingstimuli voldoende is, ontwikkel ouditiewe taal meer
spontaan as visuele taalvorme. Die ontwikkeling van visuele
taalvorme vereis addisionele neurologiese en pSigologiese ryp
heid (Brink, 1972, p.48).
1.1.3.1.2

Die verhouding tussen spraak en lees

Die essensie by die aanleer van die leesaksie is die vermoe
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om visuele simbole en ouditiewe klanke te assosieer of dat
ouditiewe simbole in visueel-ruimtelike georganiseerde simbo
le omgesit moet word (MYklebust. 1965. p.2).
1.1. 3.1. 3

Die verhouding tussen spraak en skryf

Die skryfproses. asook die leesfunksie. is 'n sekondere sim
boolsisteem.
Wilt. Lefevre en Steyn beskou die kern van
die geskrewe taal as die simbolisering van simbole (Wilt, 1965,
p.151).
Britton (1971. p.165) beskou die skryfproses as 'n permanente
vorm van die bewaring van die visuele vorm. Skryf word beskou
as meer as net 'n grafiese voorstelling van spraak hoewel in
tonasie. beklemtoning en ander spraakresponse as hulpmiddele
in skryftaal ontbreek (Brink. 1972, p.43-44). Die ekspres
sie van die self en oordrag van betekenis maak die kern van
spraak en skryf uit. nogtans bly die oorgang van die gesproke
na die visuele taalvorme 'n komplekse proses (Furness, 1960,
p.264 aangehaal Jordaan,1975. p.77).
1.1.3.1.4

Die verband tussen lees- en skryftaal

Die geskrewe vorm is afhanklik van die integrasie van die ou
ditiewe taalvorme en leesvermoe. Die leesfunksie gaan die
skryffunksie vooraf (Myklebust,1962, p.14,15 en 1965, p.2).
Die skryffunksie word beskou as die hoogste verbale bereiking
van die mens (Myklebust. 1965. p.7).
Die verskillende taalvlakke is nie homogene entiteite nie,
maar is geintegreer met die ouditiewe taalvermoe as die ba
sis. Lees en skryf word bestempel as visueel-reseptiewe en
visueel-ekspressiewe vorme van taal, maar omdat die oUditiewe
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vermoe die basis vorm, kan bogenoemde twee taalvorme nie as
suiwer visuele vorme beskou word nie (Jordaan,1975, p.78).
Dit sou belangrik wees om ook aandag te gee aan faktore wat
taalontwikkeling beinvloed, maar dit sou neerkom op 'n dupli
sering omdat Brink (1972, p.7-25) in haar proefskrif 'n volle
dige uiteensetting gegee het van die psigoneurologiese-. psi
gologiese-, sosiaal-kulturele en enkele ander faktore wat taal
ontwikkeling beinvloed. Later valg 'n bespreking van faktore
wat 'n rol by skryftaalontwikkeling speel. Hier sal dus
slegs enkele basiese aspekte wat betrokke is by die verloop
van taalontwikkeling t bespreek word. Daar sal gepoog word
om 'n deurlopende ontwikkelingslyn vanaf die brabbelfase tot
meer komplekse taaJvorme aan te dui. Aspekte wat bespreek
sal word. is onder andere die volgende: prenatale ontwikke
ling, die pSigo-neurologiese betrokkenheid. postnatale om
gewingsinvloede soos ouer-kindverhouding en ouditiewe faktore
soos lateraliteit (wat moet ontwikkel voordat die eerste vor
me van taal. naamlik die prelinguistiese fase. kan voorkom).
'n Vereiste vir die ontwikkeling van meer komplekse taalvorme
is die kognitiewe en intellektuele ontwikkeling. Ten slotte
sal taalgebruik as resultaat van psigo-somatiese interaksie
bespreek word.
1.1.4

1.1.4.1

Enkele aspekte betrokke by die verloop van taalont
wikkeling
Prenatale invloed op taalontwikkeling

Die mens is voorbestemd om te praat soos ook die geval is ten
opsigte van enige ander essensiele motoriese aksie. Hoewel
die gebruik van taal nie aangebore is nie, is die potensiaal
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om taal te leer uniek aan die mens.
Volgens Arnold en Finkbeiner (1965) word die taalontwikkeling
by die goedaangepaste kind beinvloed deur oorgeerfde moontlik
hede sowel as omgewingstimulering. Die omgewing speel 'n
essensiele rol by die ontwikkeling van die spraakfunksie omdat
die kind 'n sekere hoeveelheid stimulasie uit die omgewing
moet ontvang om te leer praat (Sapir, 1921, p.7, aangehaal
Jordaan, 1975, p.73).
Bogenoemde skrywers beklemtoon die rol van die postnatale om
gewing, maar Tomatis beklemtoon die "verste verlede van die
embrionale ontwikkeling" as die psigiese oorsprong van spraak.
Tomatis beskou taal as 'n dinamiese energie wat die ontwikke
lende mens "dinamiseer" in sy menswording want "die Woord,
die eerste beginsel van alles wat bestaan. is die absolute
dinamiek van alle materie" (Van Jaarsveld, 1975, p.l71).
Tomatis voer die psigogenese van spraak na die embrionale lewe
terug.
Volgens hom berus die oorsprong van taal op 'n "empa
tiese wet in utero",
Bevindinge van Clauser, Salk en Bench
ondersteun Tomatis se bewering dat 'n emosionele klimaat, wat
ng geskep word,
deur die prenatale akoesties-ritmiese i
as 'n bel
ke voorwaarde beskou moet word vir postnatale
groei en taalontwikkeling.
'n Liefdeswetmatigheid of intieme
kommunikasie tussen moeder en fetus is 'n empatiese verhouding
wat 'n toestand van geborgenheid verseker en 'n noodsaaklike
dryfkrag vir taalontwikkeling vorm (Van Jaarsveld, 1975. p.
172.173.288).
Verskeie ondersoekers soos Bast (1932). Johnson, Wederberg en
Westin (1964) en Ormerog (1960) onderskryf Clauser (1971,p.71)
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se aanname dat di e gehoororgaan, wat reeds op 24 weke vo1groei
is, op 27 tot 28 weke funksioneer. Hieruit maak Tomatis die
afleiding dat strome indrukke via die wateromhulsel oorgedra
word aan die ontwikkelende fetus, waardeur "onuitwisbare in
prentings op die neurone van die ontwikkelende senustelsel ge
laat word" (Van Jaarsveld, 1975, p.173). Die stato-akoes
tiese inprenting vind op tweerlei wyse plaas. Eerstens deur
orgaansgeluide soos die hartklop, verteringsgeluide. asemha
ling en die wiegbeweging van die diafragma en tweedens deur
die moederstem. Die moeder se disposisie tot haar ongebore
kind word volgens Tomatis deur die tonaliteit van haar stem
weerspieel (Ibid). Volgens Tomatis word die "inli gting" wat
gedurende die prenatale tydperk ingewin is. "gestoor".
Tomatis beskou die oor as een van die sensoriese sisteme wat
die vroegste begin funksioneer en maak die afleiding dat taal
ontwikkeling, in besonder spraakontwikkeling, reeds prenataal
gefundeer is. Tomatis vind ondersteuning vir hierdie stand
punte van Clauser (1971) (Van Jaarsveld. 1975. p.174).
1.1.4.2

Psigoneurologiese ontwikkeling

'n Sekere mate van neurologiese integriteit, die funksionering
van veral die korteks in interaksie met subkortikale dele. is
essensieel vir die ontwikkeling van enige vorm van taal by die
mens.
lenneberg en McNeil dui op 'n verband tussen sekere motoriese
In same
funksies en taalontwikkeling (Brink. 1972. p.8).
werking met die ontplooiing van 'n hele reeks motoriese gebeu
re. wat in volgorde tydens veral die tweede en derde lewens
jaar plaasvind, vind die taalontwikkeling vir die normaal
l3

aangepaste kind ook in volgorde plaas. Anatomiese, histolo
giese, biochemiese en elektrofisiologiese ontwikkeling van die
brein vind in samehang met die kontinue uitbreiding van taalver
moens p1aas (Meny uk, 1971, p. 34) . Lenneberg (1967, P.131,
aangehaal deur Brink, 1972. p.8) se voorts: "There are cer
tain indications for the existence for peculiar, language
specific maturational schedule", wat sterk op 'n organiese
rypwordingsbasis van taal dui.
Die kritieke periode vir die aanleer van taal hou verband met
serebrale rypwording (Ibid). Ontwikkeling van ware taal word
eers moontlik wanneer areas 5005 die van Broca in die linker
hernisfeer ontwikkel. Op min of meer tien maande kan ander
motoriese sentra reeds anatomies onderskei word, maar die area
van Broca, die parieto-temporale en supplementere motoriese
areas bereik eers teen ongeveer sestien maande die nodige vlak
van ryping. Mecham (1969. p.20) stel hierdie periode ook as
'n kritieke tydperk omdat die brein sy aanpassingsvermoe en
plastisiteit daarna verloor.
Die funksionele integrasie tus
sen taal en die visuele area in die oksipitale lob en moto
riese area in die frontale lob is essensieel vir die aanleer
van visuele taalvorme (Menuyk, 1971, p.31).
Die vermoe om taal aan te leer le in unieke strukture, sowel
as in die funksionering van die senusisteem. Lenneberg stel
dit soos volg:
"In general, it is not possible to asign any
specific neuro-anatomic structure to the capacity for lang
uage. However, this capacity may be due to the structural in
novations on a molecular level.
Language is probably due to
the peculiar way in which various parts of the brain work to
gether or in other words, to it's peculiar function" (Ibid).
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Penfield en Roberts beklemtoon die assosiasie wat moet plaas
vind tussen die sensories en motoriese kontrole en gesetel is
in die cortico-thalamiese spraakareas van die linkerbreinhe
misfeer, as 'n voorwaarde vir die ontwikkeling van verbale
gedrag.
1.1.4.3

Omgewingsfaktore

Schiefelbusch beskou verbale kommunikasie van die moeder met
die kind as essensieel vir die versterking van response - reeds
so vroeg as op drie maande. Lank voordat die kind taal kan
gebruik, reageer hy op spraakmateriaal van volwassenes in sy
omgewing. Nie-spesifieke verbale materiaal en nie-verbale
kontak stimuleer die kind tot latere verbale reaksies. Die
moeder is, volgens Schiefelbusch, die belangrikste stimuleer
der tydens die eerste paar maande. Kontak wat gemaak word.
is visueel. ouditief en fisies (Mecham, 1967, p.22-23). Mus
sen (1967) beklemtoon 'n warm, beskermende, affektiewe. sti
mulerende en vertroetelende houding van die moeder teenoor
die kind. Die kind se identifikasie met 'n model is afhank
lik van terugkoppeling. Voordat taal kan ontwikkel, moet
die kind horn eers identifiseer met 'n pratende volwassene wat
horn liefhet (op.cit.,p.23-24).
Tomatis beklemtoon dit ook dat die moeder as die sentrale ver
sorgende figuur optree (Van Jaarsveld, 1975,p.176). Volgens
Tomatis inisieer die vader die sosiale spraak by die kind om
dat hy die verwerkliker van die taal is. Tomatis beweer
verder dat die kind se vroee ouerverhoudings die gebruik van
sy sensoriese apparaat (veral sy gehoorsreseptor) vanuit 'n
persoonlike verwysingsraamwerk sal leer gebruik. Tomatis
beklemtoon ook die prenataal-ouditiewe stimulering, wat 'n
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geborgenheid verseker (Peche, 1975. p.65,58).
By die bespreking van faktore wat In rol speel by die ontwik
keling van sk~ftaal by die kind, sal meer aandag gegee word
aan die invloed van die ouer-kindverhoudinge.
1.1.4.4

Ouditiewe faktore en lateraliteit

Normale gehoorsfunksionering speel 'n essensiele rol by die
ontwikkeling van alle taalvorme omdat al die vorme van taal
so 'n integrale eenheid vorm. Normale ouditiewe funksione
ring speel nie net by die aanleer van die ouditief-reseptiewe
(gehoor en begrip) en ouditief-ekspressiewe (spraak) vorme van
taal In belangrike rol nie, maar ook by die v;sueel-ekspres
siewe (sk~f) en visueel-reseptiewe (lees) taalvorme. Die
ouditiewe geheue speel 'n uiters belangrike rol by die leer
van lees of sk~f. Die leser of sk~er moet oor die vermoe
beskik om die ouditiewe en visuele aspekte van 'n woord te kan
herroep. Reed (1966, p.120) wys daarop dat kinders wat nie
oor die vermoe beskik om hoe frekwensieklanke te hoor nie,
duidend 'n swakker prestasie toon ten opsigte van spraak, lees
en skryf, as kinders wat wel oor hierdie vermoens beskik. Die
inhoud van eersgenoemde groep se stelwerk is oor die algemeen
op 'n laer peil. Tomatis skryf die onvermoe om hoe frekwen
sieklanke te kan waarneem toe aan In moontlike organiese defek
as gevolg van emosionele faktore. Hy beweer dat dit ook van
funksionele aard kan wees. Hierdie afwyking toon In abnor
maliteit op die persoon se gehoorskurwe of oudiogram by die
hoe frekwensies. naamlik op 1500 c/s (Le Gall,1961, p.64).
Tomatis toon 'n sterk verband aan tussen taalafWykings van
enige aard en 'n gebrekkige lateraliseringsproses veral ten
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opsigte van ouditiewe lateraliteit. Volgens Delaeato (1959,
p.44 aangehaal Jordaan,1975, p.89) hang die ontwikkeling van
lateraliteit en breindominansie ten nouste saam met taalont
wikkeling. Ouditiewe en visuele taalvorme is afhanklik van
dominasie wat gevestig moet word (MYklebust,1965. p.5).
Taalareas wat verantwoordelik is vir taalontwikkeling, is die
parieto-temporale area. die area van Broca en die supplemente
re motoriese area en is in die linkerhemisfeer gelee (Menyuk,
1971, p.28; MYklebust, 1965. p.6). Beide ouditiewe en visu
ele taalvorme is afhanklik van die vestiging van lateraliteit
(MYklebust, 1965, p.5.6; Le Gall. 1961). Lateraliteit hou
verband met 'n dominante hand. oog. voet en oor. Vir normale
taalontwikkeling meet die oor wat dominant funksioneer. kontra
lateraal van die serebrale taalarea gelee wees. Lateraliteit
impliseer die ontwikkelingstadium wanneer die kind van sy lig
gaam bewus word en dit kan gebruik as instrument tot kommuni
kasie (Van Jaarsveld.1975. p.188). Lateralisering is 'n spe
sifiek mens like funksie wat nie tydens geboorte teenwoordig is
nie. maar wat in die loop van die rypwordingsproses ontstaan.
Dit is 'n polariseringsproses waaruit normale taalontwikkeling
kristalliseer (o~ eit.,p.I89). Die elementere fase van late
raliteitsontwikkeling is voltooi teen ongeveer vyf of ses jaar.
Tot min of meer twaalf jaar bly die brein funksioneel plasties
en vind daar 'n integrasie van die hoer funksies plaas.
Van Jaarsveld (1975.p.198) vat die belangrikheid van literali
teit kernagtig soos volg saam: "Die onvolwaardig-gelaterali
seerde of die na links-gelateraliseerde persoon. kan dus nie
op volwaardige wyse deel he aan die dinamiserende krag van die
woord nie".
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1.1.4.5

Die pre-lingulstiese fase van taal

Hierdie fase word gekenmerk deur ouditief-vokale ervarings.
Werklike reseptiewe en ekspressiewe taal ontbreek by die baba
tot op min of meer twaalf maande weens senso-motoriese onryp
heid. Hy reageer ongedifferensieerd op prikkels van buite
en sy vokale uitinge is ook ongedifferensieerd (Brink. 1972.
p.27).
Gedurende die eerste paar weke van lewe is die baba se huil
bloot refleksief. maar differensieer later om te dien as kom
munikasiemiddel. Die spesifieke wyse waarop die klanke ge
uiter word. naamlik as ekspressie van woede. pyn of honger,
dui daarop dat die baba kontrole oor sy diafragma bereik
(Brink. 1975. p.27).
Tussen die derde en twaalfde maand kom brabbeltaal, wat ~k is
aan vokaleklanke met min konsonante by die baba voor. Die
eerste konsonante wat hy uiter word agter in die keel gevorm.
Mettertyd maak hy ook van die ander konsonante gebruik (Brink.
1972, p.28).
Brabbeltaal het In sosiale funksie en hou ook verband met die
intellektuele peil van die kind. Navorsers vind dat kinders
in inrigtings meer huil en minder brabbel as kinders uit ge
lukkige huise. Meer intelligente kinders brabbel ook meer as
minder intelligente kinders (Werner, 1963. p.42).
Hamate mielinisering van die senubane en korteks plaasvind,
kom 'n beter spierkoordinasie voor. Die eerste artikulasies
blyk per ongeluk te wees as gevolg van die struktuurverande
ring van die artikulators. Later vind artikulasie plaas
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deur doelgerigte manipulasie van die artikulators en begin
die baba brabbeltaal ooreenkoms toon met enkele woorde van
die volwassetaal. Vorige produksies word herhaal en nage
boots. Die vermeerdering van die aanta1 herhalings van die
kind se vokale uitinge dra daartoe by om die baba se spraak
produksie te monitor. Namate konsonante ook gebruik word.
word die eerste betekenisvolle strukture1e patrone by die
produsering van die eerste woorde waargeneem.
(Menyuk. 1971.
p.88). Van min of meer die twaalfde maand af bestaan daar
'n "motoriese kompetisie" met die taalontwikkeling. Dit is
die tydperk wanneer die kind leer loop wanneer daar 'n perio
dieke stilstand in die taalontwikkeling bestaan. Nadat die
kind leer loop het. vind daar weer 'n progressiewe ontwikke
ling ten opsigte van die taal plaas.
(Brink. 1972. p.29).
1.1.4.6
1.1.4.6.1

Kogniti~e

ontwikkeling en intelligensie

Inleiding

Taal is die belangrikste middel waardeur die denke gerealiseer
word. "Der Sprache ist die Manifestation des Denkens. das
Denken der Urgrund der Sprache" (Revesz,1954. p.21 aangehaal
Brink, 1972, p.16).
Taal en denke word deur die monistiese teoretici beskou as 'n
ondeelbare funksie. Taal is wel een van die belangrikste
uitdrukkingsmidde1e van die denke. maar nie die enigste nie
(Ibid). Die dualistiese teorie vorm die ander uiterste op
die kontinuum, waardeur die wedersydse beinvloeding van taal
en denke nie erkenning geniet nie. Taal en denke is aparte
funksies. maar beinvloed mekaar wedersyds en albei is afhank
lik van inte1lektuele ontwikkeling (Brink. 1972. p.16).
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Piaget beklemtoon die behoefte wat by die mens bestaan om In
ekwilibrium te bewerkstellig tussen homself en die omgewing,
wat lei tot kognitiewe ontwikkeling. Gedrag word beskou as
die historiese proses waarin beide persepsie en respondering
gemodifieer word. wat dan In funksie van ervaring is. Die
modifikasie van gedrag vind veral plaas deur assimilasie en
akkomodasie. Assimilasie word beskryf as die vermoe van die
organisme om nuwe situasies en probleme te hanteer met sy be
skikbare meganismes. Dit is met ander woorde die proses
waarin ou strukture nuwe funksies kry. terwyl akkomodasie die
resultaat blyk te wees van die omgewingsveranderinge wat rig
ting gee aan die individu se response. Akkomodasie is dus
die vorming van nuwe skemas of die modifiering van oues om ou
funksies in veranderde omstandighede te vervul (Brown. 1970,
p.98-99). Die kind ervaar In mate van stimulushonger wat
gestabiliseer moet word deur veranderings in die organisme.
Piaget beklemtoon nie net die kognitiewe ontwikkeling by die
Intelligensie is onder andere ook
ontwikkeling van taal nie.
betrokke by die aanleer van taal (Murray,1974, p.39).
Die taalgebruik van die voorskoolse kind is een van die beste
aanduiders van sy intel1ektuele vlak. Volgens Templin (1957,
p.118) bestaan daar tot op vyf jaar In korrelasie van 0,5 tus
In Verband is ook gevind tussen die
sen I.K. en woordeskat.
ouderdom waarop kinders begin praat en latere skoolprestasie.
Gewoonlik begin superieure kinders vroeer as gemiddelde of
ondergemiddelde kinders praat. Die teenoorgestelde geld eg
ter nie. naamlik dat kinders wat laat begin praat intellektueel
noodwendig agter is nie.
Intelligensie is nie die enigste fak
tor wat In rol by die ontwikkeling van die taal speel nie
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(Brink,1972. p.131). Ander faktore wat betrokke is by taal
ontwikkeling sluit onder andere in visueel-motoriese vermoens
motoriese vermoens, vermoe om te abstraheer, die affektief
emosionele lewe en omgewingsfaktore (Myklebust, 1965, p.8).
Piaget onderskei die volgende ontwikkelingsfases in die denke,
waarin die verskillende vlakke van taalontwikkeling ook gere
flekteer word.
1.1.4.6.2

Sensories-motoriese fase van intellektuei~
ontwikkeling (geboorte tot twee jaar)

Gedurende die eerste twee lewensjare, ontwikkel die kind gelei
delik tot die hoogste vlak van intelligensie wat moontlik is
sonder taal en ander simboliese funksies. Aanvanklik is alle
gedrag refleksief van aard maar na gelang motoriese ontwikke
ling voortgaan, word gedrag meer kompleks. Die vermoe tot
simbolisering ontwikkel teen die einde van die tweede jaar.
Hy begin 'n begrip vorm van die relasie tussen sy gedrag en
die gevolg daarvan. Hierdie fase staan ook bekend as die pre
linguistiese fase, waartydens die baba gebruik maak van kommu
nikatiewe middele soos huil, skree, brabbel en ander gebare
(Hurray, 1974, p.39-40).
Voor die kind herkenbaar kan praat kan hy fonologiese, seman
tiese en grammatikale sisteme herken namate neurologiese ont
wikkeling plaasvind. Die kind se ouditiewe waarneming word
al hoe meer gedifferensieer. Ouditiewe inprenting is reeds
vroeg al moontlik en dien as die basis vir verdere taalontwik
keling. Navorsers toon aan dat die kind op twee maande
reeds aandag gee aan die mens like stem; op drie maande merk hy
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klankverskille op; teen vier maande draai hy sy kop in die
rigting van 'n stem; op sewe maande reageer hy op iemand se
roep; teen nege maande het die kortikale taalareas sodanig
ontwikkel, dat 'n toestand van taalgereedheid bereik is. Die
kind toon nou 'n mate van begrip vir sy omgewingstaal en rea
geer daarop (Brink, 1972, p.31).
1.1.4.6.3

Simboliese fase

(twee - vier jaar)

Teen min of meer twee jaar ontwikkel geheuebeelde wat deur
Piaget beskou word as 'n baie komplekse proses. Dit is reak
sies op die spore van ervaringe van die verlede, wat voorheen
in die senusisteem geregistreer is. Dit is tydens hierdie
tydperk dat die kind se vermoe tot nabootsing ontwikkel. Hy
kan byvoorbeeld 'n fantasiesituasie uitspeel (Murray, 1974,
p.40).
Die gemiddelde kind begin nou self gebruik maak van taal.
Daar is eers van ware taal sprake wanneer die kind 'n woord
verstaanbaar uitspreek en dit konsekwent in verband met 'n
sekere objek of situasie gebruik.
Die kind se taal word gekenmerk deur konkreetheid. Sy denke
is nog baie konkreet en daarom verwys die taal na konkrete in
houde.
Die verwysingsomvang van die eerste woorde is baie
wyd.
Die woord "papa" kan verwys na alle volwasse mans
(Brink, 1972, p.29).
Abstraksie in die taal word gekenmerk deur verwysings na ob
jekte of persone wat nie teenwoordig is nie (Werner, 1963, p.
113).
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Die kind se taal is kernagtig, op die punt af en ekonomies.
Funksioneel minder belangrike woorde word uitgeskakel. byvoor
beeld lidwoorde. hulpwerkwoorde. koppelwoorde, verbindings
woorde, woorde wat tot 'n mate voorspelbaar is uit die konteks
van die "sin" en woorde in die middel van die sin. Die onder
werp van die sin word ook uitgelaat. omdat die kind selfgese~
treer is en die onderwerp gewoonlik die "ek" is (Brink,1972,
p. 40).

McCarthy noem die eenwoordsin holofrasiese spraak omdat dit
ongedifferensieerde sinsvorme is, word volledige. en dikwels
ekse idees. hierdeur uitgedruk. Die enkelwoord druk 'n
begrip, ook eienskappe van objekte en aktiwiteit uit en nie
slegs die betekenis van die enkelwoord nie (Werner.1963, p.54).
Die kind se eerste woord is sterk emosioneel gelaai en gerig
op die self. Dit staan veral in verband met aktiwiteite. by
voorbeeld as hy self iets doen of van iemand anders verwag om
iets te doen (Brink.1972. p.33-34).
Meerwoordsinne van die kind behels benoemings. beskrywings.
vrae. opdragte en versoeke (Brink.1972, p.35-36). Namate
taal- en intellektuele ontwikkeling vorder, vermeerder vrae.
Die ontwikkeling van komplekser sinne word gekenmerk deur klas
sifikasie van woorde in hulle relatiewe posisies. Die kind
leer dat sekere woorde gewoonlik eerste in die sin voorkom en
ander soms laaste. Volgens Templin (1967. p.79) bereik die
kind teen die vyfde jaar 'n gemiddelde sinslengte van vier tot
agt woorde. Omdat ontwikkeling nog steeds voortgaan, kan die
kind teen skoolgaande ouderdom reeds alle vorme van die bysin
in sy spreektaal gebruik.
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1.1.4.6.4

Fase van pre-konseptuele denke (drie tot vier jaar)

In hierdie fase ontwikkel daar nou In verband tussen waarne
ming en denke. Die kind se eerste konsepte berus grootliks
op In internalisering van sy senso-motoriese skemas. Sy kon
septuele ontwikkeling berus met ander woorde op sy sintuigli
ke en motoriese ervaring (Murray,1974, p.41-43). Namate taal
ontwikkeling progresseer. word die taal "a system, a unitary,
higher form of self-regulation" (Luria,1959, p.14).
Veralgemening van byvoorbeeld meervoude kom voor. Alle meer
voude eindig op In -e. Dit kan as In aanduiding van taalont
wikkeling beskou word. omdat die kind bewus word van onderlig
gende taalreels (op.cit.). Gelykstelling van klanke of assi
milasie van onbekende klanke na bekende klanke wat hy reeds
baie gebruik het. vind ook plaas (Brink, 1972, ·p.41).
1.1.4.6.5

Die Periode van intuitiewe denke (vier tot sewe
jaar)

Die kind begin insig verkry in sy eksterne wereld. Simbolie
se gedrag en fantasie speel In belangrike rol tyden5 hierdie
tydperk. Hy bly egter nog selfgerig en voorstelling5 word ge
maak vanuit 5y eie verwysingsraamwerk, Konsepte speel nog
nie 'n rol by probleemoplossing nie, maar probleme word groot
liks intuitief opgelos (Murray, 1974. p.44).
Die taalniveau van die vyfjarige kind word daardeur gekenmerk
dat dit die sintaktiese strukture van volwassetaal. wat van die
ouers oorgeneem is, omvat (op. ci t. , p. 66).
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Teen skoolgaande ouderdom is die kind se reseptiewe en ekspres·
siewe vorme van die ouditiewe taal tot 'n redelik gevorderde
peil ontwikkel. Hierdie ontwikkeling hou verband met die ry
ping van die kortikale areas, die intellektuele ontwikkeling,
die ontwikkeling van oUditiewe en motoriese vermoens, en die
motivering tot sosiale kontak. Op sesjarige ouderdom het die
ouditiewe taalsisteem in so 'n mate ontwikkel dat dit 'n goeie
basis vorm vir die ontwikkeling van visuele taalvorme (Brink,
1972, p.42).
1.1.4.6.6

Konkreet-operatiewe denke (sewe tot elf jaar)

Hierdie is die eerste fase waartydens daar sprake is van rede
nering. Tydens hierdie fase ontgroei die kind rigiede ge
dragspatrone en sy reaksies word gekenmerk deur geinternali
seerde response. Die kind ontwikkel die vermoe tot klassi
fikasie en groepering en begin om verhoudinge in te sien
(Murray,1974, p.44).
Teen die einde van hierdie fase beheer die kind genoeg basiese
spelreels en woorde wat mees algemeen in hul spreektaal voor
kom. kan ook in hul skryftaal gebruik word (Brink,1972. p.64).
Taal is eers op tienjarige ouderdom in so 'n mate gevestig dat
die kind daartoe in staat is om hierdie vermoe self aan te
wend.
1.1.4.6.7

Formeel-operatiewe denke (elf tot vyftien jaar)

Tydens hierdie fase word die individu nie meer tot die werklik
heid beperk nie, maar hy gaan uit van hipoteses en kan alter
natiewe wee vir probleemoplossing insien. Sy insig in die
betekenis van dinge lei horn tot die vorming van konsepte en
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die meegaande verbale uiting daarvan. "language is among
other things, a capacity to substitute a signifier for real
events and objects" (op.cit .• p.106·11l).
Volgens Groeneboom (1971) kan die individu eers tydens hierdie
fase 'n hele aantal veranderlikes tegelyk hanteer. "Sekere
aspekte van denkontwikkeling kan eintlik net deur middel van
evaluering van die gesproke en geskrewe taal waargeneemword".
Die kwaliteit van 'n persoon se denke kan waargeneem word deur
'n ontleding van sy skryftaal. Die ontwikkeling van die kind
se denke tydens sy skooljare kan dus waargeneem word deur sy
skryftaal te ontleed. Namate die kind se denke meer abstrak
word. word sy taalgebruik ook meer kompleks van aard (Brink,
1972. p.l7).
1.1.4.7

Taalgebruik as resultaat van psigo-somatie-se
interaksie

Tomatis kenskets die liggaam as die "instrument" van die denke
en die liggaamsbeeld word gevorm uit die beeld wat die mens
van hierdie "instrument" vorm (Van Jaarsveld,1975, p.183).
Die vorming van hierdie liggaamsbeeld hang af van die verskil
lende attribute wat die persoon aan sy psige en soma toeken.
"Hierdie polere komponente vereis 'n funksionele harmonie ••. "
pp. cit., p.l84), omdat die een pool nie sonder die ander kan
bestaan nie. Namate die neurologiese ontwikkeling van die
verskillende taalvorme hul beslag kry en sekere motoriese
vaardighede ontwikkel het. is taalontwikkeling moontlik
(Vide: paragraaf 1.1.4.2). Die kwaliteit van die individu
se liggaamsbeeld is onder andere In funksie van sy sosialise
ringsproses wat sonder taal nie voldoende kan plaasvind nie.
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Die sosialiseringsproses begin reeds in die postnatale pol~re
interaksie wat verwys na die komponente: moeder-vader. To
matis beskou hierdie polariteit as belangrik vir taalontwik
keling. Daar bestaan op prenatale vlak 'n affektiewe kommu
nikasie tussen moeder en kind (vide: paragraaf 1.1.4.1).
Hierdie kommunikasie lei tot 'n bewuswording van die self en
hou belangrike implikasies in vir postnatale taalontwikkeling.
'n Eensyd;ge binding met die moeder het 'n negatiewe uitwer
king op die taalontwikkeling van die kind en daarom beklem
toon Tomatis die betrokkenheid van die ander komponent. naam
lik die vader. Hy s;en die vader as die verwerkliker van die
taal wat die kind tot selfstandigwording lei (Pech~.1975.p.65).
Die ontwikkeling van taal, wat afihanklik is van sensoriese
informasie en sosiale interaksie, speel dus 'n belangrike rol
by die vorming van die liggaamsbeeld. Deur sy taal word die
individu dus meester van sy liggaamlik-geestelike eenheid.
1.2
1.2.1

Die visueel-ekspressiewe hierargie van taal
Inleiding

Die tenn skryftaal verwys egter nie na die veel enger begrip
handskrif, wat slegs die visueel-motoriese aspek van die
skryfaksie impliseer (Brink, 1972. p.xv).
Die skryfaktiwiteit is nie net "de meest gecompliseerde en
subtielste van al1e manuele menselijke verrichtinge" nie.
maar verwys ook na die hoogsontwikkelde taalvonn van die
mens, naamlik die vennoe om deur middel van geskrewe simbole
te kommunikeer en die self betekenisvol te ekspresseer (Tim
mennans. 1949. p.5).
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Die geskrewe taal is die hoogste vorm van alle verbale funk
sies omdat alle ander verbale funksies die geskrewe taal voor
afgaan.
'n Vereiste vir die normale ontwikkeling van die
skryftaal is die integrasie van al die ander taalsisteme, waar
van die ouditiewe funksie die basis is. Navorsing gedoen
deur Myklebust (1973, p.15). toon die interaksie tussen die
'n Groter korrelasie
ouditiewe taalvorme en skryftaal aan.
is gevind tussen oUditiewe ekspressiewe taal (spraak) en skryf
taal as tussen ouditiewe reseptiewe taal (taalbegrip) en skryf
taal. Dit is blykbaar so omdat die ouditief-ekspressiewe taal
afhanklik is van die ouditief-reseptiewe taal en dus later op
die ontwikkelingskontinuum voorkom.
Uit navorsing deur Ruddell (1966, p.495-496) blyk dit dat:

=

die ouditiewe vorm van taal die grondslag vir die ont
wikkeling van lees en skryftaal is;
die kind se vermoe om geskrewe materiaal te begryp deur
lees, en die vermoe om homself deur geskrewe kommunikasie
te ekspresseer, direk verband hou met sy ontwikkeling
van spraak en luister;
horende kinders meer gebruik maak van komplekse tipes
taalstrukture en ryker grammatika en ook beter opstelle
skryf as dowe kinders.

Die feit dat die skryfstandaard van die horende kind hoer is as
die van die dowe, dui op die noodsaaklikheid van 'n goed ge
vestigde ouditiewe ekspressievermoe. Omdat die ouditiewe taal
vorme as basis dien vir die visuele vorme, kan baie van die
kind se spraak- en skryfprobleme teruggevoer word tot beper
kings in ouditiewe ekspressie (Harell, 1957, p.6 en Mecham,
1969, p. 16).
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Die funksie van skryftaal is om distansie te oorbrug of om dit
te skep. Drieman (1962b. p.94-94) beklemtoon die onherroep
likheid van die geskrewe uiting. Die geskrewe taal pen erva
ring van verbygaande aard vas en realiseer fantasie (Britton,
1971, p.249). Volgens Gelb (1963) is skryftaal "clearly a
system of human intercommunication by means of conventional
visible marks (Myklebust,1973, p.6). Aristotle s~: "Spoken
words are the symbols of mental experience and written words
are the symbols of spoken words" (oP. tit •• p.8). Meer en meer
navorsers besef die kliniese en opvoedkundige belang van skryf
taalafwykings. Boder (1971) beskou skryftaal as: " .......
being recognized as an avenue that offers promise for deeper
understanding of the needs of children, particularly those who
have disorders associated with handicaps" (op.cit.,p.55-57).
Uit die geskrewe taal van die individu word 'n aanduiding ver
kry van sy groei. die vlak van sy volwassenheid en die vlak van
sy intellektuele funksionering (Britton,1971, p.249).
Volgens Vygotsky is die ruimte tussen oordrag en ontvangs of
opname van geskrewe taal 'n sterk kognitiewe proses omdat die
verhouding daarvan met innerlike spraak verskil van die doel
van orale spraak. "The change from maximally co~act inner
speech to max;mally detailed written speech requires what
might be called deliberate semantics - deliberate structuring
of the web of meaning" (op. cit.,p.248).
lees en skryf is nie net afhanklik van ouditiewe funksionering
nie, maar veral ook van die integrasie van motoriese prosesse
(Myklebust, 1965. p.7).
Diringer (1962a, p.13) definieer skryftaal as " .... the gra
phic counterpart of speech. the 'fixing' of spoken language in
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· permanent or semi -permanent form
Die spreektaal beskik oor 'n rykdom van klanke waarvoor spe
sifieke lettertekens nodig is om die klank af te beeld. Die
skryftaal berus dus op die afbeelding van klankkomplekse wat
by henadering voldoende is vir praktiese doeleindes. Steyn
(1932, p.46-48) beskou die spreektaal as lewend en die skryf
taal of afbeelding as dood. Klanknuanse en -kwaliteit, ak
sent, toonmodulasie en ritme is eienskappe wat nie voldoende
deur die skryftaal afgebeeld kan word nie. Dit gee dan aan
leiding tot breer omskrywinge. Die skrywer het die minimum
strukturele tekens tot sy beskikking om presisie te verseker
(Macleish, 1969, p.877-878).
Daar bestaan belangrike verskille tussen die spreek- en die
skryftaal. Omdat die skryftaal meer blywend is, formuleer
die skrywer sy idees doelbewus (Brink, 1972, p.44). Die skry
wer gaan meer ekonomies met woorde te werk. woorde word ver
sigtiger geselekteer, idees word presieser en meer akkuraat
uitgedruk. Herhaling kom selde voor omdat die skrywer meer
tyd tot sy beskikking het as die spreker (Drieman, 1962, p.86).
Die skryftaal is dikwe1s 'n uiting van ge;ntellektualiseerde
en rasionele denkinhoude en berus op 'n streng seleksieprose
dure ten opsigte van vorm en inhoud (Ibid). Drieman (1962a,
p.45) beskou die geskrewe taa1 as "more omamented" as die ge
sproke taa1.
Meer byvoeg1ike naamwoorde, langer woorde en 'n
groter variasie kom in die woordeskat van die geskrewe taal
voor.
Vervolgens sal 'n kort oorsig oor die fi10genetiese ontwikke
ling van skryftaal en 'n beskrywing van die ontogenetiese ont
wikkeling van hierdie taalvorm by die laerskoolkind gegee word.
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Die skryftaalontwikkeling op laerskool sal yolgens drie fases
uiteengesit word naamlik die beg;nfase van die aanleer van
skryftaal (gr.i en ii), die middelfase (st.l tot st.3) en die
gevorderde fase (st.4 tot st.5). Dan volg 'n bespreking van
die faktore wat moontlik 'n rol speel by die ontwikkeling van
die skryftaal, omdat dit 'n belangrike deel uitmaak van die
diagnostiese ondersoek in die onderhawige studie.
1.2.2

Filogenetiese ontwikkel

van skryftaal

Volgens Pei bestaan die verband van die taal nie tussen die
woord en die objek nie, maar tussen die woord en die konsep
van die objek wat in die spreker se gedagtes bestaan. Die
essensie van taal is dat die linguistiese tekens die woorde
betekenisvol moet weergee (Myklebust,1973, p.3).
Die skryftaal het ontwikkel in 'n poging om betekenis in 'n
blywende vorm oor te dra. Sonder die skryftaal sou die kul
tuur, gedefinieer as "communicable intelligence". nie kon be
staan nie. Die reg. religie. handel. poesie. filosofie. ge
skiedenis en alle mens like aktiwiteite wat afhanklik is van
permanensie en oordrag, sou beperk word deur die afwesigheid
van skryftaal (Diringer,1962, p.13-14). Die mens het waar
skynlik vir duisende jare slegs van spreektaal gebruik gemaak
te~lyl die skryftaal eers teen ongeveer 4000 v.C. ontstaan
het. Die skryftaal het in die ou tyd soveel status gehad dat
dit slegs gebruik is tot verering van volkshelde en gode. Die
inwoners van byvoorbeeld Columbia, Meksiko en Sentraal-Amerika
het geglo in die "divine origin" van die taal. Skryftaal
moet waarskynlik eerder as 'n nuttige. kragtige behendigheid
of ambag beskryf word as 'n instrument (Diringer,1962, p.14).
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Skryftaal veronderstel die bestaan van die gesproke woord wat
in 'n permanente of semi-permanente vorm geplaas word. Uit
die ontwikkeling van sy skryftaal word die intellektuele ont
wikkeling en groei van die individu baie duidelik geil1ustreer
(op.cit.,p.16).
Soos ons dit vandag verstaan is skryftaal 'n bewuste aktiwi
teit. die fondament vir die ontwikkeling van die mens se bewus
syn en intellek. sy begrip van homself en van die wereld om hom
(op.cit.,p.17.19).
Die vroegste skrifvorm, bekend as piktografie of pre-historie
se sketse en beelde, was 'n poging tot ekspressie en kommuni
kasie. oit was 'n omslagtig en komplekse vorm want die op
eenvolging van idees is deur prentereekse weergegee. oit het
konkrete gebeure weerspieel, maar daar was geen sprake van 'n
bewuste simboolsisteem nie (op.cit.,p.16). Piktogramme het
bloot objektiewe en konkrete dinge weergegee. Verdere ont
wikkeling daarvan het gelei tot ideografiese skrif met behulp
waarvan subtiele abstraksies en onderliggende idees en houdinge
weergegee kon word. Die ideogram was egter ontoereikend en
kon nie die volle rykdom van die mens se idees uitbeeld nie.
Ontwikkeling van die skryftaal van die ou Mesopotamiers, Egip
tenare en ander ou volke het gelei tot 'n skrif wat van ideo
grafiese oorsprong was, maar wat reeds 'n fonetiese element
gehad het.
Idiografiese skrif was verwarrend omdat verskil1ende ideogram
me dikwels dieselfde klankkombinasies verteenwoordig het. Hier
die verwarring is deur die ontstaan van fonetiese skrif, wat as
die hoogste skryfvorm bekend is, opgelos want elke element in
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die fonetiese skrifsisteem het ooreengekom met 'n bepaalde
klank in die taal. Hier is dus 'n direkte verhouding daarge
stel tussen skrif en die gesproke taal (Steyn,1932. p.43).
Die alfabet was histories die laaste hoofvorm van skrif wat
ontwikkel het en is 'n tegniese subonderskeiding van fonetie
se skrif. Letters word gebruik om enkel klanke te verteen
woordig. Die alfabet is die mees fleksiewe en bruikbare me
tode van skrif wat ooit ontwikkel het en dit het die basis ge
word van die skryftaal van die meeste gekultiveerde volke
(Diringer, 1962, p.21-24).
1.2.3

Ontogenetiese ontwikkeling van skryftaal

Volgens Kavanagh (1972. p.9) en ander skrywers is die basiese
taalvorm die gehoor. waaruit alle ander taalvorme ontwikkel.
In die uiteensetting van die hierargie van die verskillende
taalsisteme het dit duidelik geword dat gehoor en ouditiewe
ervaringe ontwikkel tot die ouditiewe reseptiewe taal of be
grip. Dit lei tot die ontwikkeling van spraak wat effektief
moet funksioneer alvorens lees en skryfvorme kan ontwikkel.
Kavanagh gee In skematiese uiteensetting van die ooreenkomste
en verskille wat bestaan in die aanleer van die gehoor-spraak
en lees-skryf vorme van die taal.
TABEL 1.1
OOREENKOMSTE EN VERSKILLE IN DIE FONOLOGIE
SE EN GRAFOLOGIESE SISTEME
GEHOOR-SPRAAK
FONOLOGIESE SISTEEM

LEES-SKRYF
GRAFOLOGIESE SISTEEM

brabbel
intonasie (spanning)

krabbel
kategoriese kenmerke van
skrywe
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segmentasi e( pouses}

fonologiese reelsisteem

segmentasie (letters, spa
s;es)
onderskeie kenmerke van
letters
ortografiese reelsisteem

SEMANTIESE SISTEEM

SEMANTIESE SISTEEM

konseptuele struktuur
leksikon (woorde)

2e orde plasing van beteke
nis en woord (leksikale)
eenhede van spraak

SINTAKTIESE REeLSTRUKTUUR

SINTAKTIESE REeLSTRUKTUUR

trorfologie
grafllllati ka

roorfologie
grammatika

onderskeie kenmerke van foneme

(oorgeneem uit:

Kavanagh,1972,p.9)

Kavanagh verdeel die ooreenkomste in die gehoor-spraak en lees
skryf vorme in drie hoof kategoriee.
(i) Die fonologiese sisteem by die baba bestaan uit brabbel
taal en word grootliks oorheers deur klanke wat hy ho~r. Die
rol van brabbeltaal in die ontwikkeling tot werklike woorde en
fonemiese onderskeidings is nog onduidelik, maar dit het wel 'n
stimulerende akoestiese waarde (op.cit .• p.lO). In ooreenstem
ming met die fonologiese sisteem in spraak, bestaan die grafo
logiese sisteem in skrywe naamlik krabbel. Volgens Kavanagh
is dit nie slegs spierbewegings nle. maar dit hou sterker ver
band met visuele terugkoppeling. Die kind wil sien wat hy
krabbel. Teen twee jaar varieer die produksie namate die pa
pier in grootte verskil. Hierdie terugkoppeling voorsien 'n
geleentheid tot selfregulering.
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Intonasie by die fonologiese sisteem hou verband met katego
risering van spraakklanke. Volgens Kaplan (1969) kan dit
reeds so vroeg as tussen drie en agt maande ontwikkel. Die
eerste tekens van hierdie ontwikkeling is die verskeie wyses
van huil wat by die suigeling voorkom. Kategoriese kenmerke
by skryftaal is 'n stel elemente wat herhaal, gekombineer en
onderskei word. Die kind kan by. krabbelwerk onderskei van
merke op die papier wat die basis vorm vir vorm en grootte
onderskeiding van letters.
Segmentering by die fonologiese sisteem ontwikkel as gebruik
making van pouses. Die kind se vokale uitinge word gesubor- .
dineer in eenhede en teen min of meer vyf of ses jaar word
hierdie proses voltooi. Die kind ontdek mettertyd dat die sin
uit woordelemente of leksikale elemente bestaan wat gekombi
neer kan word. By skryftaal ontwikkel hierdie proses as die
onderskeiding tussen letters en spasies en tussen afsonderlike
letters.
Onderskeiding van foneme by die fonologiese sisteem begin reeds
vroeg ontwikkel. Volgens Siqueland (1971) kan die konsonante
~ en £ al op ses maande onderskei word en ontwikkeling duur
voort tot op vier of vyfjarige leeftyd. By die skryftaal ont
wikkel hierdie onderskeiding van verskillende letters verder.
Die aanleer van die fonologiese reelsisteem vind spontaan
plaas. Sekere klanke in die moedertaal volg ander noodwendig
op of gaan hulle vooraf. Daar bestaan tipiese konsonantgroe
peringe wat outomaties aangeleer word. Teen vier jaar het die
kind die meeste van die fonologiese reelsisteme van die moeder
taal geinternaliseer.
Daar bestaan ook 'n ortografiese reel
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sisteem. 'n Letter is die simbool vi r 'n sekere klank. Skry
we is dus die kode vir spraak.
(ii) Die semantiese sisteem ontwikkel uit die kontak wat die
kind met sy omgewing maak en uit waarnemings van aksies in sy
lewensl andskap.
Die ontdekkings in sy nuwe lewenslandskap
lei horn tot konsepformasie van permanente objekte wat 'n deel
van sy wereld uitmaak.
Die konseptuele struktuur is 'n se
mantiese sisteem, 'n sisteem van betekenis. Die enkodering
van sekere simbole lei tot die vorming van die kind se eie
woordeskat. Woorde is die realisering van sy idees. Hier
die eerste woorde het betekenis en is gebaseer op perseptuele
kennis. Wanneer die leser 'n woord wat fonologies aangebied
is hoor, kan hy moontlik die betekenis onmiddellik snap. Die
geskrewe woord sonder fonologiese kodering en bepaling van
die betekenis daarvan is van die tweede orde. omdat gesproke
woorde simbole is van dinge. gebeurtenisse en idees en geskre
we woorde simbole is van gesproke woorde. Daarom word die ge
skrewe taal as die hoogste taalvorm beskou. Dit is moeiliker
om die betekenis van die geskrewe woord te bepaal. Selfs as
'n mens weet wat die betekenis van die geskrewe woord is. is
dit nie noodwendig dat die persoon dit self kan neerskryf nie.
Die oordrag van spraak na skryf is 'n komplekse proses.
(iii) Die sintaktiese reelstruktuur hou verband met die
rangskikking van eenhede en ordening van onderlinge dele van
die taal. Die aanleer van hierdie grammatikale reels vind
vroeg plaas en kom voor as oorveralgemenings. bv. alle meer
voude eindig op -e. Die grammatikale reels is teen die einde
van gr. i vir die kind beskikbaar. maar die vraag ontstaan of
die kind van hierdie kennis gebruik kan maak (op.cit.,p.16).
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1.2.3.1

Die skryfaktiwiteit

Hoewel daar tog sekere assosiatiewe areas is wat verantwoor
delik is vir die aanleer van sekere funksies, l~ die mens se
vermoe om taal aan te leer eerder in die funksionering van sy
senusisteem as in spesifieke strukture (Lenneberg, 1967, p.31).
Die skryftaal wat ontwikkel as die hoogste taalsisteem, is tn
komplekse psigoneurolog;ese aktiwiteit wat gebaseer word op
primere neurologiese en psigologiese funksies. {Engelhart.
1955. p. 11,28}. Die skryftaal is n;e bloot tn motoriese
proses, waarby slegs sp;erbewegings betrokke is nie. Dit be
rus op ouditiewe en visuele faktore. motoriese funksies en
pSigiese funksies soos intellek. denke, emosie, motivering
sowel as op sosio-ekonomiese atmosfeer (Herrick, 1960 p.249).
Skryftaal ontwikkel aanvanklik uit direkte instruksie en is tn
doelbewuste motoriese aksie. Nadat die motoriese proses vas·
gel~ is. ontwikkel die vermoe om klanke te ontleed en saam te
stel en word die verskillende klanke en klanksamestellings ge
assosieer met sekere klanksimbole (Brink, 1972, p.48). Die
integrasie van. ouditiewe en visuele aspekte van taal is essen
sieel vir lees en skryf. By lees word dit wat op papier ge
druk is omgeskakel in oUditiewe ekwivalente wat vroeer geleer
is. Die skryftaal vereis die vermoe om visuele en ouditiewe
beelde te kOmbineer (Myklebust. 1959, p.4-5).
1.2.3.2

Die fase van vooroefening en skryfgereedheid

Die feit dat skryftaal laaste ontwikkel. word ondersteun deur
die feit dat hierdie vorm aangeleer word op grond van meganis
mes wat reeds ontwikkel het. In vergelyking met spraak is
skryf tn meer ekonomiese megan;sme waardeur ekspressie plaas
vind {Kavanagh,1972. p.138}.
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Skryftaal ontwikkel volgens Wilt(1965, p.152) lank voordat die
kind die spierbeheer vir hierdie aksie ontwikkel het. "Wri
is speech written down, allowing for
ishing, edity and re
arranging in the writing process".
Die fase van vooroefening en skryfgereedheid ontwikkel uit vi
suele waarneming en motoriese koordinasie.
Volgens Cullinan (1974, p.98) het die kind teen skoolgaande
ouderdom 'n hele aantal vermoens verwerf wat veral verband hou
met visuele waarneming. Volgens Herrick (1960, p.248) is een
van die belangrikste take in die ontwikkeling van 'n handskrif
die ;nternaliser;ng van normatiewe beperkinge waarin die kind
moet leer om die aksie van skrywe te kontroleer. Drie aspek
te van waarneming blyk belangrik te wees vir die proses waar
tydens handskrif aangeleer word. naamlik eerstens die waarne
ming van vorm, tweedens waarnem;ng van beperkinge van voldoen
de kontrole in vorm en derdens die aspirasievlak van die kind,
Leggit beklemtoon ook die belangrikheid van die vermoe tot
vormwaarneming alvorens skryftaal kan ontwikkel.
Die ontwikkeling van skryftaal begin as visuele waarneming van
notas wat ander neerskryf. Hieruit ontwikkel die besef van
die belang van skryftaal by die kind. Beskikbare modelle van
geskrewe werk is daarom essensieel, want indien hierdie modelle
ontbreek, kan die motivering om skryftaal aan te leer ontbreek.
Dit werk remmend in op die taalontwikkelinq van die kind.
Krabbel besit 'n visuele stimuleringswaarde. Die kind kan
waarneem wat hy gekrabbel het en hy dan dus die verskil tussen
sirkelvorroige en lynagtige krabbelwerk waarneem. Mettertyd
ontwikkel fyner onderskeidingsvermoe 5005 bv. die waarneming
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van die konstantheid in vorm en grootte. Hieruit ontwikkel
die latere herkenning van lettervorme ten spyte van verskil
lende grootte daarvan (Frostig,1964, p.lO). Korrekte waar
neming van ruimtelike posisie hou verband met die waarneming
van figure met dieselfde vorm, maar wat verskil in grootte.
Ander letters het dieselfde vorm, maar verskil ten opsigte
van hul posisie tot die waarnemer en tot mekaar byvoorbeeld
£, ~ en l (op.cit. ,p.40).
Figuur-grondwaarneming impliseer die vermoe om voorgrondprik
kels te selekteer en dit van die agtergrond te onderskei.
Hierdie vermoe word gestimuleer deur die bou van blokpatrone
op voorskoolse vlak (op cit.,p.29).
Visueel-motoriese koordinasie is die essensiele band tussen
visuele waarneming en motoriese koordinasie, byvoorbeeld die
waarneming van ander se beweging en die herhalinQ daarvan deur
die waarnemer.
Krabbel is een van die belangrikste voorbereidende aksies wat
werklike skryfbewegings voorafgaan (vergelyk die fonologiese
sisteem. waar brabbel spraak voorafgaan). Volgens Timmermans
(1949, p.20) word kinestetiese ervaringe opgedoen deur krabbel
omdat, hoewel geen herkenbare figure geteken word nle. kon
trole verkry word oor die handbeweging.
Beweging vind aanvanklik vanuit die skouergewrig plaas sonder
veel betrokkenheid van die elmboog. Lyne van dieselfde
lengte word gevorm en die plasing op die bladsy is bloot toe
vallig, maar visueel-motoriese assosiasies word wel gemaak
(Brink. 1972. p.50). Hoewel die armspiere teen ongeveer vier
jaar nog 'n groot rol speel. word die bewegings fyner en vind
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dit vanuit die polsgewrig plaas.
'n Verskeidenheid figure
kan vanuit die visuele en kinestetiese beelde wat die kind kan
onthou, nageboots word. Na mielinisering van die motoriese
sentra van die korteks teen min of meer die ~fde jaar, vind
fyner vingerbewegings plaas. Omdat beter kontrole oor vorm ont
wikkel, vind herkenbare simboolnabootsing nou plaas (Myklebust;
1965. p.52; Engelhart, 1955. p.20).
Herrick (1960. p.249) stel voor dat daar by die aanleer van
die skryfaksie en "in the use of penmanship as a tool for wri
ting" meer klem gele word op kognitiewe aspekte. aspirasie en
waarnemingsaspekte. Die wyse waarop die kind geleer word om
te skryf.speel 'n belangrike rol. Vooroefeninge om motoriese
kontrole te ontwikkel soos "lugskrif", natrek van skryfvoor
beelde op deursigtige papier en die natrek oor stippellyne word
deur Herrick aanbeveel om koordinasie te stimuleer (Herrick,
1960.p.251 en Pryzwansky, 1969, p.384). Callewaert identi
fiseer twee basiese bewegings vir handskrif naamlik (i) die
beweging van die wysvinger, duim en middelvinger in die vor
ming van letters en (ii) die beweging van die hand 1n 'n spe
sifieke skryfrigting. Ritme en skryfspoed ontwikkel met oefe
ning (Herrick, 1960, p.251). Namate die motoriese aspekte
van skrywe vasgele is. ontwikkel die skryftaal as 'n wyse tot
kOlllllunikasie.
1.2.3.3 ,Die drie fases van skryftaalontwikkeling
1.2.3.3.1
1.2.3.3.1.1

Die eerste fase van skryftaalontwikkeling
(gr. i-ii)
Inleiding

Skryftaal word deur die ontwikkeling van alle ander taalfunk
sies voorafgegaan en is volgens Myklebust (1965,p.57) die
40

hoogsontwikkelde taalvorm. Teen skoolgaande ouderdom het die
kind reeds die mees basiese grammatikale reels en sinstrukture
bemeester. Dit word in sy spreektaal geimplimenteer lank
dit fo rmee1 leer (Berko, 1965, p.151-152). Die
voordat
grootste kontrole oor die taal word tydens die eerste fase be
reiL Kinders word in gr. i vir die eerste keer onderwerp aan
formele leer en hulle "have their fi rst major exposure to de
mands for productive competence ........ " (Cullinan e.a., 1974,
p.nO).

1.2.3.3.1.2

Neurologiese basis vir die skryfaktiwiteit en
breinfunksionering

Die bemeestering van skryftaal vereis die bereiking van 'n se
kere psigologiese en intellektuele peil van bntwikkeling. MYk
lebust (1965, p.8-9) beskou skryfgereedheid nie net in terme
van psigologiese en intellektuele ontwikkeling nie, maar veral
in terme van die ontwikkeling van die perifere en sentrale se
nusisteem.
Volgens Berry het die breinselle teen ses jaar die nodige graad
van ryping bereik vir instruksie van die aanleer van skryftaal
Die funksionering van die brein ten
(Jordaan, 1975, p.88).
opsigte van taalprosesse is nie duidelik nie, maar die funksio
nering van die korteks in interaksie met subkortikale dele
speel 'n beslissende rol by taalfunksionering (Brink, 1972,p.7).
Dit is reeds bekend dat die linkerbreinhemisfeer die dominante
funksie ten opsigte van taal het. In gevalle van swak geves
tigde of verwarde lateraliteit bestaan daar versteurde taal
funksies. Ouditiewe en visuele taalvorme is afhanklik van
goedgevestigde lateraliteit, omdat elke beweging in die skryf
proses aanvanklik onder willekeurige kontrole is maar later
meer outomaties word. Effektiewe luister, spraak, lees en
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is afhanklik van die ontwikkeling van lateraliteit
(Myklebust,1956,p.5). Volgens Delacato ontwikkel die ver~
tikale houding saam met die taaldominante hemisfeer (Menyuk.
1971,p.28).

sk~f

Die komplekse integrasie tussen die visuele area in die oksi
pitale lob en die motorlese area in die frontale lob. l~ die
aanleer van visuele taalvorme ten grondslag. Bepaalde sub
kortikale en transkortikale verb;'ndinge maak hierdie funksio
nele integrasie moontlik. Lees- en sk~fvermoens is afhank
lik van die funksionele integrasie tussen die visuele en ander
taalareas (Jordaan,1975.p.90).
Teen min of meer vyf jaar word die lateralisering van serebra
le dominansie duidelik. Hierdie periode is die sensitiewe
periode vir die aanleer van die visuele taalvorme. Ouderdom.
fisiese en neurale ontwikkeling hou dus sterk verband met die
ontwikkeling van taal (Mecham,1969,p.19-20).
Daar bestaan baie individuele verskille ten opsigte van die
ontwikkeling van sk~ftaal Neurologiese ontwikkeling vind
nie teen dieselfde tempo by alle kinders plaas nie. 8egrip.
waarnemingsvermoe ten opsigte van woordpatrone en figuur
grondwaarneming, asook die kind se houding teenoor lees en
skryf, is belangrike aspekte wat verband het met rypheid vir
die bemeestering van skryftaal (Jordaan,1975,p.91-92).
Verskeie afWykings werk remmend in op taalontwikkeling. Agra
fie is 'n defek wat versimbolisering bemoeilik. Die neuro
logiese en psigologiese kompleksiteit sowel as die komplekse
integrasie van die ouditiewe, visuele en motoriese betrokken
heid word in geen ander afWyking meer duidelik nie as juis in
4'2

agrafie. Disgrafie verwys na 'n gedeeltelike onvermoe om te
skryf as gevolg van 'n breindisfunksie. Dis 'n tipe van
apraksie - 'n simptoon van besering in die senso-motoriese
area van die korteks. Apraksie weer, is die onvermoe om
ouditiewe en visuele informasie in motoriese aktiwiteit om te
skakel. Hier bestaan geen oUditiewe of visuele probleme nie,
maar 'n onvermoe om na te boots (Myklebust,1965,p.18,19).
Orton beskou agrafie as 'n defek van die noodsaaklike areas
van die brein wat nie normaal ontwikkel het nie. Kinders wat hie
hieraan ly, reageer positief op remediering (op.cit.,p.18-21).
1.2.3.3.1.3

Ouditiewe en visuele aspekte

In die eerste fase van die ontwikkeling van die skryfvaardig
heid, staan die ouditiewe, visuele en motoriese komponente
duidelik onderskeidbaar uit. Later word hierdie vaardigheid
outomaties. Eers wanneer die skryfaktiwiteit 'n hoogs geoutoma
tiseerde vaardigheid word, kan die kind meer aandag gee aan ge
dagtes wat neergeskryf word (Brink,1972,p.55).
PSigoneurologies blyk dit. soos by die dowe. moontlik te wees
om verskillende ekwivalente van ouditiewe en visuele aspekte
afsonderlik te leer (op.cit.,p.78). Om te leer skryf vereis
die vermoe om visuele en ouditiewe woordbeelde te kombineer.
Integrasie van alle taalmodaliteite word vereis tydens die
skryfaksie (op.cit. ,p.5). Assosiasie tussen sensoriese en
motoriese kontrole vind plaas en is gesetel in die corti co
thalami~se spraakareas van die linkerbreinhemisfeer.
Die ge
skrewe woord word uitgevoer deur die dominante hand wat deur
die motoriese handmeganisme in die korteks van die teenoorge
stelde hemisfeer gekontroleer word (op.cit. ,p.5).
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Tydens die skryf- en leesaksies leer die kind om oUditiewe sim·
bole van die spreektaal met visuele simbole te vervang. Van
belang is dus die outomatiese verbinding in die assosiatiewe
area vir taal wat tussen spesifieke letters en klanke wat hulle
verteenwoordig plaasvind (Jordaan, 1975, p.79). Volgens MYkle
bust (1965,p.32) stel die brein die mens in staat om te lees
en te skryf, omdat die diskriminasie en integrasie van klanke
en die verbinding daarvan met visuele simbole in die brein
plaasvind.
Navorsing bevestig die positiewe verband tussen ouditief-visu
ele diskriminasievermoe en die lees- en skryfprestasie. Teen
skoolgaande ouderdom het die kind afhanklik geword van visuele
en ouditiewe kanale om informasie vanaf die omgewing te ont
vang en dit te interpreteer. Birch en Belmont beklemtoon die
belang van ouditief-visuele integrasie by die lees- en skryf
aksie. Hiervoor word die vermoe om ouditiewe patrone in ruim
telik verspreide visuele simbole te transformeer. vereis
(Jordaan, 1975. p.86).
Volgens Tomatis (1969, p.49-50. 54) is die oor, via die sentra
le senusisteem, die kanaal na die brein waar integrasie plaas
vind en die skryfteken kontak maak met die klankekwivalent.
Uit 'n studie deur MYklebust op dowe kinders,blyk die oUditie
we prosesse die leiding te neem by alle verbale prosesse. Kor
rekte spelling word gebaseer op die vermoe om tussen klanke te
onderskei en klanke met sekere lettersimbole te assosieer. To
matis beklemtoon drie funksies wat belangrik is by die gehoors
proses naamlik gehoor, luister en integrasie. Hoor is moont
lik sonder om te luister. maar dan vind integrasie nie plaas
Hoor en luister is essensieel vir die integrasieproses.
nie.
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"To integrate may be defined as an acquisition of the ability
to reproduce at will a sequence of meaningful sounds and to
employ them deliberately." Volgens Tomatis kan slegs klanke,
wat die oor kan hoor, voortgebring word.
Sonder gehoor be
staan daar geen spraak nle, sonder spraak bestaan geen terug
koppeling nie, sonder ouditiewe terugkoppeling bestaan geen
geskrewe woord nie en sonder geskrewe woorde geen visuele taal
nie. Dus bly gehoor die basis vir die potensiaal om letters
te analiseer en deur sintese tot woordklanke saam te voeg (To
matis.1969. p.49-50, 54-56). Navorsers toon aan dat swak
skrywers ook swak lees. Hulle spreek woorde onduidelik uit
en ervaar probleme ten opsigte van die omsetting van die let
ters ink1ank (Hunn; cutt, 1958, p. 292-293). "If auditory di s
crimination is grossly deficient in early life all language be
haviour including the written, is affected.
(Myklebust, 1973,
p. 166-167) .
11

Die normale spellers maak gebruik van oUditiewe meganismes wat
hulle beter kan toepas as wat swak spellers dit kan doen (Hun
nicutt, 1958. p.292-293). Jakobsen beklemtoon die waarde
daarvan vir die leser om woorde te klank bo die alfabetiese
uitspel daarvan (Kavanagh, 1972. p.114-115). Myklebust (1965,
p.30) beklemtoon ook die onderrigmetode, tydens die eerste fase
van skryftaalontwikkeling. Gelese woorde word makliker gein
terpreteer deur dit te verklank omdat assosiasie dan beter
plaasvind tussen die klank en lettersimbool.
Skryftaal is nie alleen afhanklik van die ouditiewe reseptiewe
taalontwikkeling nie, maar ook van die integrasie van visuele
vermoens (Myklebust, 1965.p.7). Wanneer die kind met vreemde
woorde te doen kry. moet hy die vermoe he om oUditiewe en vi
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suele aspekte van die woorde te kan herroep en daarna moet
hierdie beelde oorgedra kan word in die motoriese patrone
van skrywe (op.cit •• p.18-21).
1.2.3.3.1.4

Meganiese en vormaspekte van skryftaal

Alle ekspressiewe taalvorme vereis motoriese aktiwiteit. Vol
gens Pen field. Roberts e.a. veronderstel verbale gedrag 'n tipe
gespesialiseerde motoriese vermoe. un;ek aan die mens. wat ver
band hou met serebrale dominansie.
Die kind as organisme word in sy geheel betrek by die skryfak
sie. Ontwikkelingsanomaliee. bre;ndisfunksie. sensor;ese de
fekte of wanfunksionering. emosionele versteuringe, sowel as
kulturele en opleidingsfaktore resulteer dikwels in swak skryf
taal of onvermoe tot skrywe (Myklebust. 1965.p.12). Skryftaal
gereedheid word dus deur bogenoemde aspekte beinvloed.
Outeurs soos Malmquist beklemtoon die belangrikheid van visuele
integrasie en diskriminasievermoe. Die kind moet woordbeelde
kan herken en opraep en op grand van die visuele geheue moet
die verskillende lettervorme weer onderskei word. Visuele as
pekte van lees is afhanklik van die vermoe om vinnig waar te
neemen 'n gestalt in die brein te kan vorm (Mecham, 1969.p.9).
Hierdie waargenome beelde moet motories gerealiseer word. waar
voor spierkoordinasie nodig is. Skrywe hou verband met die
hoogste vlak van neurale integrasie. konseptualisering en sen
somotoriese gedragspatrone. Volgens Lenneberg (1967.p.131
aangehaal deur Jordaan, 1975 p.93) is daar 'n positiewe kor
relasie tussen die algemene motoriese ontwikkeling en die toe
name in taalvermoe. Volgens Enke is die vaardigheid van die
mens, 5005 alle ander funksies, toe te skryf aan 'n graad van
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"roo toriese intelligensie." Enkele Amerikaanse psigoloe vind
aansluiting by Lenneberg en beweer dat "rootorische begaafdheid
in nalMe relatie tot de verstandelijke aanleg" staan (Tirrmer
mans,1949, p.41). Navorsing deur PryzwanskY,(1969, p.384)
toon dat voorskoolse perseptueel-rootoriese opleiding van groot
waarde is vir die aanleer van skryftaal.
Volgens Roels begin die kind op twee jaar reeds te krabbel. wat
die aankondiging is van die ontogene ontwikkeling. Hierdie
aksie verfyn mettertyd. Die taak van die skool is die ontwik
keling van die aanleer van tradisionele skryftekens van die
klankskrif (Timmermans. 1949, p.63-63). Tydens die skryfak
sie het die oog 'n reseptiewe taak en dien ook as gids. Die
produsering van letters en woorde is 'n komplekse psigorooto
riese aktiwiteit. wat presiese beweging van die arm, pols.
hand en vingers vereis (Herrick, 1963, p.60).
Tydens gr. i word die aanleer van skryftaal gebaseer op kennis
wat die kind reeds van die taal het. Die simbole wat die
klanke weergee, word eerste aangeleer. Kopiering van simbole
geskied deur vir die kind gevormde letters aan te bied wat her
haal moet word. Die komponente van elke letter moet aangeleer
en saamgevoeg word. Die motoriese aksie sluit in die hante
ring van die skryfapparaat, die aanleer van die vorm van die
letter, waar dit begin en eindig en die rigting van skrywe ty
dens vorming van elke komponent van die letter.
Die ver
skillende letters wat vir dieselfde klank bestaan, word moei
liker aangeleer bv. in woorde SODS ioto, ~ir; hOu!. hon~;.
vlei, vlf; mielies en polisie (Lado, 1964, p,143-148).
Die kind begin met drukskrif omdat dit (i) makliker is om aan
te leer, (ii) meer ritmies is, (iii) die tempo daarvan by die
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beperkte vermoe van die gr. i,-kind om te lees en spel aanpas
(iv) dit meer leesbaar en duidelik is (v) fassiliteer leer
om te lees en spel en (vi) dit bevredig die jong kind se be
hoefte om te skryf (Hunnicutt,1958, p.261).
Vo1gens 11g kan die sesjarige reeds letters naboots. Op sewe
jaar kan die kind reeds skryf. maar die skrif is onegalig, groot
en 1e1ik. Daar is egter 'n gradue1e verandering in die skryf
ritme en -grootte en onnodige bewegings by die skryfaksie ver
minder (Myklebust,1965. p.14-15). Tot op agt jaar is die ge
sproke woord die basis vir skryftaal. Die kind ervaar oudi
tiewe stimulering en terugkoppe1ing wat essensieel is vir kor
rekte spelling - vera1 ten opsigte van die verklanking van die
letters om woorde te vonn (op. cit.,p.13-14).
Enge1hart (1955, p.35) bek1emtoon die be1angrikheid van die
regte skryfhouding. Hy beskou skrywe as "een handwerk waarin
een schrijver zich persoon1ijk uit en waarin hij een zekere
mate van esthetische vo1doening vind" (op, cit"p.91).
Daar word verskeie vereistes met betrekking tot In effektiewe
skryfpatroon geste1. Eerstens moet dit die eiendom van die
kind wees. Die verskillende letters moet 'n duide1ike begin
en 'n einde he. Verder moet die kind gekonsentreerd leer
skryf. Hiervoor is visuele hulpmiddels.wat die fyner vinger
bewegings binne 'n bepaalde ruimte dwing. van belang. Mo
tivering om te leer skryf is essensieel. Dit kan verseker
word deur die gebruik van interessante hulpmiddels. Die be
kende Duitse skrywer Rolf Koch (1934) se dat skryf "was en is
voor mij de gelukkigste en meest volmaakte weerspiegeling van
mijn leven"(op.cit .•p.35).
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Oorsensitiwiteit met betrekking tot meganiese aspekte en
spelfoute. sowel as hoe eise van die kant van die ouers en on
derwysers, blokkeer die ontwikkeling van die kind se oudi
tief-ekspressiewe taal (Tidyman,1951. p.283). "Over-ellllha
sis on the mechanics of writing is an obstacle to imaginative
expression; but interest in a topic is often reflected in an
improvement in the mechanical and structural aspects of ex
pression" (Ford. 1954. p.43). Die meganiese aspekte van skryf
bly slegs hulpmiddele wat die denke struktureer en betekenis
help uitbring (Tidyman. 1951, p.254-255).
1.2.3.3.1.5

Psigologiese aspekte van die skryfaktiwiteit

Britton (1971. p.162) verklaar dat die lees en skryffunksie
nie bloot net meganiese prosesse is nie. Die feit dat kin
ders met lees- en skryfprobleme ook emosionele probleme het,
bewys die hipotese dat psigologiese faktore ook betrokke is by
skryftaal. Taal bly in alle vorme die draer van gevoelsma
tigheid en kan Qeskou word as 'n sensitiewe aanduider van per
soonlike wanaanpassing. Die taal is die eerste taak op skool
waardeur die kind met sy ewegroep meeding. Sy taal beinvloed
sy selfkonsep, egosterkte en houding teenoor sy werk (Jordaan.
1975. p.81). Herrick (1963. p.85) toon uit navorsing dat emo
sionele toestande die galvaniese velaktiwiteit verhoog wat weer
die skryfaktiwiteit beinvloed. Volgens Buytendijk. veroor
saak angs 'n remming op die natuurlike bewegingsaksie (Timmer
mans,1949. p.55).
Volgens Britton moet leergange op skool, veral met betrekking
tot taal, versigtig hanteer word. "Before you are even bloody
born you are forced to go to school". "The s tupi d government of
course, makes school compulsory". Hy kritiseer die rigiede
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· patrone van opvoeding wat daartoe lei dat die kind se krea
tiewe vermoens verdring word. Ten opsigte van die aanleer van
die skryftaal spreek Britton hom sterk uit: "The child is
young. fresh. bursting with ideas and joy; It wants to be
loved when it gets to school, not drilled like its ignorant
parents" (Britton,1971. p.257-258). Die kind leer deur dril
patrone in plaas van die realiteit. Die kind "is to some
extent a vidtim of the system - a system in which nevertheless
he acquiesces 11 (Ibid).
Die opvoedingspatrone belnvloed die kind se subjektiewe gevoel
teenoor die skryftaal. Vendryes se: "Apart from technical.
and especially scientific language, which by definition is out
side ordinary life, the expression of an idea is never free
from some emotional tinge". Die mens is nooit stemmingsvry
n;e, ook nie as hy uiting gee aan sy gedagtes nle (Steyn.1932.
p.12). Die kind se taal word aan die begin gekenmerk deur ge
voels- en wilselemente (op.cit.,p.16). Die ongeordende prik
kels wat deur die sintuie die individu binnedring , word deur
die denke georden. Sy abstrakte denkvermoe stel hom in staat
om die ·aanskoulike wereld te orden tot begrippe (Nel,1966. p.
260 aangehaal Brink, 1975, p.56).
1.2.3.3.1.6

Funksionele aanwending van skrif

Gedurende die eerste twee jaar op skool verg die aanleer van
die meganiese aspekte van skryftaal nog baie aandag en vind die
kind dit dikwels moeilik om sy gedagtes betekenisvol en dui de
lik weer te gee. H¥ ervaar nog meganiese probleme en proble
me ten opsigte van korrekte spelling. handskrif, punktuasie
en sinsbou. wat dan sy spontane ekspressie blokkeer (Tidyman,
1951. p.65).
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Wanneer die kind 'n klein hoeveelheid leeswoorde berneester het.
begin hy die geskrewe woord herken. Nadat die meganiese ver
moens en spelvermoe ontwikkel het, word verantwoordelikheid ten
opsigte van individuele kreatiewe pogings veronderstel en die
moontlikheid vir skryftaal as ekspressiemiddel ontwikkel. Die
gewilligheid om te skryf is volgens Tracy baie belangrik.
are alive when you say them, but dead when you write
them". Belangstelling in en trots op die eie werk is essen
sieel vir satisfaks;e (op.cit.,p.174-176). Volgens Britton
ervaar die kind "delight of utterance" tydens sy eerste skryf
aksies. Terugkoppeling word ervaar indien die kind die moto
riese aks;es bemeester het en self dien as informant van sy
skrywe (Britton,1971, p.165-166).
Die eerste sinvolle skrifuiting gedurende gr. i en ii bestaan
gewoonlik uit die neerskryf van die eie naam, die benoeming van
tekeninge deur middel van kernwoorde en later die neerskryf
van eenvoudige s;nne (Brink, 1972, p.61). Die stories van
ses- en sewejariges is swak gestruktureer omdat skryfwoorde
skat, vaardigheid, konsep van tydsverloop en logiese volgorde
nog ontbreek (Tingle, 1970, p.72). Stories gedurende die
tweede skooljaar bestaan grootliks uit die opnoem van objekte
of gebeure. Daar is nog geen kontinue beskrywing en beplan
ning nie (Ford, 1954, p.42). Hierdie eerste skryfekspressie
herinner aan die een- en rneerwoordsinne van die kleuter se
spraak (Brink, 1972, p.62). Tydens die eerste skryffase word
die egosentriese lewensinstelling van die kind geopenbaar. Sy
skryfstyl is telegrafies, kernagtig en ekonomies (Steyn,1932,
p.147). Hierdie skryfstyl stem egter nie ooreen met sy spreek
taal nie. Die egosentriese instelling hou verband met die ge
brek aan ordening (Brink, 1975, p.62).
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Stern s@: "Dass die Sprachentwicklung nicht mit Worteinhei
ten, sondern mit Satzeinheiten anhebe, wird in neuerer Zeit
von der Kindersprachforschung zu einer zweifellosen Wahrheit
erhoben". Volgens Flagstad moet die woord van die kind as
sin geinterpreteer word en nie as enkel woord nie. Volgens
Sapir is die woord "one of the smallest, completely satisfy
ing bits of isolated 'meaning' into which the sentence resol
ves itself". Volgens Steyn kan die woord se betekenis "in
tellektueel, emosioneel of volisioneel wees. of dit kan daar
uit bestaan dat hy morfologiese waarde alleen besit" (Steyn,
1932. p.71-72).
Die ontwikkeling van abstrakte denke is 'n belangrike kompo
nent van die ontwikkeling van die skryftaal. Navorsing toon
'n hoe korrelasie tussen die ontwikkeling van abstrakte denke
en taalontwikkeling. Skryftaal is die hoogste ontwikkelde
taalsisteem waarin abstrakte denke 'n belangrike rol speel.
Die kind omskep die betekenislose en deurmekaar wereld van die
voor-taalperiode in 'n sinvolle wereld deur naamgewing en kon
septualisering. Hierdeur betree hy 'n gedistansieerde wereld
- die van die abstrakte denke (Britton,1971, p.20, 135-136).
1.2.3.3.2
1.2.3.3.2.1

Die tweede fase van skryftaalontwikkeling
(st. een tot drie)
Die ontwikkeling van meganiese vormaspekte

Aan die begin van die tweede fase van skryftaalontwikkeling in
st.l word die kind se ekspressiewe vermoens nog beperk deur
meganiese probleme. In Nuwe skrifvorm, wat die kind se kon
sentrasie op lettervorming vestig en spontane uiting verder
beperk, word ook nou aangeleer.
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Volgens Wilson moet lopende skrif nie te vroeg ingevoer word
nie. Omdat drukskrif eers teen die einde van gr.ii of die
begin van st. 1 vasgel~ word, kan innerlike ekspressie eers
daarna plaasvind. Die gevaar verbonde aan lopende skrif wat
te vroeg ingevoer word, is dat die kind belangstelling kan ver
loor en dat die kwaliteit van sy skryftaal dan laer is as die
van kinders wat later eers lopende skrif aanleer. Laasge
noemde se skryfekspress;es is ook langer (Brink,1972. p.64).
Skryfspoed verhoog, sy skrif word kleiner en toon groter oor
eenkoms met skrifvoorbeelde as gevolg van spierkoordinasie wat
verbeter (Myklebust,1965, p.9). In st. 1 word die lopende
skrif vir die eerste keer as funksionele medium gebruik. Hoe
wel nog baie op lettervorming gekonsentreer word (op.cit.,p.63).
Na die aanleer vandiemotoriese aspekte en lettervorming moet
die kind leer om sy informasie op 'n aanvaarbare wyse weer te
gee en te implimenteer in sy doel om informasie oor te dra
(Lado. 1964, p.143-148).
1.2.3.3.2.2

Die effek van stimulering

Na gelang die kind kennis maak met 'n groter verskeidenheid
vorme van skrywe en dit self aanwend vir verskillende lesers
en vir verskillende doelwitte. sal sy eie styl meer en meer
na yore kom. Sy eie denke sal neergepen word deur sy eie
woorde (Larson,1976, p.7). Golub se:
"And that is what
writing is all about, discovering our inner voice and expres
sing it in such a way, with language. that it stimulates some
sort of sensitive. creative response in the listener or rea
der" (op. cit . ,p.7).
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Volgens 8lake moet die sk~e gesien word as geintegreerde
eenheid van die kind se lewe. Hy moet aangemoedig word om
te skryf. Clegg se: "(the teacher must) encourage each
child to draw sensitively on his own store of words and de
light in setting down his own ideas in a way which is personal
to him and stimulating to those who read what he has written"
(op.cit.,p.l07). Die lees van stories aan kinders laat hul
kennis maak met ander vorme van literatuur. Dit verbeter ook
hulle skryfstyl. sinskonstruksie, grammatika en sintaktiese
ordening. Ander vorme van stimulering, byvoorbeeld ritte in
die natuur. verhoog hul kreatiwiteit omdat hulle direk kontak
maak met dit waaroor hulle wil skryf (op.cit.,p.l07-113). In
menging van die onderwyser word deur Clegg afgekeur: " ..•.
•••• the more imaginative the teacher, the greater the 'junk',
the fewer the textbooks, and the higher the quality of thin
king and writing". Die kind moet die onderwyser nie as in
strukteur beskou nie (op. cit.,p.121). Direkte ervaring met
die kind se perseptuele omgewing lei tot spontane en vrye
uiting (op. cit .• p.143).
Margaret Langdon se: "in their written work, I felt that the
children were using a medium which was unnatural to them - a
stultifying, deadening medium, which made all their expressions
come out as from a sausage machine, in a string of dull stodgy
sausages of things which they thought they ought to write and
say and think" (op.cit.,p.210). Kreatiewe sk~e is die eks
pressie van individualiteit, van verskeidenheid of van die on
derskeiding van 'n sekere gedagte en oorspronklikheid (op.cit ••
p.245). Douglas beweer dat: "children are very powerfully
affected by our teaching. so that even when free, they choose
to do what they have learned they will be rewarded for, even
54

though what is chosen moy be in some sense antipathetic to
them and hence productive, if of anything, of either withdra
wal of at least restriction of reward." Voorts vra hy: "Must
we, perhaps. even. give up the very notion of 'program'?"
Kreatiwiteit is, volgens Douglas, voldoende selfekspressie deur
betekenisvolle woorde wat die kind self op eie inisiatief struk
tureer (op.cit.,p.285). Uit navorsing toon Douglas dat die kind
wat gebonde is aan skoolprogramme 'n beter spelvermoe toon maar
op 'n laer abstrak-konkrete vlak funksioneer en minder kreati
witeit aan die dag le as die kind wat minder onderworpe is aan
konvensionele skryfvereistes. Laasgenoemde gee beter uiting
aan sy gevoelens, maar spel swakker as eersgenoemde. Die kind
wat onderwerp is aan streng skoo]programme, se s tyl word deur
Douglas beskryf as "tight, inhibited, rather impersonal style"
(op.cit.,p.291,294). Douglas stel voor dat die kind toege
laat moet word om sy eie gevoelens vryelik weer te gee en nie
volgens die patroon wat die onderwyser voorskryf nie. Sy be
wussyn moet nie van buite gekontroleer word nie (op.cit.,p.297
298).
",.

Die skryfvermoe sal nie toevallig of as gevolg van die ryp
wording van natuurlike vermoens ontwikkel nie (Wilson. 1967,
p.614).
liThe foundation stone of all writing is to see, hear and read
massive amounts of good writing in all its variety and forms"
(Wilt, 1965,p.152). Die ideewereld van die kind moet verryk
word deur multisensoriese ervaringe wat opgedoen moet word
(De Boer, 1961, p.162).
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1.2.3.3.2.3

Toename in die lengte van sinne

Sinslengte en vermeedering in aantal woorde is een van die
beste aanduiders van die ontwikkeling in die skryftaal. Toe
name in lengte van sinne toon 'n duidende ooreenkoms met die
toe name in ouderdom (Myklebust. 1973, p.20,23). Die gemiddelde
sinslengte vir st. 1 is min of meer 5,5 woorde per sin, vir
st. 2 min of meer sewe woorde per sin en neem toe tot 9,5
woorde per sin vir st.3-1eerlinge. Volgens Wilson korreleer
die toename in sinslengte positief met intelligensie (Brink,
1972, p.66).
Navorsing toon dat die hoeveelheid wat die kind skryf 'n be
troubare kriterium is vir die bepaling van die ontwikkelings
vlak van sy stelwerk. Volgens Burt en Schonell vind die mees
beduidende toename in die lente van die kind se stelwerk plaas
tussen sewe en tien jaar. Hulle vind geen beduidende geslags
verskille ten opsigte van die lengte van stelwerk tussen sewe
en nege jaar nie, maar van nege jaar af neem die lengte in
stelwerk van die dogter vinniger toe as van die seun. Die
dogter s 1aag vera 1 beter in beskrywende onderwerpe (Freyberg,
1966, p.165).
Teen st. 3 is daar 'n parallelle ontwikkeling in sinslengte en
kompleksiteit van die kind se stelwerk. Ook frasering, woor
deskat, subordinering van minder belangrike tot meer belangri
ke idees en die verbeeldingryke aangryping van die gekose on
derwerp verbeter (Larson.1975, p.329). Kreatiwiteit word ge
stimuleer deur die aantal dinge wat die kind in sy aandagspan
saamflans en deur sy subtiele vermoe tot herordening en inter
pretas i e (o,," ci t. ,p. 311) •
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Navorsing deur Myklebust (1973, p.29) toon 'n verhoging in die
gebruik van voorsetsels, werkwoorde, bywoorde en die verledetyd
van st. 2 af. Dogters se gebruik van hierdie taalvonme is drie
tot vier keer groter as die van die seun.
By seuns bestaan
daar 'n plato-ontwikkeling ten opsigte van die gebruik van
selfstandige naamwoorde, voornaamwoorde, werkwoorde, bywoorde,
voegwoorde en tussenwerpsels. Dogters se algemene skryftaal
is meer vloeiend as die van seuns en die kwaliteit daarvan is
ook van 'n hoer graad.
Volgens Wilson stem die volgorde waarin die kind rededele 5005
selfstandige naamwoorde, werkwoorde, byvoeglike naamwoorde, by
woorde, voornaamwoorde en voorsetsels in sy skryftaal impli
menteer, ooreen met die volgorde van die woordgebruik in die
spreektaal van die voorskoolse kind (Brink, 1972, p.66).
Gedurende st. 1 en 2 maak di e ki nd nog bai e gebrui k van '" n';
"die" en die persoonl ike voornaamwoorde. Dit gee 'n aandui
ding van die onrypheid van die skryftaal.
'n Vermindering in
die gebruik van bogenoemde woorde en rededele, en 'n toename
in die aantal betreklike voornaamwoorde en voegwoorde in st. 3,
dui op 'n progressiewe skryftaalontwikkeling (Larson, 1975,
p.284,288).
1.2.3.3.2.4

Toename in sinskompleksiteit

Die ontwikkeling van skryftaal hou nie net verband met die
toename in woordeskat en sinslengte nie, maar veral met die
toename in sinskompleksiteit. Die st. 1-1eerling maak nog
meesal gebruik van enkelvoudige sinne met eenvoudige taal
strukture (Ford, 1954, p.42).
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Die gebruik van saamgestelde sinne neem vinnig toe vanaf st.2
en st. 3. Die kind druk homself nog makliker uit deur van
sowel newegeskikte as van bysinne gebruik te maak. Om hi er
die rede kom voegwoorde soos "en" en "dan" nog algemeen voor
(Steyn. 1932. p.112).
Die gebruik van bysinne verleen duidelikheid, vloeiendheid en
integrasie aan die kind se ekspressie ~p.clt •• p.20). Die ver
meerdering in die afhanklik~ sinsdele gaan gepaard met die ver
meerdering van volwassenheid van die skr,ywer deurdat daar 'n
verhoging in die kompleksiteit en helderheid van die denke
plaasvind. Die gebruik van bysinne en rededele in sinne ver
hoog para1lel met die eksaktheid in die gebruik van voegwoorde.
Die ontwikkeling van sinstruktuur is afhanklik van sowel die
chronologiese as die verstandsouderdom (la Brant. 1933,p.474
475).
Hunt (1966.p.733) het navorsing ten opsigte van die kind se ge
bruik van bysinne onderneem. Die metingsmetode van die ont
wikkeling van taal word gedoen aan die hand van die aantal by
sinne wat die kind gebruik. Die hoofbysin kry 'n telling van
1 plus die aantal ondergeskikte bysinne. Die gemiddelde st.
2-1eerling toon 'n indeks van ondergeskikte bysinne van 1.3,
met ander woorde hulle gebruik die ondergeskikte bysinne drie .
tiendes so dikwels as die hoofbysin. Die superieure volwasse
persoon het 'n indeks van 1,7, terwyl die kleuter in sy spraak
'n indeks van 1,16 het. Toenemende ouderdom toon 'n vinnige
ontwikkeling in die gebruik van bysinne. Met die toename in
ouderdom is 'n vinnige ontwikkeling in die gebruik van bysinne
merkbaar. Daar bestaan veral drie tipes sinne} naamlik die
onderwerpsin, die bywoordelike bysin en die byvoeglike bysin.
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Die onderwerpsin is volgens Hunt nie 'n indeks van ontwikkeling
nie. Die gebruik van die bywoordelike bysin is In beter aan
Die bysin is
duider van taalontwikkeling as die ander twee.
nie die enigste bydraende faktor tot die sintaktiese ontwikke
ling nie, maar die woorde of frases gekonsolideer binne die
bysin. Twee bysinne kan byvoorbeeld in een voorkom.
Toename in ouderdom toon In groter redusering van bysinne tot
ondergeski kte bys i nstatus. Di e ki nd sk ryf dus meer kernag
tig en minder lomp. Die konsolidering van die bysin is eks
pressie in die vorm van In groter, meer betekenisvolle orga
nisasie en eenheid van denke. Langer gekonsolideerde bysinne
dui op die ontwikkeling van die skryftaal van die kind. Gedu
rende st.2 begin die kind met groter gemak skryf (Hunt, 1966,
p.735). Skryftaalontwikkeling word nie net aangedui deur
verlenging van bysinne of vermeerdering in aantal bysinne nie,
maar veral deur die konsolidering van bysinne in In kompakter
geheel. Nie net die samevoeging van bysinne deur voegwoorde
nie, maar die integrering daarvan dui op skryftaalontwikkeling.
Sinslengte is dus nie alleen In indeks van skryftaalontwikke
ling nie, maar ook die hoeveelheid integrasie van ondergeskik
te bysinne per sin (op. cit.,p.738).
Die bysinne deur die st.3-kind weerspieel egter nog konkrete
denkinhoude (Flakowski, 1957, p.447).
1.2.3.3.2.5

Ontwikkeling ten opsigte van die kwaliteit van
inhoud

Volgens Vygotsky vereis geskrewe taal In sekere vlak van intel
lektuele ontwikkeling omdat die doel van innerlike spraak, wat
oorgedra word in geskrewe taal, van die doel van orale spraak
verskil. Die skryfaksie impliseer In oordrag van die inner
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like taal. wat deur orale spraak voorafgegaan word (Britton,
1971. p.248). Skryftaal is die vaspenning van ervaringe van
verbygaande momente en die realisering van fantasie (oP.cit.,
p.249).
Teen nege jaar maak die kind gebruik van die geskrewe vorm as
instrument om te kommunikeer. Sy begrip van 'n ervarings
eenheid vorm die basis van sy skryftaal. Motoriese vermoens
is nou goed gevestig en sy skryfaks;e is onder goeie kontrole
(Myklebust,1965. p.13-14). Die doel van skrywe by die st.2
leerling is nou (i) die oordrag van eie ervaring (ii) en die
betrokkemaak van die leser (Britton,1971. p.20. p.135-136).
Volgens Piaget vind vinnige ontwikkeling in die kind se vermoe
tot konseptuele denke tussen sewe en agt jaar plaas. Voor
sewe jaar kan die kind nog nie in terme van klassisteme dink
nie. Tot op tien jaar is die konsepte wat die kind vorm.
realiteitgebonde en konkreet en kan hy nie abstrakte probleme
hanteer nie (Freyberg, 1966. p.165). Teen st.2 onthou die
kind stories wat aan horn vertel is beter en hy gee makliker
'n weergawe daarvan in geskrewe vorm. Temperamentele en emo
sionele ontwlkkeling word ook duidelik waargeneem teen st.2.
Die st.3-1eerling gee 'n storie beter weer en hy toon 'n beter
vermoe om essensies te selekteer en materiaal te rangskik.
Beskikbare meganismes word beter bemeester en hy maak baie ge
bruik van direkte taal (Ibid).
Die grootste sintaktiese ontwikkeling vind plaas gedurende st.
2 en 3. Die abstrak-konkrete vlak ontwikkel ook vinniger tot
st.3. maar toon dan 'n plato-ontwikkeling tot op 11 jaar. waar
na dit weer toeneem (Britton,1970. p.20. 135-136). Die kom
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pleksiteit van stories neem veral toe gedurende st.2 en 3
(MYklebust.1973. p.20. 23).
Ordening van informasie en die volgorde ten opsigte van op
eenvolging van gebeurtenisse in die kind se stories word dui
delik teen st.2. Grammatikale reels word ook beter gekontro
leer (Larson.1975. p.5).
Ontwikkeling in die skrYftaal word gekenmerk deur die kontrole
oor In ste~ds omvangryker woordeskat wat korrek gebruik word,
In groeiende sensitiwiteit vir beter passende woorde en In
verhoogde vermoe om sinne te konstrueer. Dit pas aan by die
meer komplekse denkprosesse en In vermoe tot beplanning (Lar
son, 1975. p.327).
Flakowski (1957, p.447) vind in haar ondersoek na skryftaalont
wikkeling van die st.3-kind verskeie hoofkenmerke. Hul skrYf
ekspressie toon In duidelike begin en einde. Daar is In sta
dige tempo van skrYfwyse en 'n skerp onderskeiding van sinne.
Baie denkpouses word ook waargeneem uit die verloop van die
skryfwyse. Die ordening van gedagtes word meer sistematies.•
Slegs die essensie word uit gebeurtenisse geselekteer. Spaar
same woordgebruik en kort redeveering en presisie van skrifte
like uitdrukking is kenmerkend tydens hierdie fase. Neweorde
ning van mnnder belangrike aspekte word duidelik. asook die
gebruik van passiewe en aktiewe vorme. Kleurvolle taalge
bruik korn nog nie voor nie. maar die onpersoonlike, konvensio
nele skryfstyl wat die kind op skool leer. geniet voorkeur.
Die temas waaroor geskrYf word. is oorwegend gefikseerd, en
diffuse temas korn selde ve~r. 'n Persoonlike skryfstyl begin
by 'n groot aantal van die st.3-leerlinge duidelik word. Hulle
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skryfstyl toon 'n groter eenheid. wat egter nog soms onder
breek word. Flakowski (1957. p.450) dui daarop dat die st.
3-leerling se stelwerk nog minder beplanning toon as die van
ouer leerlinge. Die gebruik van feitemateriaal 15 nog ken
merkend van sy skryftaal (op. cit,p.449-451).
Larson (1975, p.284-288) beskou die oorgang van die eerste na
die tweede fase as 'n groter sprong as die van die tweede na
di e derde fase.
Daar bestaan 'n duidelike stygende tendens ten opsigte van die
abstrakte inhoud in die geskrewe opstelle van st. 1 tot st.3.
Volgens Harrell (1957. p.11) het die meeste st.3-leerlinge se
skryftaal al sodanig ontwikkel dat dit met betrekking tot in
houd en grammatika van 'n hoer gehalte is as hul spreektaal.
1.2.3.3.3
1.2.3.3.3.1

Die derde fase van skryftaalontwikkeling
(st. vier tot vyf)
Meganiese en vormaspekte

Die meganiese asp~kte van die skryftaal word teen die derde fa
se effektief hanteer. Handskrif. spelling en grammatika blok
keer nie meer die spontane skryfuiting nie (Ford. 1954. p.42).
Die handskrif toon 'n persoonlike styl. Die egalige druk op
die papier. 'n egalige skryfspoed en die reelmatige spasie
ring tussen letters en woorde dui. volgens Herrick (1960, pp.
251-252). op In rypheid van die handskrif.
Basiese spelreels is reeds aangeleer en word by nuwe woorde ge
implimenteer. Driloefeninge in spelling word nou al hoe meer
oorbodig (Hunnicut~ 1958. p.300). Algemene grammatikale reels
wat reeds aangeleer is, dien ook nou as basis vir die aanleer
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van sinskonstruksies (De Boer, 1961. p,165),
Braddock (1965,p.37 aangehaal deur Brink, 1972, p.14) beklemtoon
ook dat die spontane ontwikkeling van taalstrukture by die kind
effektiewe skryftaal kan verbeter. "The teachi ng of formal
grammar has a negligible or, because it usually displaces some
instructant practice in actual composition, even a harmful ef
fect on the improvement of writing".
1.2.3.3.3.2

Lengte en sinskompleksiteit

Na die verkryging van rneer komplekse taalsisteme skryf die kind
langer, en meer sinne per storie. Volgens Myklebust (1973.
p.20,23) is daar nie 'n drastiese verandering ten opsigte van
sintaktiese ontwikkeling na 11 jaar nie. Hy tOO" verder aan,
dat kinders wat langer stories skryf. se sinne 'n hoer graad
van abstraksie toon. Tydens die laer standerds is sinstaksis
'n kritiese aanduider van die vermoe om die geskrewe woord te
gebruik. As dit tydens die vorige fases normaal ontwikkel het,
het sintaksis 'n hoofinvloed in die taal. Lengte van sinne,
met ander woorde, die totale aantal woorde per sin en die tota
le aantal sinne toon teen min of rneer st.4 'n hoe korrelasie
met die abstrak-konkrete vlak. Abstrak-konkrete vermoe toon
'n verhoging gedurende die derde fase van die skryftaalontwik
keling. Myklebust het 'n toets gestandaardiseer wat die ont
wikkelingsvlak van die kind se skryftaal meet. Die stimulus
materiaal vir hierdie toets is 'n prent, waaroor die kind 'n
storie moet skryf. Daar is gevind dat die st.4-1eerling al
hoe minder stimulusgebonde skryf. Hy maak gebruik van sy
verbeelding wat die produktiwiteit en lengte van die storie
verhoog (op.cit.,p.25).
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Myklebust (1973, p.28-29) vind dat daar 'n ooreenkoms is in
die woordeskat van beide geslagte gedurende st.4 en st.5 "they
were 'talking the same language' ". Teen st.5 toon dogters
egter 'n groter woordeskat as seuns. Die taal van die dogter
toon gouer 'n r-Ykheid as die van die seun. Teen st.5 en 6
toon beide geslagte die grootste ontwikkeling ten opsigte van
'woordeskat (op.cit •• p.41).
Volgens Ford (1954, p.39-40) is daar geen noemenswaardige toe
name in die lengte van die stelwerk na 12 jaar nie. Teen st.
4 toon navorsingsgegewens van Ford 'n betekenisvolle verskil
tussen die lengte van beskrywende stelwerk en stelwerk geken
merk deur eie fantasie.
Laasgenoemde;s langer omdat die
kreatiwiteit, wat met die abstrak·konkrete vlak verbandhou,
verhoog.
Die st.4-1eerling se stories bevat meer besonderhede, toon min
der inkonsekwentheid. 'n meer logiese uiteensetting van die volg
orde van gebeure en be vat 'n ryker woordeskat. Verder toon
sy taalgebruik 'n groter vitaliteit en sy paragraafindeling is
meer beredeneerd. Die vermoe of vaardigheid om materiaal
kernagtig saam te vat, is egter nog nie volledig bemeester nie.
Teen st.5 toon die stelwerk van beide geslagte 'n verbetering
van beide inhoud en taalstruktuur. Die stories is langer en
meer kernagtig saamgevat. Direkte spraak word ook goed han·
teer.
Uit Hunt (1966, p.735) se ondersoek blyk dit dat daar 'n be
duidende toename in die gebruik van bysinne van st.3 af tot
st. 5 is. Konsolidering van verskillende bysinne word al hoe
meer gebrui k bv. "sp; erwit geskri k. kom hy by die huis aange
fi4

hardloop". Die gebruik van enkelvoudige sinne neem sker'p af
(Hunnicutt,1957, p.38; Steyn,1932. p.121).
1.2.3.3.3.3

Die ontwikkeling ten opsigte van die kwaliteit
van die inhoud

Die verhoging in kwaliteit van die stelwerk van die een tot die
volgende standerd is gering, maar 'n defnitiewe stygende 1yn
word ten opsigte van die volgende aspekte, wat 'n hoogtepunt
bereik teen st.5. waargeneem:
(i)
(ii)

(iii)

nie-verbandhoudende beskrywinge tot verbandhoudende
gebeurteni sse;
'n vermeerdering ten opsigte van die beskrywing van
predominante stelwerk en vernrindering van stelwerk
wat verband hou met hoofaktiwiteite;
vermeerdering van die aantal episodes per storie
veral van st. 2 af. Die ervaring,van gebeurtenisse
uit die verlede word duidelik bespeur in st. 5.
(Ford, 1954, p.42-43).

Sommige st.5-1eer1inge slaag daarin om vry1ik en spontaan te
skryf, maar die meeste kinders skryf nog nie spontaan sonder
leiding en stimulering in die vorm van opstelonderwerpe of
prentmateriaa1 nie. Die kwaliteit van 'n kind se stelwerk
hou verband met sy be1angstelling in 'n onderwerp en die ef
fektiewer aanwending van skryfmeganismes en strukture1e as
pekte van ekspressievermoens (Ibid).
In plaas van neutra1e en onpersoon1ike ekspressie, toon die
st.S-leer1ing se stelwerk 'n groter kompleksitei~ 'n duideli
ker persoonlike betrokkenheid en selfs pittigheid. Daar is
a1 sprake van 'n persoonlike skryfstyl teen st.5 (Larson,
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1975, p.279-282). Die gebruik van die formele "skoolstyl"
word vervang deur 'n persoonlike styl (Flakowski,1957. p.466).
Die inhoud van die stelwerk is meer aanskoulik (OP.cit .• p.459)
en dit wil voorkom of die kind die leser wil beindruk. ~
kommunikeer op 'n persoonlike wyse, maar minder egosentries
(Ford, I-54, p.42).
Flakowski (1957, p.459) beklemtoon die eie fantasie en oor
spronklikheid as die belangrikste aspek wat kreatiwiteit en
uitdrukkingsvermoe gedurende die derde fase bevorder. Omdat die
kind se denke 'n nuwe fase van abstrahering bereik, word alle
onderwerpe meer abstrak hanteer. Persoonlike ideale kom dui
delik in hul stelwerk na vore (Ford, 1954, p.43).
Skryftaal word nou deur die kind aangewend as In medium tot
selfekspressie. Eenvormigheid sou die kind hier van die
uniekheid van sy skryfstyl ontneem. Die gebruik van In eie
skryfstyl en struktuur behoort daarom op hierdie vlak aange
moedig te word (Nielson.1967.p.270).
Samevatting
Skryftaalontwikkeling het 'n baie vroee aanvang. Skrywe
begin by die meganiese aspekte soos die hantering van die
skryfmateriaal tydens die krabbelfase. later leer die kind
om figure realisties te reproduseer. Formele leer begin eers
met die vorming van letters en die beweging van die hand. maar
tydens hand-oog koordinasie essensieel is. Volgens Larson.
(1975. p.39-392) moet formele driloefeninge dan gestaak word.
Ander aspekte van die skryftaal moet spontaan ontwikkel deur
die kind se ervaring van sy omgewing, waardeur sy innerlike
vermoens gestimuleer word, uit te brei.
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Oaar is 'n hele aantal neurologiese. psigologiese en sosiale
faktore by skryftaalontwikkeling betrokke. Die visuele taal
vonne vereis 'n groter mate van neurologiese en pSigologiese
rypheid as die ouditiewe taalvorme. Skryftaalontwikkeling
is veral afhanklik van 'n besondere rypheid en integrasie van
ouditiewe. visuele en motoriese funksies. omdat dit die hoogs
ontwikkelde taalvorm by die mens is.
"Before the child will
write he must attain a certain level of intellectual compe
tence. psychomotor coordination. emotional maturity and psy
chosensory integration" (Myklebust. 1965. p.13).
1.2.4

Faktore wat 'n rol speel by skryftaalontwikkeling

Die primere sensoriese sisteme gemoeid met taalpersepsie en
ontwikkeling is die ouditiewe. ~suele en taktiel-kinestetie
se. Taalpersepsie en kognisie word gedefinieer "as the abi
lity to correctly process. pattern. and retain" (herken. in
terpreteer. ass i mileer en stoor) "for memory recall the i n
formation provides by the sensory sistems". Probleme ten
opsigte van persepsie en kognisie van hierdie sensoriese sis
teme gee aanleiding tot 'n onvermoe tot effektiewe taalge
bruik. in watter vorm ookal (Adams. 1969, p.619). Adams
stel 'n diagram op wat teoreties die mees opvallende taal
probleme weergee:
Taalprobleme
Visueel

Ouditief

ouditief-kinesteties

spel onvermoe
spesifieke sentrale
disleksie ouditiewe
waarnemings
ontrowing
(Oorgeneem uit: Adams.1969. p.619)

kinesteties
kraniaal skeletaal
disfasie disgrafie
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Volgens Adams is die etiologie van hierdie onverrnoens onbekend.
Daar moet intussen veronderstel word dat die oorsake daarvan
in ontwikkelingsdefekte le wat veroorsaak word deur 'n stoor
nis in die neuropsigologiese funksie op kortikale vlak. Vol
gens Waites (1966) het hierdie kinders nie breinskade nie. is
ook nie verstandelik vertraag nie en emosionele probleme is nie
die basis van hul taalafwykings nie (Ibid).
Hermann (1959) beklemtoon die feit dat lees- en skryfprobleme
nie geisoleerd nie. maar saam met ander simbooldefekte soos
die onverrnoe om syfers en musieknote te lees. voorkom (Adams.
1969. p.623).
Kinders met lees- en skryfprobleme se gedrag word gediagnoseer
as "discrepancy between achievement in certain activities as
compared to achievement in other activities". Jones (1969.
p.534) som enkele karaktereienskappe van die kind met leesen skryfprobleme kortliks op.
onreelmatige tellings in die subtoetse van 'n IK-toets;
= swak visueel-motoriese gestaltwaarneming;
= lae tellings in skryftoetse;
= swak links-regs diskriminasie;
= swak ruimtelike orientasie;
= omkerings tydens lees en skryf;
= swak ouditiewe geheue en diskriminasie;
• periodieke verlies aan mikromotoriek;
= lees-, spel- en skryfdisfunksie;
= swak organisatoriese vermoe;
= swak konsentrasie.
=

Kass. (1969. p.40) beskou skryftaalprobleme as In simptoom van
leeronvermoe of leerprobleme. Kinders met leerprobleme toon
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'n diskrepans tussen verwagte en werklike prestasie ten opsigte
van spraak, lees, skryftaal, ruimtelike orientasie en wiskun
dige vermoens. Leerprobleme sluit waarnemingsdefekte in sowel
as 'n onvermoe om te integreer en te ekspresseer.
1.2.4.1
1.2.4.1.1

Psigoneurologiese faktore
Serebrale dominansie

Navorsing wat deur verskeie skrywers gedoen is, dui daarop dat
die twee hemisfere van die menslike brein verskillend funksio
neer ten opsigte van die tipe informasie wat deur elke hemi
sfeer gestoor word. Volgens Knox en Kimura (1970, p.227)
is die assosiatiewe area vir spraak en ander taalfunksies in
die linker breinhemisfeer gelei:L In die regter breinhemisfeer
vind visio-ruimtelike funksionering plaas en word melodiee en
ander nie-verbale omgewingsklanke waargeneem. Volgens boge
noemde skrywers hou hierdie ouditiewe asimmetrie van die brein
vir die waarneming van verbale en nie-verbale stimuli verband
met 'n spesialisasie van die twee breinhemisfere. Kerschner
(1973, p.391) beklemtoon die samewerking en korrespondensie
wat daar bestaan tussen die twee hemisfere ten spyte van die
funksionele asimmetrie.
Navorsing deur Kimura (1961), Broadbent en Gregory (1964) en
Bartz en Fenell (1967) toon ook aan dat die linker breinhemi
sfeer afgesien van links of regshandigheid, die funksionele
assosiatiewe area vir taalfunksie is. Die regter breinhemi
sfeer is dominant vir nie-verbale klanke (Wilson. Dorks. Ca
rerette, 1968, p.510). In 1928 wys Orton op die belangrik
heid van die vestiging van die serebrale dominansie vir nor
male taalontwikkeling. Bauer en Wepman vind na 'n ondersoek
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dat afasie byna altyd na die beskadiging van die linker hemi
sfeer voorkom. Penfield en Roberts vind ook " ••. the left
hemisphere is usually dominant for speech, regardless of the
handedness of the individual with the exclusion of those who
have had cerebral injuries early in life. 11 Hierdie funksio
nele verskil tussen die hemisfere ten opsigte van nie-verbale
en verbale funksies, blyk op oUditiewe v1ak ook aantoonbaar te
wees weens die noue verband tussen gehoor en spraak (Brink en
Wissing, 1968, p.226-227). Na aanleiding van navorsing deur
Wiener, is gevind dat gehoordie spraak reguleer en dat beide
ore in gelyke mate 'n regulerende funksie ten opsigte van
spraak het.
Roode doen in 1963 'n ondersoek na aanleiding van die werk van
Kimura. Hy vind 'n duide1ike leidende oor ten opsigte van
spraakregulering naamlik die regteroor vir die regssydige groep
met die veronderstelde spraakverteenwoordiging in die 1inker
hemisfeer. Kimura vind dat die regteroor meer sensitief is
vir verbale materiaal en bek1emtoon die kontralaterale verbin
ding tussen die regteroor en die 1inker breinhemisfeer. Hier
die resu1tate word ook ondersteun deur ondersoekers soos Dirks
Bauer en Wepman, Mi1ner en Kimura (op.cit•• p.228-229). Vo1gens
Tomatis is die regteroor by die meeste persone die leidende oor
ten opsigte van verbale materiaal omdat dit kiberneties die
gunstigste 1igging het (Van Dyk, 1973.P.48).
Volgens Benton het die kind 'n liggaamspierbewustheid en onder
skei hy twee dele van sy 1iggaam naamlik regs en links. In
terrne hiervan respondeer hy konsekwent. Hy kan egter nog nie
'n verbale etiket aan sy konsep van links en regs heg nie, en
het ook nog nie insig in die relatiwiteit van links en regs nle.
later begin hy om 'n sekere betekenis aan sy konsep van links
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enregs te he~. Hy doen dit eerstens ten opsigte van sy eie
liggaam maar namate die besef ontwikkel dat die posisie van
links en regs met die posisie van die liggaam verskuif. leer
hy ook om links en regs aan ander persone te onderskei (Shar
rock, 1967. p.205). Volgens Kimura kristalliseer regteroor
dominansie nie later nie as op sesjarige ouderdom. Teen vyf
jaar toon die regter- en linker hemisfere funksionele verskil
le ten opsigte van verbale en nie-verbale funksies. Spraak
en ander taalfunksies sal dus, na linker hemisferiese besering
na vyf jaar. neig om in die onbeskadigde dele van die linker
hemisfeer gelokaliseer te bly in plaas van om na die onbeseer
de regter hemisfeer te versku1f (Kimura, 1970, p.234).
Kimura (1970. p.228) vind ook uit navorsing dat lateral;sering
by dogters vroeer as by seuns plaasvind. Omdat meisies taal
kundig beter as seuns aangele is, is dit verenigbaar met die
idee dat linker hemisferiese dominansie vir verbale funksies
waarskynlik vroeer by dogters as by seuns ontwikkel. Seuns
toon superieure visio-ruimtelike vermoens. Dit is 'n nie
verbale funksie en is dus meer afhanklik van die funksionering
van die regter hemisfeer. Daarom word veronderstel dat reg
ter hemisferiese lateralisering vir nie-verbale funksies by
seuns vroeer ontwikkel as by dogters. Knox en Kimura maak
op grond hiervan die aanname dat daar In perseptuele asimme
tr;e tussen die twee geslagte bestaan ten opsigte van visuele
en taktiele modaliteite (op. cit.,p.235-236).
Kinsbourne en Warrington (1963. p.146-147) vind dat die rota
sie en omkering van letters (bv. d+b. b+p, f+t ens.) en woor
de die gevolg kan wees van lateraliteitsprobleme. Laterali
teitsprobleme kan ook ander afwykings, waaronder In onvermoe
om musieknote te kan onderskei, In horlosie te kan lees en
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ander rigtingstoornisse, ten grondslag le (Jordaan, 1975, pp.
12-13). Oeur middel van die mens se sin vir rigting. wat 'n
gevestigde lateraliteit vereis. kan die mens homself sowel as
ander objekte in die ruimte lokaliseer. Die mens se konsep
van rigting bestaan deels uit die bewussyn van sy eie liggaams
posisie en deels uit die liggaam se moontlikheid om in 'n
ruimte te beweeg. Op grond hiervan ontwikkel abstraksies
soos bo. onder. links. regs. voor en agter ens. Lateraliteit
stoornisse lei tot versteuring van rigting. Dit versteur
ook die begrip van simbole. omdat letters en syfers abstrak
sies is wat slegs betekenis inhou ten opsigte van 'n defini
tiewe posisie wat hulle ten opsigte van die persoon se eie
liggaam inneem (op.cit•• p.12). Linkshandigheid hou ook ver
band met onvolledige lateralisering en dit gee weer aanlei
ding tot slordige handskrif.
Benton (1962). Teegarten (1964).
Chakrabarti (1966) en Lipps (1964) beklemtoon die rol van ge
mengde of verwarde lateraliteit by dislektiese kinders (Wuss
ler en Barclay. 1970. p.419). Benton, Kinsboume en Warring
ton beskou die bepaling van laterale dominansie as 'n diag
nostiese middel vir disleksie (Sharrock. 1967. p.198). Uit
resultate van navorsing deur Wussler en Barclay (1970. p.424)
blyk dit dat "inadequate cerebral dominance and its assosia
ted comrnitants of percePtual-motor immaturity or disfunction
in conjunction with and perhaps reflected through the diffe
rential adequacy of psycholinguistic functioning, may be an
integral part of the dyslexic syndrome." Hakkel en leeson
vermoe. asook skryfprobleme. hou volgens Yemon (1957). Orton
(1973) en Hirsch (1970. p.171) sterk verband met die onvolle
dige ontwikkeling van serebrale dominansie.
Levey-Agresti beklemtoon die belangrikheid van 'n goed geves
tigde lateraliteit: "brain asymmetry offers a significant
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evolutionary operational advantage by providing man with two
different methods of processing sensory informantion" omdat
dit blyk dat die twee serebrale hemisfere dominant is vir kwa
litatief verskillende soorte informasie. Elke hemisfeer neem
identiese informasie op verskillende wyses waar en verwerk dit
verskillend.
Ten slotte poneer Tomatis dat daar geen gevorderde taal sonder
lateraliteit is nie en dat taal die kristallering van latera
liteit noodsaak (Van Jaarsveld, 1974. p.188).
1.2.4.1.2

Neurologies en motoriese faktore

Alvorens tn sekere mate van neurologiese ontwikkeling en ry
ping nie plaasgevind het nie, kan geen vorm van taal deur die
individu aangeleer word nie.
tn Beslissende faktor vir taal
bemeestering by die mens is die effektiewe funksionering van
die korteks in interaksie met subkortikale dele (Brink. 1972,
p.7). So beskou Zwang (1970, p.21) die interaksie tussen die
korteks, wat belangrik is vir leer, en die retikulere limbiese
sisteem, wat belangrik is vir die motivering van die organisme
om te leer, as essensieel. 'n Defek van die vertikuH!re
limbiese sisteem verlaag met ander woorde die individu se mo
tivering om te leer lees en skryf.
Neurologiese disfunksie word gereflekteer in die onvermoe om
voldoende en effektiewe perseptueel-motoriese vermoens te ont
wikkel. Breinbesering tydens geboorte lei dikwels later tot
lees- en skryfprobleme (Wussler en Barclay, 1970, p.419).
Uit die literatuur blyk dit n;e dat taalprobleme en disleksie
noodwendig met breinskade gepaard gaan nie, maar die moontlik
heid van 'n diffuse besering is nie uitgeslu;t wanneer taal
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probleme ondervind word nie. Volgens Sklar (1973) verskil
die EEG-patroon van dislektiese kinders egter opvallend van
die van normale kinders ten ops~gte van hoer thetabandaktiwi
teite (Jordaan,1975,p.16). Hinschelwood skryf lees- en
skryfprobleme toe aan 'n defektiewe ontwikkeling van die se
rebrale taalareas (op.cit.,p.34-35).
Volgens Morgan en Hinschelwood is defekte in die fisiese oor
en oog nie die hoofoorsaak van lees- en skryfprobleme nie.
Goldberg stateer: "It is the brain that leams to read and
not the eye" (op.dt. ,p.13-14). Minimale breindisfunksie word
dikwels sinoniem gebruik met taalprobleme en disleksie. Dit
is egter nog net 'n hipotese (Hi rsch,1970.p. 170).
Swak neurologiese organisasie hang ten nouste saam met die
gebrek aan breindominansie. Serebrale wanfunksionering lei,
volgens Gooddy en Reingold (1961). tot gebrekkige integrasie
van sintuig11ke informasie. Dit gee weer aanleiding tot pro
bleme ten opsigte van die assosiasie van visuele en ouditiewe
simbole. Verwante neurologiese disfunksie sluit anomie,
apraksie, disgrafie en sintaktiese afasie en ataksie in.
Anomie hou verband met die korrekte opname en willekeurige
herroeping van visuele en oUditiewe taalstimuli. Apraksie is
die onvermoe om ouditiewe en visuele informasie na motoriese
aktiwiteite te herlei en is die gevolg van 'n besering aan die
sekondere senso-motoriese areas van die korteks. Disgrafie is
die onvermoe tot skryfekspressie. ay sintaktiese afasie be
staan daar wel insig ten opsigte van wat gehoor en gelees word,
maar daar is 'n onvermoe om die woorde in korrekte sinsvorme
te organiseer (Brink,1972,p.85i Myklebust,1967. p.131,229).
Ataksie verwys na 'n toestand van gebrekkige motoriese k08rdi
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dinasie wat tot 'n versteurde funksionering van die serebellurn
teruggevoer kan word. Hierdie toestand korn ook voor by kin
ders wat nie 'n duidelike serebrale dominansie ontwikkel het
nie (Brink, 1972, p.82).
Alle ekspressiewe taalvorme vereis 'n mate van neuro-motoriese
ontwikkeling. Daar bestaan 'n positiewe verband tussen alge
mene motoriese ontwikkeling en die toename in taalvermoe. Ver
bale gedrag impliseer 'n gespesialeseerde tipe motoriese vaar
digheid en visueel-motoriese koordinasie (Mecham, 1969,p.54;
Denkla, 1973, p.323; Brink,1972, p.12).
1.2.4.1.3

Ouditiewe faktore

Gehoorswaarneming is die beginpunt van kommunikasie, wat 'n
wesenskenmerk van die mens is (Van Jaarsveld. 1974. p.170).
Taal is die middel waardeur die mens horn wil uitdruk en veruit
wendig wanneer hy kommunikeer (Van Jaarsveld, 1973, p.2).
Die mens se taal, die gesproke woord, uitgespreekte gedagte,
kortom, die uitset, word beheer deur die oor (Van Dyk. 1973
p.3). Die ontwikkeling van die taal vereis 'n effektiewe
"mond-tot-oor-spel" (Van Jaarsveld, 1973. p. 5).
Die mens se
spraak is gefundeer op die vestiging van neurologiese verlbin
dinge tussen die mond en die farinks, die longe en larinks,
die pneumogastriese streek as resonansgebied en die ouditiewe
sisteem. Die gehoor geniet wye kortikale verteenwoordiging
deur sy verbinding met die serebellum. Retikulere aktivering
sisteem, talamus, limbiese en visueel-motoriese kornpleks (Vide:
bespreking Peche, 1975, p.18). Probleme op taalgebied kan dus
ontstaan as gevolg van foutiewe en ondoelmatige gehoorswaarne
ming.
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Skrywers soos Furth (1971. p.68.69) beklemtoon die rol van die
denke by die aanleer van enige taalvonn. Hy beweer dat "what
ever effect auditory deprivation may have on speech, it cannot
be sa; d to have a strong effect on reasoning capacity. 11 Toma
tis (1969, p.49-50,54) beklemtoon die interafhanklikheid tussen
Die oor is die kanaal na die integra
denke, brein en gehoor.
siedeel van die brein. Die klanke uit die omgewing beweeg via
die oor na die sentrale senuweesisteem en word vandaar na die
brein gekanaliseer waar integrasie plaasvind en die skryfteken
kontak maak met die klankekwivalent.
Om normale ouditiewe funksie te verkry, moet die individu die
gesproke taal van sy kultuur hoor en leer. Hy moet in staat
wees om te diskrimineer tussen klanke en hy moet dit in die
volgorde waarin dit 'n woord vorm, herken. Hierdie informa
sie moet gestoor en weer herroep kan word (Myklebust, 1965,
p.25-26). Gehoor gaan gepaard met die stimulering van die
ouditiewe reseptor. wat weer 'n reeks neurone prikkel om die
kortte~ngeheue te aktiveer.
Volgens Zwang speel die kort
en langterlllYngeheue 'n belangrike rol by die ontwikkeling van
lees en skryf {Zwang. 1970. p.21}. Olmsted stateer die vol
gende:
"learning the phonology of a language is a function
of the ease of perception of sounds" {Jeffares, 1970, p.166;
Tel1Y,)lin. 1957. p.61}.
Uit 'n studie van dowe kinders vind Myklebust die belangrik
heid van die oUditiewe prosesse as In leidende aspek by alle
verbale prosesse. Ouditiewe aspekte hou verband met die ver
moe om klanke te onderskei. te onthou en die herhaling daarvan
in ritmiese opeenvolging weer te gee. Ouditiewe geheue ont
wikkel deur ouditiewe beelde wat in klankgolwe opgeberg word.
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sodat woorde korrek gelees en skryf word.
Korrekte spell i ng
word gebaseer op die vermoe om tussen klanke te onderskei en
assosiasies te maak tussen klanke en letters. Hunnicutt (1958,
p.287) beklemtoon die verband tussen oUditiewe persepsie en
goeie spel- en skryfvermoe. Sy navorsinggegewens toon ook In
beter spraakritme by bo-gemiddelde spellers as by swak spellers.
Eersgenoemde groep maak gebruik van ouditiewe meganismes tydens
die spel van 'n woord (op.cit. ,p.288-291). By die aanleer van
goeie spelvermoe is die omsit van klanke in skrifsimbole van
belang. Vir die beginner-speller beteken die alfabetname van
die skryfsimbole weinig en is verklanking van hierdie simbole
nog belangrik (op .cH. ,p.336-337). Tomatis onderskei tussen
drie funksies wat 'n rol speel by die gehoorsproses naamlik
gehoor, luisterproses en integrasie.
Hoor en luister is es
sensieel vir die integrasieproses omdat integrasie gedurende
die luisterproses plaasvind.
"To integrate may be defined as
an acquisition of the ability to reproduce at will a sequence
of meaningful sounds and to employ them deliberately". Die
gehoorsporses is belangrik vir die potensiaal om letters te
analiseer en deur sintese tot woordklanke saam te voeg (Toma
tis, 1969, p.49-50; 54-56).
Ouditiewe funksionering word origens as die belangrikste fak
tor by die aanleer en effektiewe gebruik van taal beskou. Vol
gens Ruddell (1966, p.495-496) maak die horende kind gebruik
van meer komplekse taalstrukture en ryker grammatika. Mykle
bust (1973, p.57-58) beklemtoon ook die belangrikheid van ef
fektiewe ouditiewe funksionering. Doofheid van die prelinguis
tiese fase af laat In merkbare effek op die taalontwikkeling.
Dowe leerling produseer minder woorde en sinne in hul stelwerk,
en hul sinne is ook korter en eenvoudiger as die van die normale
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hoorder. £ssensiele woorde word soms uitgelaat. sintaktiese
foute kom voor en toevoegings en weglatings. asook foutiewe
woordorde. kom meer dikwels voor as by die horende kind.
Myklebust baseer taalstoornisse soos lees en skryf op defek
Hy vind dat swak lesers en
tiewe ouditiewe funksionering.
skrywers 'n swak ouditiewe geheue toon (op.cit •• p.132). Lees
en skryf stam uit dieselfde taalvorm. Daar bestaan 'n inter
afhanklikheid tussen "inset" en "lewering". Lees bestaan uit
die "inset" proses en skryf uit die "lewering-sisteem".
" •••• output process might be disturbed, even severely. with
out concomitant i mpos i ti on on input". "The reverse does not
appear as a natural sequence, when impositions on input fol
low" (op cit p.70.68). Myklebust se verder: "Inasmush as
auditory language is the most fundamental of language forms,
there is a secondary imposition on acquisition of meaning. on
inner language."
Durrell (1955) toon uit navorsing dat die kinders met In bo
gemiddelde ouditiewe diskriminasie ook 'n beduidend hoer lees
en skryfwoordeskat toon (£vans, 1969.p.626). £vans kom tot
die slotsom dat beperkte ouditiewe waarnemingsvermoe, veral vir
hoHrekwensie klanke, geassosieer word met lees en skryfpro
bleme (op. cit., p.628; Golden e.a .• 1969, p.46.50).
In ooreenstemming hiermee. wys Tomatis op 'n skerp daling wat
die swak leser, skrywer en speller se gehoorstoets of oudio
gram toon by die hoe frekwensies bo 1500 c/s. Hierdie akoes
tiese gebrek kan die gevolg wees van 'n organiese defek. Dit
kan egter ook funksioneel van aard wees as gevolg van emosio
nele faktore (Tomatis, 1961, p.64).
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Defektiewe ouditiewe geheue word beskou as die belangrikste
diagnostiese faktor by behandeling van kinders met lees- en
skryfprobleme. Kinders met hierdie ontwikkelingsagterstand
kan nie verbale instruksies uitvoer nie. onthou nie getalle
agtermekaar nie en kan ook nie dit herroep wat gelees is nie
(Myklebust, 1962. p.1S).
1.2.4.1.4

Visuele faktore

Visuele rYpheid is essensieel vir vormwaarnerning en ruimtelike
orientasie wat as "nie-verbale" aspekte by suiwer verbale as
pekte geintegreer moet word (Brink. 1972, p.11).
'n Hoe graad van visueel-motoriese koordinasie en visuele ge
heue is 'n voorvereiste vi r lees- en skrYfontwi kkel ing. Woord"
beelde moet korrek opgeroep word. Gp grond van visuele ge
heue vind onderskeiding tussen verskillende lettervorme plaas
(Myklebust. 1965, p.22; Mecharn. 1969. p.9).
Gnvermoe om letters en woorde in die bewussyn te visualiseer.
kan lei tot ernstige leerprobleme. Kinders wat letters mo
menteel herken. of vir solank dit in sig is, leer die vorrn van
letters baie stadig of glad nie aan nie. Hulle korn dus gedu
rig totaal vreemde letters tee (Brink, 1972. p.12). Visie is
ook belangrik by die skrYfaksie omdat die oog as motoriese kon
troleur dien (Myklebust. 1965. p.22).
Volgens Clementi word probleme ten opsigte van die skryffunksie
veroorsaak deur swak visuele geheue omdat die kind nie woord
beelde in sy geheue kan vashou nie (Jordaan. 1975, p.13,14).
Carter beskou visuele geheue ook as meer verbandhoudend met
lees- en skryfprobleme. as wat fisiese visuele defekte aanlei
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ding gee tot hierdie probleme (Carter, 1970, p.124-129).
Die kern van visie le in die optiese pad wat deur die impulse
gevolg word en integrasie wat plaasvind in die visuele asso
siatiewe area in die brein {Heinsen, 1970. p.134; Carter, 1970,
p. 124-129}.
Die visuele funksie sluit, volgens Crosby, die volgende in:
visuele geheue, die vermoe om verskille waar te neem ten op
sigte van rigting, visueel-motoriese kontrole en effektiewe
hand-oogkoordinasie (Ibid).
Daar is 'n hele aantal neurologiese faktore wat 'n rol speel by
taalontwikkeling. Die verband tussen hierdie faktore en taal
ontwikkeling word deur resente navorsing gestaaf. Sommige
van hierdie faktore oefen waarskynlik 'n groter invloed uit op
die ouditiewe taalvorme (luister en spraak). maar hierdie fak
tore oefen ook 'n indirekte invloed op die visuele taalvorme
(lees en skryf) uit, aangesien die ouditiewe vorme die gereed
hefdsbasis vir visuele taalontwik~eling vorm.
1.2.4.2
1.2.4.2.1

Enkele Psigologiese faktore en Taalontwikkeling
Intelligensie

"Die voorskoolse kind se taal is een van die beste enkele aan
duiders van sy intellektuele vlak ll • Kinders wat in taaltoet
se hoog presteer se prestasie op nie-verbale toetse is gewoon
lik ook superieur (Brink. 1972, p.13). Templ;n (1957.p.l1B)
vind tn positiewe korrelas;e van 0,5 tussen IK en woordeskat
tot op die ouderdom van vyf jaar. Volgens Berry bestaan daar
'n verband tussen die ouderdom waarop kleuters begin praat en
hul latere skoolprestasie(Brink, 1972,p.13).
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Die aanleer van visuele taalvorme vereis 'n hoer intel1ektuele
peil as wat nodig is vir die aanleer van ouditiewe taalvorme.
Opvoedbare verstandelik vertraagdes se spreektaal kom dikwels
normaal voor, maar hul lees- en skr,yfvermoe toon 'n groot ag
terstand (Myklebust, 1965.p.8).
Kinsbourne (1963, p.145-146), Reed (1970,p.302) en Richardson
(l974.p.53) vind in drie afsonderlike studies 'n laer verbale
I.K. as nie-verbale I.K.-telling by kinders met lees- en skryf
probleme.
Ford (1954, p.40) vind, op grond van kwantitatiewe en kwalita
tiewe ontleding. 'n beter skryfstandaard by gemiddelde en bo
gemiddelde kinders as by kinders van 'n laer intellektuele
vlak. Positiewe korrelasies is respektiewelik deur Harrell
(1957, p.40), Wilson (1967, p.60) en Ford (1954, p.38) ge
vind tussen sinskompleksiteit vir geskrewe stories en verstands
ouderdom asook tussen opstellengte en intelligensie.
Die mens se intellektuele ontwikkeling is een van die belang
rikste bydraende faktore tot taalontwikkeling in alle vorme.
1.2.4.2.2

Emosie

Emosionele konflik in die omgewing en veral tuis, asook ont
bering aan sekuriteit, gee aanleiding tot allerlei gedragstoor
nisse en 'n defektiewe selfkonsep. Dit strem die algemene
taalontwikkeling (Murray, 1974, p.103). Ook Orton beskou emo
sionaliteit as 'n sekondere aanleidende faktor tot disleksie.
Emosionaliteit beinvloed ook motivering en belangstelling (Jor
daan, 1975, p.22).
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Navorsingsgegewens van lichter (1963, p.8,9,13) toon dat simp
tomatisering, angs, depressie, sosialiserings- en ander psfgie
se probleme, asook swak huislike omstandighede, aanleiding gee
tot en gereflekteer word in taalprobleme in die algemeen en
veral skryftaalprobleme. Die Dyslexia Institute Staff sta
teer dat spanning as 'n aanleidende faktor by byna alle kin
ders met lees- en skryfprobleme voorkom (Adams, 1969, p.620;
Boder, 1973, p.664).
Uit 'n ondersoek gedoen deur Nichol is gevind dat die meerder
heid kinders met lees- en skryfprobleme psfgoneurotiese reak
sies toon, persoonlikheidstoornisse het en dikwels onderhewig
is aan tydelfke spanningstoestande (Nichol, 1974, p.120).
Ander skrywers soos Heilman, van der Stoep en Schonell beweer
ook dat kinders met leesprob1eme emosionele prob1eme ondervind.
Taal word deur hu11e beskou as 'n sensitiewe aanduider van per
soonlikheidswanaanpassing. Taal, in a1 sy vorme, bly die
draer van gevoelsmatighefd. Die opvoeding van die kind word
gebaseer op sy taalvaardighede en is een van die eerste skool
take waarin hy met sy ouderdomsgroep meeding. Dit beinvloed
selfkonsep en egosterke (Jordaan, 1975, p.81).
1.2.4.2.3

Geheue en leer

Taalontwikkeling word nie slegs bepaa1 deur die ontplooiing
van erflikheidsbepaalde fisiese en psigiese vermoens nie. Die
individu moet aan sy taal blootgestel word en in staat wees om
die gesp·roke woord in die geheue te kan stoor sodat herroeping
later moontlik is (Myklebust, 1965. p.9).
Na die ontwikkeling van verskillende basiese vermoens is in
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struksie en kontrolering noodsaaklik sodat doelbewuste leer
kan plaasvind (Brink, 1972. p.1S).
1.2.4.2.4

Denke

Taal is ook die ekspressiemiddel van die mens se denke. Al
hoewel taal en denke twee aparte funksies is, beinvloed hulle
mekaar wedersyds.
In die mate wat die kind se denke meer ab
strak word. word sy taalgebruik meer kompleks. Hierdie taal
ontwikkeling van die kind word duidelik gereflekteer in Pia
get se verskillende denkstadia (vide: par. 1.1.4.6.2 tot par.
1.1.4.6.7).
1.2.4.2.S Motivering
Deur middel van taal gee die mens uitdrukking aan die eie denke
en behoeftes in die kontrolering van die omgewing. Taal sal
nooit ontwikkel indien in al die kind se behoeftes voorsien
word nie, omdat motivering om te praat dan sou ontbreek. Ryp
wording en motivering hang nou saam. Rypwording is verant
woordelik vir die ontstaan van 'nuwe behoeftes by die mens
(Brink. 1972, p.17-18).
Motivering speel ook In belangrike rol by die ontwikkeling van
die skryftaal. Die behoefte om tekommunikeer en gedagtes en
gevoelens uit te druk, prikkel die belangstelling vir die skryf
taal (Wilson, 1967, p.6l.p.62). Te veel inmenging sonder werk
like mothering van die kant van die ouer en onderwyser wek
weerstand by die kind, sodat sy latente skryfvermoens nie die
geleentheid kry om optimaal te ontwikkel nie (Brink, 1972. p.18).
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1.2.4.3
1.2.4.3.1

Faktorebinne die gesin
Ouer-kindverhouding

Die belangrikste omgewingsinvloede gedurende die eerste maande
van die kind se ontwikkeling en veral tydens die aanleer van die
reseptiewe taal. is die wat van die huisgesin uitgaan (Brink.
1972, p.19). Die kind se taalontwikkeling hou verband met sy
identifikasie met 'n pratende volwassene wat horn liefhet (Me
cham, 1969. p.23). Die belangrikheid van 'n gunstige ouer
kindverhouding word beklemtoon deur die verskynsel dat inrig
tingkinders se taalstandaard beduidend laer is as die van kin
ders uit gelukkige huise. Hierdie kinders se prestasie in
taaltoetse verhoog indien hulle later in gunstiger omgewings
geplaas word (Brink. 1972. p.20).
Donachy (1976, p.31-39) pas die Stanford Binet en Reynell De
velopment Scales toe op twee groepe voorskoolse kinders. Die
een groep ontvang bedags, behalwe by die moeder., ook nog sti.
mulering in kleuterskole en ander instansies. Die tweede
groep ontvang slegs stimulering van die moeder deur gewone
daaglikse kontak. Resultate toon dat laasgenoemde groep be
duidend hoer presteer as die eerste groep. Die kontak tussen
moeder en kind op voorskoolse vlak word dus sterk beklemtoon.
Weiland en Sperber (1970. p.172) vind 'n korrelasie tussen die
bestaan van angs by die kind. vertraagde taalontwikkeling en
die houding van die moeder jeens die baba. 'n Houdingsklimaat
van emosionele warmte. vertroeteling en beskerming beide ver
baal en nie-verbaal. tussen moeder en kind voorsien 'n gesonde
basis vir taalontwikkeling (Mecham, 1969, p.23-24; Abrams.
1970, p. 299-301).
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Tomatis beklemtoon die belangrikheid van polere komponente in
die kind se lewe. Die moeder en vader kan waarskynlik as twee
polere komponente in die kind se lewe ges;en word.
Die harmo
niese dialoog tussen die twee ouers is 'n noodsaaklike komponent
vir die gebalanseerde ontwikkeling van die kind.
Versteuring
van hierdie dialoog lei tot angs en persoonlikheidsversteuringe
wat gereflekteer word in die kind se algemene taalontwikkeling.
Hy kenskets hierdie ontwikkeling as 'n dinamiese groeiproses
vanuit 'n moedergesentreerde na 'n vader- en sosiaalgerigte
groeiproses van 'n moederger;gte egosentriese soeke na self
stimulering en gefikseerdheid op die visserale na gerigtheid
op selfrealisering deur transendering buite die self via ef
fektiewe taalbemeestering (Peche, 1975, p.64-65). Goldman
en Barclay (1974, p.305) vind in 'n ondersoek dat kinders met
lees- en skryfprobleme se moeders geneig is om die kind se taal
bemeestering te ontmoedig as gevolg van gebrekkige
kommunikasie. Hulle neig ook daartoe om die kind te subordi
neer aan sy eie outonomie (wat Tomatis as gefikseerdheid op die
visserale beskryf), waardeur hulle regressie en afhanklikheid
by die kind aanwakker.
Kinders wat meer met volwassenes assosieer se taalgebruik in
alle vorme is van 'n hoer standaard as die kinders wat minder
met volwassenes kommunikeer. Daar is egter 'n groot verskil
tU5sen die volwassene se vlak van taalgebru;k en die van die
kind.
Die kind se nog rudimentere taalsisteem hou verband
met 'n nog ontwikkelende neurofisiologiese organisme. Omdat
die kind se verbale terugkoppelingsisteem baie geleidelik ont
wikkel. is hy afhanklik van eksterne korrektiewe terugkoppe
ling van 'n taalmodel wat by die kind se intellektuele vlak en
taalontwikkeling aanpas (Smith. 1935, p.211; Brink, 1972,p.21).
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1.2.4.3.2

Geboortelyn

Studies is veral met oudste en enigste kinders en met twee
linge gedoen ten opsigte van hulle taalontwikkeling.
As gevolg van die baie aandag wat hulle van die ouers ontvang.
toon oudste. en veral enigste kinders. 'n hoer taalstandaard
as ander kinders. Op vyf en 'n half jaar toon hierdie kinders
'n feitlik perfekte uitspraak. Hulle kom grotendeels in kon
tak met volwassenes wie se taalstandaard hoer is as die van die
kinders met wie kinders in groter gesinne gewoonlik kommuni
keer.
Hulle toon 'n beduidend hoer prestasie ten opsigte
van woordeskat, sinslengte en sinskompleksiteit (Ruddell.1966
p.489; Brink, 1972, p.21). Oieselfde tendens is by oudste
kinders gevind waar die spreektaal redelik gevestig was voor
dat 'n tweede kind gebore is.
In teenstelling met oudste en enigste kinders. begin tweelinge
later praat as ander kinders. Tweelinge toon ook In agter
stand ten opsigte van hul uitspraak. Hierdie agterstand kan
waarskynlik toegeskr,yf word aan die feit dat tweelinge gedurig
in mekaar se geselskap verkeer. mekaar se "taal" verstaan en
mekaar se behoeftes bevredig. sonder dat 'n redelik ontwikkel
de taal vir hulle noodsaaklik is. Oaar is dus by tweelinge
min motivering om taal aan te leer. Volgens Oavis korn 'n
groter agterstand voor waar beide van die tweelinge seuns is.
Tweelinge van ouers uit In lae sosio-ekonomiese groep, toon 'n
agterstand in alle aspekte van spraakontwikkeling soos uit
spraak. sinslengte. sinskompleksiteit en woordeskat (Brink.
1972. p. 22) •
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1.2.4.4

Sosio-ekonomiese faktore

lenneberg le baie klem op die biologiese determinante van taal
ontwikkeling, maar beskou die sosio-kulturele omgewing as be
slissend vir die ontwikkeling van die kind se taal.
latente
vermoens moet blootgestel word aan 'n ryk stimulerende omge
wing. HA child's language is a reflection of the background
from which he comes" (Worley, 1967, p.4()0 - aangehaal Brink,
1972, p.22).
Faktore wat die ontwikkeling van die taal kan beinvloed is on
dervoeding, siektetoestande, die aantal boeke waarmee die kind
in aanraking kom, geleentheid tot konstruktiewe spel. die hoe
veelheid stories wat aan hom vertel word en sy daaglikse kon
tak met volwassenes
.cit. ,p.23).
Die taalontwikkeling van die kind uit laer sosio-ekonomiese
groepe toon uit navorsingsgegewens 'n definitiewe agterstand
by die kind uit die hoer sosio-ekonomiese groep.
in vind dat die kind uit die middel sosio-ekonomiese
groep groter individualiteit toon in sy taalgebruik. van kom
plekser grammatika gebruik maak. beter georganiseerde en dui
deliker sinne skryf as die kind uit die laer sosio-ekonomiese
groep (Ruddell, 1966, p.490-491). Hierdie gegewens word ook
ondersteun deur Smith (1935, p.210).
Kinders uit kultureel-agterlike gebiede toon oor die algemeen
leer-, lees- en skryfprobleme (Abrams. 1970, p.367j Hirsch,
1970, p.175; Menuyk, 1971, p.211-212).
Jeffares (1970, p.170) vind 'n beduidende laer skryf- en lees
die kind uit die laer sosio-ekonomiese groep. Hier
vermoe
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die data blyk betekenisvol te wees op die 0,01 vlak van bedui
dendheid.
Bogenoemde bevinding ondersteun die wyd-aanvaarde
idee dat daar 'n korrelasie tussen sosio-ekonomiese status en
leesvermoe bestaan (Oakland, 1969, p.327-328).
"'n Kulturele agtergrond waarin betekenisvolle ervaringe ontbreek,
lei tot ontoereikende spraakgewoontes •.• " en beinvloed aka
demiese prestasie nadelig (Brink, 1972, p.24).
1.2.4.5
1.2.4.5.1

Ander faktore
Tweetaligheid

Uiteenlopende resultate is gevind met betrekking tot die in
vloed van tweetaligheid op die kind se taalontwikkeling.
Lewis (1965) vind geen noemenswaardige nadelige effek van twee
taligheid op die kind se taalontwikkeling nie. Volgens Pen
field en Roberts is die twee- tot vyfjarige kind neurologies
ideaal toegerus vir die aanleer van taal. Die voorskoolse
kind met 'n gemiddelde of bo-gemiddelde intelligensie kan twee
of meer tale effektief aanleer, mits die tale afsonderlik en
suiwer gebruik word en met 'n defnitiewe situasie geassosieer
word (Brink, 1972, p.24-25).
Vroeer was die meeste ondersoekers dit eens dat tweetaligheid
by die meeste voorskoolse kinders daartoe lei dat nie een van
die twee tale ooit behoorlik aangeleer word nie. Verskille in
assosiasie, asook die afwykende grammatiese en sintaktiese vorme,
verdri ng en versteur mekaar (Stern). Ook Jespersen is van me
ning dat die tweetal ige kind "keine der beiden Sprachen so voll
komen lernt, als es getan hatte, wenn es sich auf eine allein
beschrankt hatte".
(Ibid).
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Hurlock meen dat die tweetalige kind teen sy sesde jaar nog
nie gereed is om skoolonderrig in enige van die twee tale te
ontvang nie. Die nadelige invloed van tweetaligheid op sosiale
en emosionele aanpassing is nog ernstiger as die invloed op
akademiese prestasie (Hurlock, 1964, p.242-247).
Eisenson wys daarop dat studies in verband met tweetaligheid
gratendeels op immigrante in Amerika uitgevoer is en dat daar
geen rede is om aan te neem dat die verskillende groepe wat
bestudeer is van gelyke intellektuele kapasiteit was nie, Im
migrante verteenwoordig dikwels nie die mees intelligente be
volkingsdeel van die tuisland nie (Brink, 1972, p.24). Eison
son erken wel dat die kind. veral die minder begaafde, se pogings
om twee tale aan te leer, tot ongunstige emosionele spanning
kan lei, wat verdere opvoeding kan belemrner. Oor die alge
meen word aanbeveel dat die voorskoolse kind slegs een taal
moet leer.
1.2.4.5.2

Geslag

Dit is lank reeds bekend dat die taalontwikkeling van dogters
deurgaans vroeer plaasvind as die van seuns. Hulle begin
vroeer praat en ontwikkel kwantitatief en kwalitatief vinniger
as seuns ten opsigte van taalverwerwing. Stern meen dat dit
toe te skryf is aan groter reseptiwiteit van die dogter.
Dogters gee hulle meer oor aan indrukke van buite en is beter
nabootsers as seuns (Hurlock, 1964. p.240).
McCarthy verklaar die verskynsel aan die hand van gesinsver
houdinge. Meisies identifiseer met die moeder, seuns met die
vader. Die seun het egter minder kontak met die vader as wat
die dogter met die moeder het. Daar is ook 'n grater verskil
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in toonkwaliteit tussen die seun en volwasse man se stem as
tussen die meisie en die volwasse vrou se stem, sodat naboot
sing vir die seun bemoeilik word. Spraakafwykings kom meer
by seuns as by dogters voor. McCarthy skryf hierdie verskyn
sel daaraan toe dat die seun emosioneel meer onseker is, meer
probleme het en swaarder gestraf word as meisies. Die afwe
sigheid van die vader van die huis ontneem die seun van 'n ge
voel van sekuriteit (Brink, 1972, p.26).
Daar word verwys na die bespreking van die drie fases van skryf
taalontwikkeling. waarin dikwels ve~s word na geslagsverskille
ten opsigte van die taalontwikkeling (vide: par. 1.2.3.3.1 tot
par. 1.2.3.3.3).
1.2.4.5.3 Die invloed van die onderwys.
Die metode van onderwys het 'n defnitiewe invloed op die kind
se taalontwikkeling.
Nel beskou leer-,lees- en skryfprobleme as 'n sosiaal-pedago
giese vraagstuk en sien die metode van onderwys as een van die
moontlike aanleidende faktore tot hierdie probleme. Hy be
klemtoon die onaanpasbaarheid van die leerplan by die behoef
tes van die kind as 'n remmende invloed op die kind ·se taal
ontwikkeling.
Hy vind na 'n ondersoek 'n hoe korrelasie tus
sen druiping en swak gehalte onderwys. Die belangstelling en
geesdrif. wat as essensieel beskou word vir effektiewe taal
ontwikkeling by die kind, word grootliks beinvloed deur die
onderwyser self en die metode van onderwys (Nel. 1945. p.147
148).
Rosenthal en Jacobson rapporteer dat leerlinge se prestasie op
taalvlak nadelig beinvloed word deur te hoe verwagtings van
die onderwyser, asook deur die algemene verhouding tussen on
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derwyser en kind (Strauss en Levin. 1976. p.229-234).
Lenneberg kritiseer drilwerk as onnatuurlik. en beweer dat dit
"actually impede the unfolding process in language develop
ment". Motivering is die natuurlike stimulasie. Woorde
word aangeleer in die konteks waarin hulle hulself voordoen.
Die indril van die betekenis en korrekte spelling van 'n woord
is nie 'n integrale deel van die kind se konsep van die woord
nle en sal daarom vir hom van geen betekenis wees nle. Taal
ontwikkeling word hierdeur gestrem. Kreatiwiteit word gesti
muleer deur In stimulusryke omgewing. liThe sensory material
and the word are both inseperable parts of concept formation"
(Mecham. 1965. p.54i Browns. 1970, p.107-108).
Die afwesigheid van sekere sensoriese modaliteite by die aan
leer van lees en skryf kan tot probleme van hierdie taalvorme
lei. Hierdie hierargiese strukture is interafhanklik en ver
eis elkeen voldoende aandag. " .... in the early stages of
learning to read and write it is necessary to foster the re
lating of the visual form to the auditory because the sequence
of spoken- read-written seems basic and efficient learning."
(op.cit. ,p.65).
Die effek van stimulering sal optimaal wees indien dit krea
tiwiteit by die kind verhoog (vide: par. 1.2.3.3.2.2).
Ondersteuning is uit die literatuur gevind dat die faktore
hierbo bepsreek. moontlik 'n rol by die taalontwikkeling van
die kind kan speel. Die meer besondere doelstelling van hier
die ondersoek is om vas te stel watter faktore 'n oorsaaklike
verband met In lae skryftaalvermoe by die kind toon. ten spyte
van 'n gemiddeld of bo-gemiddelde intelligensie. Toetse wat
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in hierdie ondersoek gebruik is, is so geselekteer dat hulle
probleme wat rondom bogenoemde faktore sentreer, en die rol wat
hierdie faktore moontlik kan speel, uitwys.
Die algemene doelstelling van hierdie navorsing is om vas te
stel of daar 'n verband bestaan tussen die kind se intellek
tuele vlak en sy skryftaal. Vir die doel van hierdie proef
skrif. sou dit dus noodsaaklik wees om die begrip intelligen
sie kortliks te verduidelik.
1.3

Enkele definisies van intelligensie

Ebbinghaus omskryf intelligensie as die vermoe om die elemente
van ervaring te kombineer en te integreer. Robinson en Robin
son (1965) beweer dat die volgende aspekte in die meeste de
finisies oor intelligensie beklemtoon word naamlik: dat dit die
kapasiteit is om te leer; dat intelligensie die totaliteit van
verkree kennis is; dat dit die vermoe is om aan te pas by die
omgewing en veral in nuwe situasles. Terman (1916) beklemtoon
die direkte verband wat daar tussen intelligensie en abstrakte
denke bestaan. Thorndike verdeel intelligensie in: (i) So
siale intelligensie, naamlik die vermoe om mense te verstaan en
met hulle om te gaan; (ii) konkrete intelligensie, naamlik
die vermoe om instrumente te hanteer of 'n algemene vaardig
heid en (iii) abstrakte intelligensie of die vermoe om ver
bale en wiskundige simbole te verstaan en te manipuleer
(Fouche. 1968, p.8).
Wechsler (1958, p.7) omskryf intelligensie as "the aggregate
or global capacity of the individual to act purposefully, to
think rationally and to deal effectively with his environment",
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Jastak (1949) beskou intelligensie as 'n potensiaal eerder as 'n
kapasiteit. Dit sluit dus die kreatiewe vermoe in wat nie
noodwendig ook deur alle I.K.-toetse geneet kan word nie (oP.
cit.•p.9). Spikes en McCandless (1954) beweer dat dit wat 'n
intelligensietoets neet. voldoende is vir die omskrYwing van
intel1igensie.
Fro/llll en Hartman (1955) beskou intel1igensie "as 'n funksie
van die totale persoonlikheid wat onderling-afhanklik is en
verband hou net die ander fasette van die persoonlikheid by
voorbeeld die emosie en omgewingsinvloede" (Ibid).
Eells et al (1951) onderskei tussen genetiese-. (oorgeerfde
fisiese en biologiese strukture as oorgeerfde potensiaal).
ontwikkelings- en toetsintelligensie. Ontwikkelingsintel
ligensie is die resultaat van die invloed van die omgewings
faktore op die latente intellektuele potensiaal. Toetsin
telligensie is die gedeelte van die universum van intellek
tuele gedrag wat deur die intelligensietoets gemonster word
(op.cit ••p.lO). Fouche gaan in sy ondersoek van die stand
punt uit dat intelligensie soos deur die NSAG gemeet (die
I.K.-toets wat ook in hierdie ondersoek gebruik is). 'n aan
duiding sal wees van ontwikkelingsintelligensie.
Vergrote behoefte aan sensoriese stimulasie en die primi!re
drYfveer van stimulushonger lei tot die ontwikkeling van die
intellektuele vlak. Intellektuele ontwikkeling kan gestrem
word indien die omgewing nie stimulusrYk genoeg is om die ge
leentheid tot ervaring daar te stel nie. Volgens Brown
(1970, p.l07) is die intelligenter kind meer sensitief vir
eenvoudige stimuluskwaliteite as die minder intelligente kind.
lithe brighter subject should respond to minimal cues and ex
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tended presentation of an object should not be so necessary
for response to be elicitated." Hierdie stelling verwys na
die kreatiwiteit wat in die skryftoets subtiel na vore tree.
Intellfgensie hou dus verband met die gemak van oordrag van
aangeleerde materiaal na nuwe situasies en die snelheid waar
mee die individu versadiging ervaar vir sekere tipes stimule
ring (o~ cit.,p.l07-108).
Guilford beskou intelligensie as "a multidimentional affair,
with many cOl11lonents." (Van Jaarsveld, 1968, p.385).
Volgens Torrance bestaan daar In verband tussen intelligensie
en kreatiwiteit, omdat die kind met In lae intelligensie lae
kreatiewe vermoens toon. Hoe intelligensie is egter geen
waarborg vir hoe kreatiwiteit nie (op. cit. ,p.385). Onder
kreatiewe verstandelike werking, verstaan Guilford "fluency,
flexibility and originality." Die verstand as "skeppende
beginsel ll is die kreatiewe verstand (op.eit •• 386-387).
Slot
In hierdie hoofstuk is In oorsig oor die literatuur, wat han
del oor taal in die algemeen. asook die ontwikkeling van hier
argiese taalsisteme met die klem op die visueel-ekspressiewe
taal of skryftaal. gegee. Die ontwikkeling en vest;ging van
skryftaal is belig. asook faktore wat moontlik 'n rol speel
by die ontwikkeling van skryftaal en skryftaalprobleme. Vir
die doel van hierdie proefskrif is die begrip intelligensie
ook omskryf aan hand van enkele definisies.
In hoofstuk 11 sal die algemene opset van die ondersoek.
die doel van die studie. die keuse van proefpersone. asook
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die meetinstrumente wat gebruik is, geldigheid, betroubaar
heid, toepassing en nasien daarvan bespreek word.
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HOOFSTUK 11
2.
2.1
2.1.1

Metode van ondersoek
Ooelstellings
Inleiding

Die gesproke taal asook die leesvermoe en geYsoleerde aspekte
van skryftaal, is reeds onderwerp aan etlike navorsingsprojek
te. Relatief min navorsing is tot dusver gedoen oor die ont
wikkeling van skryftaal. Enkele meer omvattende studies oor
die ontwikkeling van die kind se geskrewe opstelle handel oor
spesifieke aspekte soos grammatika, spelling. punktuasie en
kwaliteit van die inhoud. Die doel van sulke studies is ge
woonlik gerig op die daarstelling van remedierende programme.
In Toets wat die skryftaalontwikkeling van die kind in die ge
heel evalueer, het tot heel onlangs nog nie bestaan nie. Ge
durende 1965 verksyn In skryftoets opgestel deur MYklebust
naamlik die "Picture Story Language Test". In 1972 standaar
diseer Brink In toets vir die evaluering van skryftaalontwik
keling by die Afrikaanssprekende laerskoolkind, gebaseer op
bogenoemde toets, maar met ietwat gewysigde materiaal, toe
passing en nas1enmetode. Hierdie toets is die enigste toets
van sy soort in Suid~Afrika en staan bekend as die Suid-Afri
kaanse Skryftaaltoets. Daar sal deurgaans na hierdie toets
verwys word as die SAST-toets.
Uit die literatuur blyk dit dat navorsers saamstem dat daar In
korrelas1e bestaan tussen intelligensie en verskillende taal
sisteme. Zubick (1969, p.1589-B) vind 'n beduidende verband
tussen intel11gensie en spreektaal.
BerrY (1967.
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p.ll. aangehaal deur Brink. 1972, p.13) ondersteun bogenoemde
bevinding en toon uit eie navorsing aan dat intellektueel-su
perieure kinders gewoonlik op In vroeer ouderdOI1l praat as kin
ders met 'n gemiddelde of onder-gemiddelde intelligensie.
Rugel (1974. p.62) vind 'n beduidende verband tussen 'n swak
leesvermoe en 'n lae prestasie op enkele subtoetse van die
WISC. Navorsing deur Binet. Ammous en Holmes dui op 'n kor
relasie tussen intelligensie. woordeskat en klankd;skrimina
s;e (Templin, 1957. p.118-120). Volgens Van Jaarsveld (1968.
p.l85) bestaan daar 'n verband tussen I.K. en kreatiwiteit.
Kreatiwiteit word in bogenoemde skryftoets gemeet deur 'n ab
strak-konkrete inhoudskaal. Hieruit kan dus afgelei word dat
daar 'n verband tussen I.K. en enkele aspekte van skryftaal be
staan. Timmermans (1949. p.14-15) neem die feit dat daar 'n
verband bestaan tussen 1. K. en skryftaal, sUll'lllier aan: 11
de verstandelijk-geestelijke aanleg, die men met vrij grote
zekerheid kan testen en vastleggen in een I.K•• doch eveneens
voor de ontwikkeling van menselijke vaardighede voor het ma
nueel vermogen. dat ons in staat stel, ONZE GEDACHTEN NEER
TE LEGGEN IN GRAFISCHE TEKENS."
Die vraag ontstaan egter of daar 'n verband tussen intelligen
sie en skryftaal in die geheel bestaan.
2.1.2

Besondere doelstelling

Die besondere doelstelling van hierdie studie is om deur mid
del van 'n gestandaardiseerde I.K.-toets. naamlik die Nuwe
Suid-Afrikaanse Groepstoets (NSAG) en 'n SAST-toets (gestan
daardiseer deur Brink, 1972), vas te stel of daar 'n verband
tussen skryftaal en intelligensie by die laerskoolkind. in be
sonder die standerd 3-1eerling. bestaan. Die hipotese word
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gestel dat daar wel 'n verband tussen I.K. en skryftaal bestaan.
Indien hierdie spesifieke hipotese aanvaar kan word, word voort
gegaan na die ondersoek van die meer algemene doelstellings.
2.1.3

Meer algemene doelstellings

Die meer algemene doel van hierdie studie is die ondersoek na
faktore wat 'n invloed het op die diskrepans tussen I.K. en skryf
taalvermoti. Ten spyte van 'n hoe intellektuele vermoe, wil dit
soms voorkom of kinders nogtans swak presteer ten opsigte van
skryftaal. Daar word veronderstel dat sekere faktore waarskyn
lik verantwoordelik is vir die diskrepanse wat daar bestaan tus
sen I.K. en skryftaalvermoe by sommige leerlinge. Daar sal aan
die hand van enkele diagnostiese toetse ondersoek word of een of
meer van die volgende faktore In rol kan speel by swak skryftaal
ten spyte van 'n hoe intelligensie naamlik: visueel-motoriese
probleme, ouditiewe en visuele geheue, persoonlikheidsfaktore,
leesvermoe. lateraliteit en verbale ekspressievermoe.
In gevalle waar ernstige skryftaalprobleme voorkom. kan so 'n
studie van waarde wees vir die remedierende onderwyser in sy
hantering van die kind.
2.2
2.2.1

Proefpe rs one
Proefpersone geselekteer ter evaluering van die
besondere doelstelling

Die proefpersone. 497 in getal, is gedurende 1977 op die vol
gende wyse geselekteer ter evaluering van die besondere doel
stel1ing.
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2.2.1.1
2.2.1.1.1

WYse van seleksie
Skole waaruit leerlinge getrek is

Uit ses Afrikaanse laerskole in en om Pretoria en Potchefstroom
is 497 kinders by die groepstoetsing. waartydens die NSAG en
skryftoets gebruik is, ingesluit.
Uit praktiese oorwegings is slegs skole in Pretoria en omge
wing en Potchefstroom en omgewing by die ondersoek betrek.
Hierby word geensins geimpliseer dat die steekproef verteen
woordigendvan 'n sekere stad. dorp of streek is nie.
Name van alle skole in en in die omgewing van Pretoria en
Potchefstroom is neergeskryf en deur die navorser verdeel in
drie strata n1. skole in baie gegoede omgewings, in minder ge
goede omgewings en in gemiddelde omgewings. Alhoewel daar
van geen objektiewe metodes gebruik gemaak is om 'n verteen
woordigende groep leerlinge uit die hoe, middel en lae sosio
ekonomiese groepe te trek nie, was die doel om leerlinge uit
alle sosio-ekonomiese 1ae te betrek. Uit gesprekke met die
hoofde van die skole wat uiteinde1ik by die ondersoek betrek
is, het dit geblyk dat by sommige skole daar kinders skoolgaan
wat uit al drie, of meer as een van die bogenoemde strata. kom.
Die ondersoeker het die eerste tien skoolhoofde op elk van die
drie lyste van skole (uit baie gegoede. gemiddeld gegoede en
minder gegoede omgewings) geskakel. Die leerlinge uit die
yYf sko1e in Pretoria en omgewing wat eerste ingestem het dat
kinders in hul skole betrek kon word, is ingesluit by die on
.rs~.

In Potchefstroom en omgewing het slegs een skoolhoof ingewillig
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dat leerlinge in sy skool betrek kon word. Daar is vooraf
beplan om ongeveer 500 leerlinge te toets. Die skool in
Potchefstroom was die sesde en laaste skool waar die groeps
toetse afgeneem is, omdat dit die getal op 497 leerlinge te
staan gebring het en die 500-kerf dus vir alle praktiese doel
eindes bereik is.
Skoolhoofde ;n die Potchefstroom-area het wel tot groepstoet
sing by hul skole ingestem, maar eers gedurende die tweede ter
myn. Tyd was egter 'n belangrike faktor. Toetsing kon nie
te vroeg in die jaar plaasvind nie as gevolg van praktiese
probleme wat dit vir die skole sou meebring, byvoorbeeld in
menging met die atletiekprogram. Die toetsing kon ook nie te
laat in die eerste termyn plaasvind nie, omdat die meeste leer
linge dan toetse sou skryf. Verder moes al 497 leerlinge ty
dens die eerste termyn groepsgewys getoets word. Die toetse
moes nagesien word en die kontrole en eksperimentele groepe
saamgestel word vir die individuele toetsing ter evaluering
van die faktore wat 'n rol speel by skryftaalontwikkeling.
Die individuele toetse moes ook gedurende die eerste termyn
afgeneem word. Die rede hiervoor is dat verhuising aan die
einde van 'n termyn meer dikwels plaasvind as gedurende die
termyn en die navorser kon gevaar loop om proefpersone vir die
individuele toetsing te verloor.
'n Verdere rede waarom
groeps- en individuele toetsing gedurende dieselfde termyn
moes plaasvind. is dat leer die individuele resultate kon
beinvloed en daarom 'n faktor is wat in ag geneem moes word.
As gevolg van bogenoemde praktiese oorwegings, kon skole uit
ander dorpe en stede nie geselekteer word nie. Gevolglik is
die monster nie verteenwoordigend van 'n streek of provinsie
nie.
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Die ongewone wyse waarop die leerlinge vir die groepstoetsing
geselekteer is, vind wel ondersteuning uit die literatuur en
word 'n disproporsionele gestratifiseerde steekproef genoem.
Helmstadter (1970, p.399) omskryf die gestratifiseerde steek
proef as volg: liThe investigator who uses a stratified sam
ple seeks to increase precision by using supplementary infor
mation about other populations of the same universe."
Hierdie steekproef verdeel die universum in groepe op die basis
van geklassifiseerde informasie byvoorbeeld sosio-ekonomiese
groepe. By hierdie steekproef word die seleksie gedoen deur
die gebruikmaking van 'n toevallige steekproeftrekking, eer
der as om afhanklik te wees van die oordeel van die persoon
soos in die geval van die beoordelingsteekproef. Helmstad·
ter verwys na proporsionele en disproporsionele steekproef
trekking en beweer die volgende: " ••• the number of elements
selected from each of the categories is not always proportio
nal to the population count for the different groups" (Ibid).
Volgens Helmstadter kan die navorser 'n gelyke getal proef
persone uit elke klas neem, selfs al besef hy dat daar meer
van die een groep as die ander bestaan. Dit word dan 'n dis
proporsionele gestratifiseerde steekproef genoem.
"Without going into details as to why it is so, it will suffice
to say at this point that disproportionate sampling will lead
to even greater precision than proportionate sampling. 11
(op.cit.,p.339).
2.2.1.1.2

Kriteria vir die seleksie van die leerlinge vir
die groeptoetsing

Ter evaluering van die meer besondere doelstelling. naamlik
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die bepaling van In verband tussen intelligensie en skryftaal
vermoe. is die NSAG en SAST-toets op 'n groep van 497 st.3
leerlinge toegepas. Uit hierdie groep leerlinge is 'n kon
trole- en eksperimentele groep saamgestel (vide: par. 2.2.2.1.2
en par. 2.2.2.1.3) op wie enkele diagnostiese toetse toegepas
is (vide: par. 2.3.2.2) ter evaluering van die algemene doel
stellings.
Die volgende kriteria het gegeld vir die seleksie van die leer
linge vir die groepstoetse ter evaluering van die meer beson
dere doelstelling.
=

Standerd

Alle st.3-leerlinge uit die geselekteerde skole is gedurende
die eerste skoolte~n van 1977 onderwerp aan die groepstoetse
Bri nk (1972) toon aan dat di e SAST-toets ni e so gel di 9 is op
die eerste vlak (gr. ii tot st. 1). as op die tweede (st. 2
tot st. 3) en derde vlak (st. 4 tot st. 5) van skryftaalont
wikkeling nie. omdat die taal eers teen st. 3 redelik geves
tig is. Die keuse in hierdie ondersoek het daarom op st. 3
leerlinge geval. omdat st. 3 werkl ik die eerste standerd is
waartydens die kind geleentheid gegee word om sy nuutgevonde
taalvermoe self aan te wend.
=

Ouderdom

Uit kr1terium
se ouderdoll1l1E!
wel gestel.
en ses maande
hul resultate
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"Standerd", lyk dit vanselfsprekend dat kinders
varieer van nege jaar tot elf jaar. Grense is
Indien daar enige kinders jonger as nege jaar
sou wees, of ouer as elf jaar en ses maande, is
nie by die ondersoek in berekening gebring nie.

Die rede vir die bepaling van die ouderdomsgrense is eerstens
dat kinders wat te jonk skool toe gestuur word, dikwels op
skool uitsak.
Kinders ouer as elf jaar en ses maande in
standerd 3 het heelwaarskynlik reeds gedruip, of was nie skool
ryp nie en moes teruggehou word. Daar was egter geen leerlin
ge wie se resultate deur hierdie kriterium uitgeskakel is nie.
Ges lag
Alle st. 3-1eerlinge in alle geselekteerde skole is by die
ondersoek betrek. Gelyke getalle dogters en seuns is nie ge
trek nie. Die resultate van leerlinge uit al ses die skole
is uiteindelik hanteer as een groot groep. Daar was 240
seuns en 257 dogters.
2.2.2

Proefpersone geselekteer ter evaluering van die meer
algemene doelstellings

Na die toepassing van die NSAG en SAST-toets. is die eksperi
mentele- en kontrole groepe saamgestel ter evaluering van die
meer algemene doelstellings.
2.2.2.1
2.2.2.1.1

Wyse van seleksie
Inleiding

Daar word veronderstel dat sekere buiteveranderlikes verant
woordelik is vir die diskrepanse wat daar bestaan tussen I.K.
en SAST-toetstellings by sommige leerlinge. Om die buite
veranderlikes of faktore wat h;er 'n rol speel te ondersoek.
;s enkele tOetse toegepas op 'n eksperimentele - (n=49) en 'n
kontrole groep (n=49). H;erdie twee groepe is geselekteer
uit 'n groep van 497 st.3-leerlinge wat groepsgewys getoets
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is met die NSAG en skr,yftoets. Slegs leerlinge met 'n gemid
delde en bo-gemiddelde intelligensie is in die kontrole- en
eksperimentele groepe opgeneem. Die aantal seuns en dogt~rs
vir elke groep was nie gelyk nie, omdat daar nie gelet is op
geslagsverskille nle, veral ten opsigte van die meer algemene
doelstellings.
2.2.2.1.2

Kriterium vir opname in die kontrolegroep

Die kontrole- en eksperimentele groepe is saamgestel nadat die
NSAG en SAST-toets toegepas en nagesien is.
Die SAST-toets se roupunte is in staneges omgesit, waarna die
totale skr,yftaaltelling van die normtabelle afgelees is
(sien bylae Aen B).
Uit die totaal van die routellings in die verbale en nie-ver
bale subtoetse van die NSAG, word die totale routellings ver
kr,y en in die betrokke tabel in die handleiding nageslaan,
waarna 'n totale I.K.-telling, wat 'n standaardtelling is,
verkr,y word (Handleiding vir Nuwe Suid-Afrikaanse Groepstoets,
Instituut vir psigometriese navorsing, 1965, p.17,18).
Die totale SAST-toetstelling is 'n standaardtelling, wat 'n ge
middeld van 100 en 'n standaardafwyking van 15 het en is dus
vergelykbaar met 'n afwykings-I.K. (Brink. 1972. p.174).
Om opgeneem te word in die kontrolegroep, moes die verskl1
tussen 'n leerling se I.K. en SAST-toets nie groter as 5 stan
daardpunte wees nie.
'n Leerling met 'n I.K. van 119 en 'n
SAST-toetstelling van 114 kon opgeneem word in die kontrole
groep. Indi en sy 1. K. -te 11 i ng 120 wou wees en sy SAST-toets
telling 114. sou hy nie kwalifiseer om in die kontrolegroep
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opgeneem te word n;e.
2.2.2.1.3

Kriterium vir opname in die eksperimentele groep

Om opgeneem te word in die eksperimentele groep, moes die ver
skil tussen 'n leerling se I.K. en SAST-toets 15 standaard
punte of meer wees, met die I.K.-telling die hoer telling en
die SAST-toetstelling die laer telling. Indien 'n leerling
by. 'n I.K.-telling van 115 sou he. met 'n SAST-toetstelling
van 95, sou hy opgeneem word in die eksperimentele groep.
Indien die I.K.-telling 109 sou wees en sy SAST-toetstelling 116,
sou hv nie kwalifiseer nie.
2.3

Psigometriese Instrumente

2.3.1
2.3.1.1

Groepstoetse
Inleiding

Ter evaluering van die doelstelling, naamlik of daar 'n ver
band bestaan tussen I.K. en skryftaalvermoe, is daar gebruik
gemaak van die NSAG en die SAST-toets. Hierdie toetse is
groepsgewys toegepas en word vervolgens volledig bespreek. 'n
Volledige bespreking van die toetsinstruksies en nasienprose
dures van alle groeps- en diagnostiese toetse volg in paragra
we 2.4 en 2.5.
2.3.1.2

Beskrywing van die groepstoetse

2.3.1.2.1 Die Nuwe Suid-Afrikaanse Groepstoets(NSAG)
Beskrywing
Hierdie toets bestaan uit ses 5ubtoetse. Drie subtoetse be
staan uit verbale items en drie uit nie-verbale items, waarvan
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die eerste vyf by elke subtoets as oefenvoorbeelde dien. Al
die items is veelkeusige vrae. Die toetsling moet aandui
watter van die vyf moontlike antwoorde wat verstrek word, kor
rek is.
Die nie-verbale subtoetse is toetse I, 3 en 5. Subtoets 1.
naamlik getallerye bestaan uit onvoltooide reekse getalle.
waar die ontbrekende getal aangedui moet word. Subtoets 3
naamlik figuuranalogiee. bestaan uit 'n stel van vyf figure.
waaruit een gesoek moet word om 'n tweetal te voltooi. sodat
dit 'n logiese ooreenkoms met 'n gegewe tweetal toon. Sub·
toets 5 is patroonvoltooiing, waar een figuur uit 'n stel van
vyf gesoek moet word om 'n groot vierkant. wat uit nege klein
vierkantjies bestaan, te voltooi.
Die verbale subtoetse is toetse 2,4 en 6. Toets 2 is die
klassifikasie van woordpare. Die woordpaar wat nie dieselfde
onderlinge verhouding as vier ander woordpare toon nie. moet
aangedui word. Toets 4 is verbale redenering. waar verbaal
geformuleerde probleme opgelos moet word en toets 6 is~·
analogiee. Uit 'n stel van vyf woorde moet een uitgesoek
word om 'n woordpaar te voltooi. sodat dit 'n logiese ooreen
koms met 'n gegewe woordpaar sal toon (Handleiding vir Nuwe
Suid-Afrikaanse Groepstoets, Instituut vir psigometriese na
vorsing. 1965, p.2).
Die som van die puntetellings behaal in subtoetse 1,3 en 5 maak
die nie-verbale telling uit. Die gesamentlike punte van sub
toetse 2.4 en 6 is die verbale puntetelling. Die totale pun
tetelling word gevorm uit die totale puntetelling op al ses
subtoetse (op.cit.,p.2).

11)6

Die toetsmateriaal bestaan uit 'n toetsboek (N.B. 519, Junior
J Afr. 8-11 jr) en 'n antwoordblad (N.B. 119). Die drie nie
verbale subtoetse word op die voorkant en die drie verbale sub
toetse word op die agterkant van die antwoordblad beantwoord.
Na beantwoording van 'n subtoets moet die antwoordblad dus tel
kens omgedraai word. Aanvullende materiaal bestaan uit 'n
potlood, uitveer en 'n vel rofwerkpapier (op.eit. ,p.1-3,lO).
Motivering vir die gebruik van die Nuwe Suid-Afrikaanse
Groepstoets
Die NSAG is gestandaardiseer deur die Instituut vir PSigorne
triese Navorsing van die Raad vir Geesteswetenskaplike navor
sing. Omdat die proefgroep groot is en die tyd waartydens
die toetsing kon plaasvind beperk was, het die keuse op 'n
groepstoets geval. Die NSAG is ekonomies wat die tydsaspek
betref en die rnees gebruikte groepstoets vir Afrikaanssprekende
kinders. Hierdie toets word ook deur die Onderwysdepartemente
gebruik.
Betroubaarheiq en geldigheid
Die betroubaarheid van die twee reekse is volgens die Kuder
Riehardson-formule 21 (k-21) bereken. Daar moet op gelet
word dat die betroubaarheid volgens die K-21 formule gewoon
lik 'n onderskatting is.
In die volgende tabel word die betroubaarheid en standaardrne
tingsfout ten opsigte van die totale I.K.-telling vir die ou
derdomsgroepe wat by hierdie studie betrek is, gegee.
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TABEL 2.1

OUDEROOM
9.6-9.11
10.0-10.5
10.6-10.11
11.0-11.5
11.6-11.11

BETROUBAARHEID EN STANDAARDMETINGSFOUT TEN OP
SIGTE VAN DIE TOTALE NSAG-TELLINGS VIR OUDER
DOMSGROEPE 9 JAAR 6 MAANDE TOT 11 JAAR 6 MAANDE
AANTAL
LEERLlNGE

BETROUBAARHEID

568
571
562
535
568

.95
.96
.95
.95
.95

STANDAARDMET! NGSFOUT

-

3.4
3.0
3.4
3.4
3.4

(Oorgeneem u; t: Handleiding vir die Nuwe
Suid-Afrikaanse Groepstoets, 1965,p.21)
Aangesien daar tot op datum 'n dringende aanvraag was vir
hierdie toets en die handleiding as 'n voorlopige handleiding
beskou moet word. is slegs resultate in verband met sameval
lende geldigheid beskikbaar.
TABEL 2.2 SAMEVALLENDE GELDIGHEID VAN DIE NSAG, GEiLLUS
TREER DEUR KORRELASIES TUSSEN SKOLASTIESE TAAL
TOETSE EN DIE NSAG. ASOOK TUSSEN REKENTOETSE
E~ DIE NSAG
Rekentoetse

Stilleestoets, woordeskat
en paragrawe
r

N

r

-N

0,81
0,74
786
nie-veroaal
758
0.86
verbaal
786
0,86
758
0.86
0,83
786
totaal
758
(Oorgeneem uit: Handleiding vir die Nuwe Suid-Afrikaanse
Groepstoets.1965.p.23).
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Uit bogenoemde gegewens met betrekking tot die geldigheid en
betroubaarheid van hierdie toets, kan die toets as 'n betrou
bare meetinstrument beskou word ter evaluering van 'n kind se
intellektuele vermoe. $oos reeds vermeld word hierdie toets
veral deur die onderwysdepartemente gebruik.
2.3.1.2.2
=

Suid-Afrikaanse SkrYftaaltoets (SAST-toets)

Beskrywi ng

Die skryftoets is gebaseer op die "Picture Story Language Test"
van MYklebust met ietwat gewysigde materiaal, toepassing en na
sienmetode. Dit gee 'n aanduiding van verskillende aspekte
van skryftaalontwikkeling by Afrikaanssprekende laerskoolleer
linge (Brink, 1972. p.115).
Die toets bestaan uit 'n helderkleurige prent van 7,5 cm by
13 cm wat voldoen aan die vereistes om die kind se verbeelding
te prikkel om sodoende 'n beskrywing van meer as dit wat kon
kreet voorgestel word uit te lok. Dit wek die belangstelling
van die laerskoolkind van gr. ii tot st. 5. Daar is 'n defi
nittewe voor- en agtergrond en dit spoor beide geslagte, asook
kinders van verskil1ende sosio-ekonomiese vlakke met verskil
lende kulturele agtergronde aan, tot spontane ekspressie (op.
eit. ,p.40).
Die foto is vanuit 'n kamer geneem waarin 'n seuntjie staan.
Hy kyk deur die venster na drie kinders (twee seuns, en een
dogtertjie) en 'n poedelhondjie buite op die grasperk. Een
seun se voet is verbind. Binne in die kamer is 'n bed met 'n
wit, blou en rooi gestreepte bedsprei. Op die bed is 'n re
sieskar, 'n vliegtuig en 'n klomp albasters. Aan die muur
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hang twee maskers en in die hoek staan 'n geweer. Op die
vensterbank is kleiner speelgoed soos 'n olifant, twee leeu
tjies en 'n krokodil.
Hierdie toets kan groepsgewys of individueel gebruik word. In
dien groepsgewys toegepas. word aan elke leerling in die toets
lokaal sy eie prentjie gegee. By beide groeps- en individuele
toetsing bly die toepassing en nasienprosedure dieselfde (vide:
par. 2.4 en 2.5). Daar is geen tydsbeperking nie. Uit vo
rige studies. asook die onderhawige studie, het dit geblyk dat
die meeste toetslinge hul stories binne 30 minute afhandel.

= Motivering vir die gebruik van die Suid-Afrikaanse Skryf

taaltoets (SAST-toets)
Die SAST-toets is omvattend met betrekking tot die evalu
ering van foute wat voorkom in die kind se skryftaal. Dit
evalueer foute soos gralTlllatika, spelling, punktuasie. woord
gebruik, kwaliteit van die inhoud asook die ontwikkelingsvlak
van die skryftaal.
Hierdie toets word tans ook vir Engelssprekend~ kinders ge
standaardiseer deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navor
sing (RGN) en is in sy Afrikaanse vorm reeds deur onder andere
Jordaan (1975) gebruik as diagnostiese meetinstrument by dis
lektiese kinders. Die RGN is tans ook besig met die stan
daardisering van die "Toets vir Mondelinge Taal" (TMT). Die
sameval1ende geldigheid van hierdie toets word geillustreer
deur korrelasies wat bereken word tussen die TMT en SAST-toets.

=

Betroubaarheid en geldigheid

Die betroubaarheid van 'n toets is die mate waarin dit kon
stant meet. Hoe groter die betroubaarheid, hoe groter die
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sekerheid dat die toets met 'n volgende toepassing min of meer
dieselfde resultate sal weergee. By die standaardisering van
hierdie toets is gebruik gemaak van toets-hertoetsbetroubaar
heid, wat In konstantheid van individuele prestasies op dieself
de toets toon. Korrelasies wissel van 0,75 tot 0,89 en is
hoog genoeg vir die gebruik van die toets as In siftings- en
diagnostiese middel. maar te laag om die toets aan te wend as
prestasietoets. Van al1e metings was die gemiddelde 1engte
per sin die betroubaarste. Die standaardmetingsfout wat op
die betroubaarheidsyfers gebaseer is, gee 'n aanduiding van
die variasie in toetspunte wat b100t op grond van toeva11ige
faktore verwag kon word en is 0,88 (op.cit.,p.175-179).
Tweedens is gebruik gemaak van interne konstantheid wat vanaf
st.2-vlak bevredigend was. Korrelasies wisse1 van 0,78 tot
0,93. In die laer standerds was stories te kort om 'n betrou
bare meting moont1ik te maak. Woorde per sin toon die hoogste
interne konstantheid (op.cit.,p.179-180).
Om te bepaal of die SAST-toets objektief deur verski11ende na
sieners nagesien kan word, is die internasienersbetroubaarheid
bereken. Twaalf persone wat vertroud was met hierdie toets,
moes elk 60 stories uit elke standerdgroep nasien. Korrelasies
wisse1 tussen 0,92 en 0.99, a1mal beduidend op die 5% peil.
Variansie-ontleding van die resultate deur die 12 nasieners
verkry, toon geen beduidende verskille tussen nasieners op
enige skaa1 nie. Dit word dus aanvaar dat die nasieners
diese1fde nagesien het (op.cit.,p.181).
Die geldigheid van 'n toets dui die bruikbaarheid van die
toets aan vir die meting van die besondere faktore wat dit
veronderste1 is om te meet. 'n Geldige toets vir die eva
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luering van skr-vftaalontw1kkeling veronderstel dus 'n sterk
verband tussen die toetsprestasie en werklike prestasie in
skryftaal, onafhanklik van die toets self. Prestasie van
st. 1-3- en 5-leerlinge in Afrikaanse stelwerk aan die einde
van die vorige jaar behaal, is met die totaal van alle skaal
punte gekorreleer. Korrelasies is almal positief maar nie
besonder hoog nie (0,42 vir st. 1; 0,48 vir st. 3 en 0,53
vir st. 5). 'n Verklaring hiervoor kan moontlik wees dat
die onderwyser se kriteria vir puntetoekenning vir opstelle
in sommige opsigte verskil van die wat geld by die nasien
van die SAST-toets.
Brink beklemtoon egter die leemte wat nog bestaan ten opsigte
van die geldigheid van hierdie toets. Die voorlopige studie
toon dat die toets tot 'n redelik bevredigende mate geldig is
vir die doel waarvoor dit opgestel is (op.cit.,182-184).
2.3.2
2.3.2.1

Diagnostiese toetse wat individueel toegepas is
Inleiding

'n Individuele toetsbatter-v is saamgestel op grond van die
ondersteuning wat die literatuur gee aan moontlike faktore wat
aanleiding kan gee daartoe dat sommige kinders, ten spyte van
hoe intelligensie, swak in die SAST-toets presteer. Die vol
gende toetse is ingesluit by die individuele toetsbatter-v:
Bender Gestalttoets
• Benton Visuele Geheuetoets
= Nuwe Suid-Afrikaanse Individuele skaal: subtoets 5 
ouditiewe geheuetoets
= Nuwe Suid-Afrikaanse Individuele skaal: subtoets 7 
toetsing vir visueel-motoriese vaardigheid
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Persoonlike vraelys vir kinders (PVK)
Harris-lateraliteitstoets
Leestoets (Afdeling I van die Diagnostiese toetse in Af
rikaanse Lees en Taal gr. ii - st. 5)
Toets vir Mondelinge Taal (TMT)
Gestruktureerde onderhoud met elke leerling.
Alhoewel die PVK by die individuele toetsbattery ingesluit is.
is dit groepsgewys toegepas.
2.3.2.2
2.3.2.2.1

Beskrywing van die diagnostiese toetse
Bender Gestalttoets

Beskrywing
Hierdie toets meet 'n verskeidenheid psigiese funksies naam
lik organiese defekte, neurologiese disfunksie, visueel-moto
riese vermoens, emosionele stoornisse, breinskade, minimale
breindisfunksie en probleme op taalvlak.
Die Bender Gestalttoets bestaan uit nege kaarte van 10 cm by
15 cm, genommer A en 1-8. Op elke kaart verskyn 'n gedrukte
figuur wat deur die proefpersoon nageteken moet word.
Kaart A bestaan uit 'n sirkel en 'n vierkant. waarvan die een
hoek die sirkel aan die regterkant raak.
Kaart 1 bestaan uit 12 kolletjies in 'n ry langs mekaar.
Kaart 2 bestaan uit drie rye klein sirkeltjies skuins onder
mekaar.
Kaart 3 bestaan uit kolletjies wat 'n figuur met vier hoeke
vorm.
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Kaart 4

Kaart 5

Kaart 6

Kaart 7

Kaart 8

bestaan uit 'n onvoltooide reghoek. Aan die onder
ste punt van die reghoek, regs. raak die boog van 'n
figuur wat beskryf kan word as die voorstelling van 'n
normaalverspreidingskurwe.
bestaan u;t 'n halwe sirekel - geteken in kolletjies.
Vanuit die halwe sirkel gaan 'n lyn, ook geteken in
kolletjies.
bestaan uit twee lyne wat elk vier en 'n half windinge
vorm en mekaar in min of meer die middel van elke lyn
kruis met ongeveer 75 0 .
bestaan uit twee seshoekige figure waarvan elkeen 'n
skerp hoek het. Hierdie figure sny mekaar. Die
skerp punt van een figuur wys na bo en die skerp punt
van die ander figuur na onder.
bestaan uit 'n langwerpige seshoek met twee skerp pun
te na die kante. Binne-in hierdie figuur is 'n paral
lellogram, waarvan twee hoeke aan die boonste en onder
ste sye van die seshoek raak.

Motivering vir die gebruik van die Bender Gestalttoets
Die navorsing en bevindinge van Bender is verder gevoer en ver
al toegepas op jong kinders deur Koppitz (1963). Die Bender
Gestalttoets is 'n perseptuele en projektiewe tegniek. wat bruik
baar is om alle kinders mee te toets, ongeag hul intellektuele
pe,l. neurologiese funksionering of emosionele aanpassing.
Hierdie toets is reeds gebruik deur vele navorsers. onder an
dere Eber (1958) en Byrd (1956). in 'n ondersoek met emosioneel
versteurde kinders en Koppitz (1963) in 'n ondersoek wat handel
oor taalprobleme by kinders. In 'n baie onlangse ondersoek
deur J.C. Badenhorst (1977) is onder andere gebruik gemaak van
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die Bender Gestalttoets as middel ter evaluering van 'n stimu
leringsprogram. wat toegepas is op 'n aantal ge;nstitusionali
seerde verstandelikvertraagde kinders.
::

Betroubaarheid en geldigheid

Twee aspekte ten opsigte van die betroubaarheid van die Bender
Gestalttoets moet in ag geneem word. naamlik die ooreenstemming
tussen verski11ende nasieners wat die nasienmetode onafhanklik
van mekaar toegepas het en die konsekwentheid van die toetste1
1ings wat meer as een keer individuee1 toegepas is. Pearson
produkmoment korre1asies is bereken tussen die te11ings wat
deur verskeie nasieners op 30 protokolle verkry is. A11e kor
relasies was statisties hoogs beduidend en het gewisse1 tussen
0,88 en 0.96. Bepa1ing van toets-hertoets betroubaarheid le
wer prob1eme op in die sin dat indien die tweede toetsing te
kort na die eerste p1aasvind, die effek van oefening 'n rol kan
spee1. 'n Lang tydsinterval weer. kon tot gevo1g he dat die
telling sou verbeter as gevo1g van visuee1-motoriese ontwikke
ling wat intussen kon p1aasvind.
'n Interval van vier maande
is gekies en die resu1tate was statisties beduidend op die 0.001
pei1 (op.cit •• p.12-14).
Navorsing dui daarop dat die toets wel ~ is en tussen groe
pe kinders met en sonder leerprob1eme diskrimineer. By 'n kin
derleidingsk1iniek is 51 kinders tussen ses jaar vier maande en
tien jaar agt maande met die Bender Gestalttoets getoets. Chi
kwadraat is gebruik om die aantal kinders met en sonder 1eerpro
b1eme met·mekaar te vergelyk. Die groep is in twee verdeel.
Die een groep het bestaan uit 25 kinders. Chi-kwadraat vir
hierdie groep was 11.7 en P < 0,001. Die tweede groep het be
staan uit 26 kinders, Chi-kwadraat was 9,1 en P < 0,0001. Die
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Chi-kwadraat vir die totale groep is ook bereken en was 14.2
en P < 0.001 (op.cit. ,p.11-12).
Hierdie toets is 'n geldige en betroubare meetinstrument om
te diskrimineer tussen kinders met taalstoornisse wat moont
lik kon ontstaan as gevolg van neurologiese disfunksie. emo
sionele stoornisse en swak visueel-motoriese waarneming.
2.3.2.2.2

Benton Visuele Geheuetoets

= Beskrywing
Die Benton Visuele Geheuetoets is 'n kliniese en navorsings
instrument. ontwerp om visuele waarneming, visuele geheue.
visio-konstruktiewe vermoens en alle aspekte wat ter sprake
kom by die visuele taalvorme, te meet.
Daar bestaan drie tekenvorme van hierdie toets naamlik C.D en
E wat elk uit tien ontwerpe met een of meer figure bestaan.
Daar is vier wyses van toepassing naamlik A,B.C en D. In
hierdie ondersoek is gebruik gemaak van tekenvorm C. toepas
sing A. By hierdie wyse van toepassing word die proefper
soon 10 sekondes toegelaat om na elke kaart te kyk. By
toepassingswyses B.C en D wissel die tyd wat hy na elke kaart
mag kyk tussen vyf en vyfti en sekondes.
Kaart 1
Kaart 2
Kaart 3
Kaart 4
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bestaan uit 'n parallellogram.
bestaan uit 'n seshoek. waarvan al die hoeke ewe
groot is.
Aan die linkerkant sny twee sirkels mekaar. Regs
is 'n klein reghoek.
bestaan uit drie figure. Aan die linket'kant is 'n
klein reghoek en regs daarvan 'n groter sirkel en

Kaart 5

Kaart 6

Kaart 7

Kaart 8

Kaart 9

Kaart 10

=

langsaan 'n driehoek.
bestaan uit drie fugure. Aan die 1inkerkant is 'n
klein sirkeltjie en regs daarvan 'n groot driehoek.
Langs die driehoek is twee silindervormige figure wat
aan die oopkante bo verbind is met 'n horisontale
1yn.
bestaan uit drie figure. Twee ewe groot reghoeke
is aan die linkerkant. Aan die regterkant is 'n
klein sirkeltjie. Binne in die eerste reghoek se
boonste hoek is 'n hoek van 900 en in die regterkant
se reghoek se linker onderste hoek is oak 'n hoek van
900 ingeteken.
bestaan uit drie figure. Aan die linkerkant is 'n
driehoek. In die middel is 'n reghoek. waarvan die
twee teenoorstaande hoeke verbind is. Aan die reg
terkant is 'n klein driehoek.
bestaan uit drie figure. Regs is 'n reghoek .. 'n
Halwe sirkel verbind die boonste twee hoeke. In die
middel is 'n reghoek en heel regs 'n klein driehoek.
bestaan uit drie figure. Links is 'n klein reghoek
en in die middel 'n reghoek, waarvan die linkerkantse
boonste en onderste hoeke verbind is met 'n halwe sir
kel. Regs is 'n vierhoek.
bestaan uit 'n reghoek wat gehalveer is vanaf die een
na die ander sy. In die middel is 'n vyfhoekige fi
guur, waarvan die boonste sy nie ingeteken is nie en
die linker onderste hoek gehalveer is. Regs is 'n
klein sirke1tjie.

Motivering vir die gebruik van die Benton Visuele Geheuetoets

Volgens Benton (1963, p.43 en 62) is 'n hoe telling in die
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Benton Visuele Geheuetoets 'n aanduiding van bo-gemiddelde in
telligensie.
'n Lae telling dui op emosionele probleme, wat
'n pSigologiese blokkering veroorsaak en sodoende stremmend op
die kognitiewe ontwikkeling inwerk en veral taalstoornisse tot
gevolg het. Hierdie toets word gebruik ter evaluering van 'n
kind se intelligensie. emosionele probleme en taalstoornisse.
Betroubaarheid en geldigheid

•

Die toets-hertoetsbetroubaarheid van toepassing A. soos bere
ken deur die korrelasiekoeffisient tussen ekwivalente vorme, is
min of meer 0.85. Die geldigheid van die toets is volgens
Wahler (1965) redelik hoog naamlik r=O, 95.
Hierdie toets kan dus met vrug aangewend word om te diskrimi
neer tussen kinders met skryftaalstoornisse ten spyte van 'n
hoe intelligensie en kinders wat nie skryftaalprobleme onder
vind nie en ook 'n gemiddelde of bo-gemiddelde intelligensie
toon.
2.3.2.2.3

=

Nuwe Suid-Afrikaanse Individuele Skaal:
Subtoets 5: ouditiewe geheue

Beskrywing

Hierdie toets meet ouditiewe geheue en bestaan uit 'n para
graaf wat aan die kind voorgelees word. Die paragraaf moet
dan weer aan die toetsafnemer terugvertel word.
•

Motivering vir die gebruik van die ouditiewe geheuetoets

Soos blyk uit die literatuuroorsig. is effektiewe ouditiewe
funksionering essensieel vir die ontwikkeling van die hele
hierargiese taalstruktuur omdat die oudisie as basis dien
118

waarop die res van die taalvermoens ontwikkel. Die belang
rikheid van die ouditiewe geheue. vera1 by die korrekte spel
ling van woorde en ordening van gedagtes by die konstruering
van sinne, is ook reeds uitgestippe1.
'n Gestandaardiseerde
ouditiewe geheuetoets is geselekteer vir die doe1 van hierdie
studie. Subtoets 5 van die NSAIS is gebruik.
Vo1gens Kel1ey is geheue 'n algemene faktor wat in verband met
alle soorte toetsmateriaa1 in werking tree. Statistiese na
vorsing toon, volgens Catell, gemiddelde korrelasies tussen in
telligensie en geheue. Hy beweer verder dat: ....... with
meaningful material (e.g. prose. passages, commissions) the
correlation with 'y' reaches .3-.4, but with unrelated sen
sory material (objects, colours. strings of numbers) or me
chanical skills. it is practically zero. i.e. good retention is
as likely to occur with low as with high I.Q. 's" (Madge. 1974.
deel I, p.3).
Die NSAIS is 'n bekende individuele skaal wat veral deur die
onderwysdepartemente. kinderleidingsklinieke en skoolpsigoloe
gebruik word. Hierdie toets word ook dikwels deur navorsers
gebruik en is onder andere deur Horne (1973) en Smalberger
(1975) in hul ondersoeke oor linkshandigheid gebruik.
Omdat subtoets 5 van die NSAIS hoog korreleer met die verba1e
krag-en-tyd-te11ing. asook met die totale krag-en-tyd-telling
en dit dus In betroubare instrument is om ouditiewe geheue te
meet is besluit om subtoets 5 in te sluit by hierdie ondersoek.
Betroubaarheid en geldigheid
Die betroubaarheidskoeffisient is op dieselfde wyse bereken as
by subtoets 7, die blokpatrone (vide par. 2.3.2.2.4). Die
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betroubaarheidskoeffisient vir nege en In half jariges ten op
sigte van subtoets 5. die geheuetoets, is 0,90 en die stan
daardmetingsfout vir dieselfde groep is 1,0 (Madge, deel I,
p.17).
Vir die bepaling van die geldigheid van subtoets 5 is ook,
soos bespreek by subtoets 7 (vide par. 2.3.2.2.4), 'n korre
lasie bereken tussen sUbtoets 5 en die totale krag-plus-tyd
telling op die NSAIS (0,62); asook tussen die geheuetoets en
die verbale krag-plus-tydtelling (0,72) (op.cit. ,p.21).
2.3.2.2.4

'"

Nuwe Suid-Afrikaanse Individuele skaal:
subtoets 7 blokpatrone, meting van visueel
motoriese waftrneming

Bes k rywi ng

"Die toets is soortgelyk aan die Koh's;.tipe toetse. Patrone
word vanaf 'n voorbeeld gebou; vier blokkies word gebruik vir
die eerste vier items en nege blokkies vir die volgende vier
items. Die eerste drie items dien ook as oefenvoorbeelde.
Behalwe in die geval van die tweede pogings op die eerste drie
items, word gedeeltelike puntetoekenning nie toegelaat ni.e 
'n item is Of korrek 6f verkeerd." Tyd ~ in berekening ge
bring word by die puntetoekenning soos bespreek in par. 2.5.2.5
(Madge. 1974, deel I p.3).
Hierdie soort handelingstoetse toon hoe korrelasies met sowel
verbale as ander handelingstoetse in sy skale. Wechsler be
skou dit ook as 'n besonder goeie toets om subnormales uit te
wys (Ibid).
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Motivering vir die gebruik van die blokpatrone
Uit die literatuurstudie blyk dit dat serebrale disfunksie,
minimale breindisfunksie en visueel-motoriese onvermoe 'n rol
kan speel by defektiewe skryftaal. Subtoets 7 van die NSAIS,
asook die Wechsler-Bellevue-skaal se blokpatrone. is soortgelyk
aan die Koh's-tipe toetse. Volgens Wechsler (1944, p.153)
dui 'n lae telling in die blokpatrone op 'n versteuring van die
visueel-motoriese vermoens. asook op probleme om te leer. Lae
tellings in die blokpatrone dui op die bestaan van angs, wat
'n psigologiese blokkering veroorsaak en die prestasievermoe
van die toetsling nadelig beinvloed. Volgens Venter (1959.
p.26) word 'n lae telling in blokpatrone dikwels geassosieer
met neurotiese angstoestande. wat onder andere ook die aandag
span verkort en 'n fluktuasie in algemene reaksietye veroor
saak. Volgens Wechsler (1944. p.157) is die blokpatrone een
van die belangrikste aanduiders van serebrale breindisfunksie.
Hierdie toets vereis samestellende sowel as analitiese vermoe,
maar veral die vermoe om probleme in ruimtelike verhoudinge op
~lM.

=

Betroubaarheid en geldigheid

Die betroubaarheidskoeffisiente is bereken volgens die halveer
metode (ewe-onewe verdelings) en is gekorrigeer volgens die
Spearman-Brown-formule. Die standaardmetingsfout is op hier
die betroubaarheidsyfers gebaseer. Die standaardmetingsfout
gee 'n aanduiding van die variasie in toetstellings wat verwag
kan word op grond van toevallige faktore. Wanneer die metings
fout in aanmerking geneem word, kan toetstellings gesien word
met betrekking tot die grense waarbinne dit waarskynlik by
verskillende toepassings sal val. eerder as 'n enkele telling
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by een toepassing.
Betroubaarheid en standaardmetingsfout van alle subtoetse van
die NSAIS vir vyf ouderdomsgroepe, word in die handleiding in
tabel 3.1, p.17 weergegee. Die betroubaarheidskoeffisient
vir nege-en-"n-half jariges ten opsigte van subtoets 7, die
blokpatrone. is 0,66 en die standaardmetingsfout vir dieself
de groep is 1.8 (Madge, 1974, deel I, p.17).
Min gegewens is tot nou toe beskikbaar ten opsigte van die
geldigheid van die NSAIS. Die korrelasie vir nege-jarige
leerlinge tussen totale NSAIS-toetstellings en sekere agter
grondsfaktore ;s 0.53. Die agtergrondsfaktore sluit in, die
oordeel van die onderwyser ten opsigte van die gehalte skool
werk soos op "n sespuntskaal beoordeel. oordeel van motivering
teenoor skoolwerk op 'n vyfpuntskaal, en oordeel van opvoed
kundige geleenthede tuis op 'n vierpuntskaal. Tussen bogenoem
de agtergrondsfaktore en die verbale skaal is die korrelasie
0.51 (op.cit.,p.18-19),
Die korrelasie van subtoets 7 met die nie-verbale krag-en-tyd
telling op die NSAIS is 0,75; die korrelasie met die volle
skaaltelling is 0,67 Cop cit p.21).
Omdat die eksperimentele groep leerlinge ten spyte van 'n bo
gemiddelde intel1igensie tog skryftaalprobleme ondervind. word
daar verwag dat 'n hoer angsvlak (wat 'n psigologiese blokke
ring veroorsaak), sowel as 'n swak visueel-motoriese waarneming
by hulle sal voorkom. Ander faktore kan ook aanleiding gee
tot hierdie diskrepans en daar word verwag dat die eksperi
mentele groep 'n laer telling in hierdie subtoets van die
NSAG sal behaal as die kontrolegroep. Daar word verder ver
122

wag dat die resultate van hierdie toets sal ooreenstem met
die van die Bender Gestalttoets. asook met sekere faktore van
die PVK, omdat hierdie twee toetse ook 'n aanduiding gee van
die teenwoordigheid van, onder andere. angs en visueel-moto
riese koordinasiestoornisse.
2.3.2.2.5

Die Persoonlikheidsvraelys vir Kinders (PVK)

Beskrywing
"Die PVK is die resultaat van uitgebreide navorsing deur die
'Institute for Personality and Ability Testing', Illinois,
VSA" , en is vertaal en aangepas vir Suid-Afrikaanse gebruik
deur die Instituut vir Psigometriese navorsing van die RGN.
Dit is gestandaardiseer op 'n verteenwoordi gende steekproef
van leerlinge in die R.S.A. en S.W.A. vir gebruik in die ou
derdomsgroepe agt tot dertien jaar (Du Toit en Madge 1974.
p.1-2).
Die vraelys bestaan uit twee aparte toetsboeke naamlik Vorm
A en Vorm B. wat elk twee dele bevat. Daar word sterk aan
beveel dat beide die vorms gebruik word. maar indien die tyd
beperk is soos in die onderhawige ondersoek waar agt afsonder
like toetse op 98 proefpersone toegepas is en 'n gestruktu
reerde onderhoud met elke proefpersoon gevoer is. kon daar
slegs van een van die twee vorms gebruik gemaak word. Die
PVK is ontwerp om 14 afsonderlike persoonlikheidsfaktore te
meet, wat elk weer deur vyf items in albei dele van die vrae
lys verteenwoordig word.
Elke faktor word as 'n bi-polere kontinuum voorgestel. Moont
like tellings van een tot tien kan behaal word. waar agt tot
tien ooreenstem met die besk~ing aan die regterkant van die
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kontinuum en die lae tellings een tot drie, met die besk~ing
aan die linkerkant. Hoe tellings moet nie as "goed" en die lae
tellings nfe as "sleg" beskou word nie (op.cit. ,p.2).
Die volgende simbole is aanduiders van die polariteite van pri
mere en sekond~re persoonlikheidskenmerke. Slegs die belang
rikste aspekte van die faktore word kernagtig opgesom.

TABEL 2.3

'N BESKRYWING VAN DIE PYK-FAKTORE

FAKTORE

STIENE 1.2.3

A

TERUGGETROKKE
NA-BUITE LEWEND
skisotimie. terug
siklotimie. inskiklik,
getrokke. stroef,
goedgeaard. hartlik. bied
aggressief. krities. samewerking. gesellig. teer
dwarstrekkerig. weer- hartig, vertrouend, aanpas
staan volwasse lei- baar, sorgeloos, warmhartig.
ding, afsydig. hard, lag geredelik.
presies. aqterdog
tig, jaloers, stram,
koud, geneig om te
hui l.
MINDER INTELLIGENT
MEER INTELLIGENT

B

C
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MAKLIK DEUR GEVOE
LENS BEiNVLOED
(egoswakte)
emosioneel onsta
biel, houdings en
belangstellings ver
anderlik.

STIENE 8,9,10

EMOSIONEEL STABIEL
(egosterkte)
emosioneel volwasse. hou
dings en belangstellings
stabiel, kalm. aanpasbaar.

D

E

F

FLEGMATIES

PRIKKELBAAR

Bedaard. kalm. besa
dig, beskeie. nie
jaloers, bestendig.
rusti g.

ongeduldig. veeleisend,
egois, jaloers, verward,
senuagtig.

ONDERDANIG

DOMINANT

Afhanklik, goed
hartig, wellewend,
ekspressief. konven
sioneel. inskiklik.
selfgenoegsaam.

aanmatigend, selfversekerd.
onafhanklik, hard, streng
onkonvensioneel,opstandig,
aandagtrekkeri g.

SOBER

ONBESORG

ernstig. sober,
spraaksaam, opgeruimd, kalm.
rustig. openhartig, ekspres
sti 1 introspek
tief, neerslagtig,
sief, vinnig.
besorg, terughou
dend. vas aan inner
like waardes, traag.
G

H

OPPERTUUN

PLIGSGETROU

superegoswakheid.
ligsinnig, wispel
turig, veeleisend,
ongeduldig, onbe
troubaar. verontag
saam verpligtinge.
ontspanne

superegosterkte. volhardend.
verantwoordelik. emosioneel
volwasse, pligsgetrou, neem
mense en reels in ag, orde
lik.

SKAAM

WAAGHALSIG

teruggetrokke. inge
toe teenoor teenoor
gestelde geslag,

sosiaal. belangstelling in
teenoorgestelde geslag.
deelnemend. vriendelik •.
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afsydi9. verbitterd onbesorg, impu1sief.
versigti9. beheersd. 1igsinn;g.
konsens i eus.

J

N

o
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ONTOEGEEFLIK

TEERHARTIG

realisties. self
standig, selfver
troue, neem verant
woordelikheid, hard,
min kunssinnig,
prakties. logies,
se1fgenoegsaam, fi
sies gesond.

veeleisend. afhanklik, sag
geaard. kunssinnig. fynge
voelig. intuitief. vennake
rig, hipochondries.

LEWENSKRAGTIG

WEIFELAGTIG

groepsgerig, hou van
aandag. aanvaar algemene standaarde, tree
handelend op.

terughoudend, vermoeid, in
dividualisties, selfgenoeg
saam. evalueer intellektueel.
onwil1ig om handelend op te
tree.

NAfEF

SKERPSINrtIG

sosiaal traag, vaag,
sentimenteel, soek
gesleskap. 1i gge10
wi g. geb rek aan
se lfi nsi g.

sosiaal wakker, presies en
realisties. afsydig, toon
insig in ander. toon self
insig.

KALM

BEVREES

se1fvo 1daan, vol
selfvertroue, op
geruimd. rustig,
bedaard, nle pligs
getrou, lewenskrag

selfverwytend, skuldgevoe- .
1ens. angs t i 9 , kommervo1 ,
neers1agti g. fyngevoel i g,
maklik ontsteld. pligsgetrou
noukeurig, hipochondries.

tig, geen vrees.

fobiese simptome. buierig,
eensaam.

Q3

ONGED1SS1PL1NEERD
onverskillig, swak.
selfsentiment, ge
brek aan integrasie,
selfkonflik, veront
agsaam protokol

BEHEERSD
selfgedissiplineerd, sterk
self-sentiment, sosiaal
korrek.

Q4

ONTSPANNE
Lae drangspanning,
kalm, rustig, onge
frustreerd.

GESPANNE
hoe drangspanning, oorspan
ne gefrustreerd.

Faktorgroeperinge moet veral by individuele toetsing in ag geneem
word byvoorbeeld: +E,-G,+F,+Q4 gee In aanduiding van gedrags
probleme en +1,-C,+O word geassosieer met neurotiese neigings.
(Oorgeneem uit: Du Toit en Madge,1974, p.2-5).
Motivering vir die gebruik van die Persoonlikheidsvraelys
vir kinders
Emosionele- en persoonlikheidstoornisse is in die literatuur
oorsig beskou as verbandhoudend met probleme ten opsigte van
die skryftaal.
'n Gestandaardiseerde meetinstrument moes dus
geimplimenteer word wat die kind se peroonlikheid evalueer en
terselfdertyd ook sekere emosionele stoornisse, wat moontlik
verband kan hou met die kind se swak skryftaalvermoe. uitwys.
Die keuse het geval op die PVK, wat die enigste meetinstrument
is wat die persoonlikheid van die laerskoolkind evalueer en
groepsgewys in vraelysvorm afgeneem kan word.
Daar is gevind
dat toekomstige skoolprestasie - dit sluit ook taalprestasie
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in, in besonder prestasie op skryftaalgebied - met groter pre
siesheid voorspel kan word en beter verstaan kan word as ander
persoonlikheidsmetinge saam met die gewone intelligensiemetinge
gebruik word (Du Toit en Madge. 1974. p.1).

=

Betroubaarhei d en gel di ghei d

Die gekorrigeerde halfverdelingsbetroubaarheidskoeffisient vir
die 14 persoonlikheidsfaktore van die PVK vir seuns en dogters
saam, wissel tussen 0,405 en 0.722. Die hertoetsbetroubaar
heidskoeffisiente vir seuns wissel tussen 0,492 en 0,791 en
vir dogters tussen 0,587 en 0.779.
Hoewel die koeffisiente laer is as wat verwag word, stem hulle
ooreen met die koeffisiente gerapporteer deur die Amerikaanse
outeurs en sal waarskynlik as bevredigend beskou word deur Cat
tell. Volgens horn "is die betroubaarheid van 'n toets wat op
faktorgeldigheid berus. laer as die van 'n toets wat op homo
geneiteit berus" (op cit p.ll).
Die geldigheidskoeffisiente. afgelei van ekwivalensie vir beide
geslagte. wissel tussen 0,504 en 0.752. Geldigheid kan volgens
Porter en Cattell van die ekwivalensiekoeffisiente afgelei word
wanneer aangeneem kan word dat die twee helftes van die toets
slegs die faktor in gemeen het wat hulle wil meet (op.cit.,p.ll).
Die PVK kan beskou word as 'n betroubare en geldige instrument
wat opgestel is om In relatief bree veld van die laerskoolkind
se persoonlikheid te evalueer. Die 14 persoonlikheidsfaktore
meet onder andere introversie-ekstroversie, intelligensie,
prikkelbaarheid. dominante gedrag, pligsgetrouheid, houdinge
teenoor werksopdragte, verhoudinge met ouers, ander sosiale
verhoudinge en groepsgerigtheid, emosionele sensitiwiteit,
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selfbeheersing en angs en spanning, asook selfbeheersing. Die
negatiewe manifestasie van bogenoemde faktore kan belemmerend
inwerk op die kind se sk~ftaalontwikkeling.
2.3.2.2.6
=

Aangepaste Harris-lateraliteitstoets

Besk~ing

Die lateraliteitstoets, soos in hierdie ondersoek gebruik, is 'n
modifikasie ten opsigte van hand-, voet- en oorvoorkeur en is 'n
uitbreiding van die Harristoets. Die oorspronklike Harris-la
teraliteitstoets bestaan uit drie hoofafdelings, naamlik hand
voorkeur, oogvoorkeur en voetdominansie.
In hierdie onder
soek is by die handdominansietoets van dieselfde items ge
bruik gemaak as in die oorspronklike toets. Die volgende items
is egter bygevoeg wat op 'n asof-wyse uitgevoer is, naamlik gooi
met 'n bal, tande borsel, hare kam, deur sluit, met 'n sker
knip, met 'n mes sny, met 'n raket slaan en iets met die hand
keer. Die tweede afdeling (of subtoets) is net so gebruik as
in die oorspronklike Harristoets. By die derde subtoets, naam
lik voetdominansie, is van dieselfde items gebruik gemaak en
twee items is bygevoeg. Die kind moet maak asof hy iets met
sy voet wil keer en asof hy op 'n stoel wil klim met een van
sy voete.
Die aangepaste toets is soos volg opgestel:
(i)

Lateraliteitstoetse vir handdominansie

Dit bestaan uit die volgende vier subtoetse:

= Handvoorkeur
Die proefpersoon moet die volgende take vinnig na mekaar op 'n
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"asof" manier doen: met 'n bal gooi. tande borsel, hare kam.
'n deur sluit. met 'n uitveer uitvee, met 'n sker knip, met 'n
mes sny. met 'n raket slaan, iets met die hand keer en 'n
vuurhoutjie aansteek. Hier word telkens genoteer watter hand
die proefpersoon gebruik en die persentasie voorkeur vir die
regterhand word oor die tien take bereken.
Gelyktydig skrywe
Die proefpersoon ontvang twee eenderse potlode en 'n stuk pa
pier. Sonder om te kyk, moet hy dan die syfers van 1-12 so
vinnig as wat dit vir horn moontlik is, met beide hande tegelyk,
onder mekaar neerskryf. Die ondersoeker hou die papier vir
horn in posisie. Hier word gelet op die aantal omkeringe en
die leesbaarheid van die syfers.
=

Handskrif

Die proefpersoon word 'n potlood en papier gegee, Hy moet
dan sy naam en van skryf - eers met sy regterhand, daarna met
sy linkerhand.
In beide gevalle word die tyd wat dit neem om
die opdrag te voltooi, in sekondes. genoteer.
=

Vrae

Ha die toetse vir handdominansie, word vrae in verband met
handvoorkeur gestel. Die proefpersoon word gevra of hy hom
self as regshandig beskou en of hy altyd 'n konstante handvoor
keur gehad het.
{ii}

Lateraliteitstoetse vir oogdominansie

Hier word die oogvoorkeur met betrekking tot vier verskillende
subtoetse bepaal:
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=

Keeltoets

Hier moet die proefpersoon drie keer na verskillende voorwerpe
deur 'n keel kyk. Die keel is so gevorm dat die wye kant
groot genoeg is vir beide oe om tegelykertyd in te kyk. Uit
die rigting van die smal punt van die keel, word afgelei met
watter oog die proefpersoon fokus.
=

Gat in kaart

'n Kaart, ongeveer 20cm x 20cm, met 'n gat in die middel, word
aan die proefpersoon gegee. Die proefpersoon hou die kaart
in beide hande en met gestrekte arms voor horn, terwyl hy deur
die gaatjie na die ondersoeker se opgehoue vinger kyk.
Dan
moet hy die kaart vinnig nader na sy gesig toe bring, terwyl
hy nog steeds die vingerpunt dophou.
Daar word genoteer na
watter oog toe die kaart gebring word, terwyl hy korrel.
=

Buislees

Die proefpersoon moet deur In papierbuis lees en daar word ge
noteer met watter oog hy dit doen.
=

Korre ltoets

Die proefpersoon moet met In gestrekte arm sy vingers voor sy
gesig hou sodat dit 'n streep op die muur 'n paar tree weg
bedek, terwyl hy met beide oe kyk. Maak die proefpersoon nou
sy linkeroog toe en sy vinger is nog op die streep, dan is sy
sy regteroog toe
regteroog dominant, met ander woorde sou
gemaak het dan sou sy vinger nie meer regoor die streep gewees
het nie. Maak die proefpersoon sy regteroog toe en die vinger
is nog op die streep, dan het hy met sy linker'oog gekorrel.
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(iii)
::

Lateraliteitstoetse vir voetdominansie

Skop

Die proefpersoon moet maak of hy 'n bal 'n bepaalde aantal ke
re wil skop. Daar word genoteer met watter voet hy dit doen.
::

Keer

moet maak of hy vooroor val en homself dan met die vooruit
trap van 'n voet keer. (Noteer met watter voet hy dit doen).
Hy

=

Vuur doodtrap

Die proefpersoon maak of hy 'n sigaretstompie probeer doodtrap.
Daar word gelet met watter voet hy die aksie uitvoer.
::

Opklim

'n Stoel word voor die proefpersoon, wat met albei voete langs
mekaar staan, geplaas. Hy moet op die stoel klim en daar
word gelet op watter voet hy eerste oplig. omdat hierdie been
die balans moet hou tydens die gewlgsverplasing.
(iv)

Lateraliteit vir oordominansie

= Luisterhouding
Die proefpersoon k~ opdrag om regop te sit en reguit na die
toetsafnemer te kyk. Die toetsafnemer begin gesels en let
op na watter oor die proefpersoon na hom toe draai as die
toetsafnemer sagter begin praat.
::

Luister by 'n deur

Die proefpersoon moet 'n luisterende houding by 'n deur inneem
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asof hy wil afluister wat agter die toe deur aangaan.
watter oor hy gebruik.

Noteer

Motivering vir die gebruik van die aangepaste Harris
lateraliteitstoets
Soos in die literatuuroorsig aangedui, is lateraliteit een van
die belangrikste ontwikkelingsfaktore by alle taalsistelll!. 'n
Defek in die ontwikkeling van lateraliteit, kan dus aanleiding
gee tot 'n defek in een of ander taalvorm. Die lateraliteits
toets in hierdie ondersoek gebruik, is 'n aangepaste vorm van
die oorspronklike Harris-lateraliteitstoets. Die veranderings
wat aangebring is en die uitbreiding van die items by hand
dominansietoets en voetdominansietoets is gedoen om die inhouds
(Sien ook bespreking van "Betroubaar
geldigheid te verhoog.
heid en geldigheid").
Betroubaarheid en geldigheid
'n Benaderde betroubaarheidskoeffisient is verkry deur C of 'n
kontingensiekoeffisient vir handdominansie. C = 0,894 wat 'n
onderskatte korrelasie is in vergelyking met In Pearson r.
'n Verdeelde helfte tegniek is gebruik vir. handvoorkeur en ge
lyktydig skrywe. Die kontingensiekoeffisient vir handvoor
keur is 0,74 en vir gelyktydig skrywe 0,78.
Die geskatte
betroubaarheidskoeffisient na gebruikmaking van die Spearman
Brown formule is 0,85 vir handvoorkeur en 0,88 vir gelyktydig
skrywe. Die kontingensiekoeffisiente vir gelyktydig sk~e
is 0.83 en handskrif 0,76. Die kontingensiekoeffisient vir
oogdominansie is 0,83. Data in verband met betroubaarheid vir
voet- en oordominansie is nie beskikbaar nie (Harris.1958,p.19).
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Gesigsgeldigheid bepaal of die aard en opset van 'n toets oor
eenstem met die doel wat dit het. Volgens Harris is hierdie
geldigheid van die lateraliteitstoetse hoog. Tweedens is die
toets vergelykbaar met ander meetmiddels van dieselfde soort.
Volgens Harris toon beskikbare data dat die handdominansietoet
se gel dig is en 'n diskriminerende meetmiddel wat meer sen
sitief is vir gemengde lateraliteit en rigtingstoornisse as
baie ander toetse vir handdominansie. Die oog- en voetdomi
nansietoetse is aanpassings van tegnieke lank reeds gebruik.
Hierdie toetse differensieer ook tussen veral swak lesers en
skrywers en gemiddelde en bo gemiddelde lesers en skrywers.
Navorsing deur Harris toon 'n beduidende verskil op die 1%
peil op alle oog- en handdominansietoetse van die Harris-la
teraliteitstoets (op.cit., p.20,22-27). Die data hierbo, met
betrekking tot sekere subtoetse van die oorspronklike Harris
lateraliteitstoets, geld ook vir die toets in hierdie ondersoek
gebruik, omdat die items waarvan die geldigheid en betroubaar
heidsdata bekend is. net so in hierdie ondersoek gebruik is.
Omdat daar geen geldigheids- en betroubaarheidsdata bestaan
betreffende voet- en oordominansie nie, is gebruik gemaak van
'n formule vir onafhanklike proporsies (vide par. 2.6) om vas
te stel of hierdie twee subtoetse beduidend tussen die ekspe
rimentele groep en kontrole groep diskrimineer. Op dieself
de wyse is vasgestel dat die oogdominansietoets, wat wel vol
gens Harris 'n geldige en betroubare subtoets is, ook bedui
dend tussen dieselfde twee groepe leerlinge diskrimineer.
(Die statistiese gegewens verskyn in tabel 2.4)
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TABEL 2.4

DIE AANTAL RESPONSE IN EN Z-WAARDES EN
VLAK VAN BEDUIDENDHEID VIR DIE KATEGORIEe
STERK REGS EN REGS (RR+R) EN STERK LINKS EN LINKS
(LL+L) GELATERALISEERDHEID TEN OPSIGTE VAN
DIE VOLGENDE SUBTOETSE VAN DIE AANGEPASTE
HARRIS-LITERALITEITSTOETS: OOGDOMINANSIE, VOET
DOMINANSIE EN OOROOMINANSIE.

SUBTOETS RR+R Z-WAARDE VLAK VAN LL+L Z-WAARDE VLAK VAN
BEDUIOEND
KG EG
BEDU IDEND- KG EG
HElD
HElD
oogdomi
nansie 44 36

2.18

5% peil

8 14

5,49

5% en 1%
peil

voetdo
minansie 44 30

3,33

5% enU
peil

2

9

2.33

5% peil

oordomi
nansie 24

3.44

5% en 1%
peil

5 25

4.46

5% en 1%
peil

9

Die roupunte behaal in hierdie toets, verskyn in tabel 3.7.1
KG

=

Kontrolegroep

EG

Eksperimentelegroep

Die lateraliteitstoets vir die oogdominansie word deur Harris
beskou as geldig en betroubaar. Hierdie toets diskrimineer
beduidend tussen die twee groepe leerlinge. Die gegewens is
beduidend op die 5% en 1% peil.
die voet- en oortoetse vir
dominansie, waarvoor geen geldigheids- en betroubaarheidsdata
bestaan nie, diskr.imineer ook beduidend tussen dieselfde twee
groepe leerlinge. Die resultate ;s beduidend op die 5% peil
vir die voetdominansie en op die 5% en 1% peil vir die oordo
minansie.
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Daar kan waarskynlik aanvaar word dat laasgenoemde twee latera
liteitstoetse moontlik op dieselfde vlak meet as die toets vir
oogdominansie, wat wel geldig en betroubaar is. Hierdie aan
name sluit nie die veronderstelling. naamlik dat die toetse vir
voet- en oordominansie geldig en betroubaar is, in nie.
Soos reeds bespreek. bestaan die oorspronklike Harris-latera
liteitstoets uit drie subtoetse, naamlik 'n toets vir handdo
minansie. oogdominansie en voetdominansie (vide Par. 2.3.2.2.6),
terwyl die gewysigde toets soos in die onderhawige studie ge
bruik, uit vier subtoetse' bestaan, naamlik 'n toets vir hand
dominansie, oogdominansie, voetdominansie en oordominansie.
Vir die eerste twee subtoetse bestaan daar data oor die gel
digheid en betroubaarheid. te rwy1 daar vir laasgenoemde twee
subtoetse nie sulke data bestaan nie. Die items waaruit laas
genoemde twee toetse bestaan is ses in totaal, terwyl die to·
tale items waaruit die eerste twee bestaan, 17 is. In hier
die ondersoek was daar. soos verwag ,vee1 meer 1inksge1ate ra
liseerde leerlinge in die eksperimentele groep as in die kon
trolegroep. Hierdie gegewens was beduidend op die 1% peil
(vide: tabel 3:2.2 in hoofstuk Ill). Alhoewel geldigheid en
betroubaarheidsgegewens vir die laaste twee subtoetse nie be
skikbaar ;s nie, sou die ses items waaruit hierdie twee sub
toetse bestaan. die resultate van 'n totaal van 23 items, waar
uit die hele toets bestaan n;e so ingrypend beinvloed het nie.
as daar in ag geneem word dat die resultate beduidend is op
die 1% peil. H;erdie resultate sluit al 23 items van die
vier subtoetse in.
Die gewysigde vorrn van die Harris-lateraliteitstoets is opge
stel deur M.P. Wissing. Sy het die toets in hierdie gewysigde
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vorm in die Va1eriusk1iniek, Amsterdam gebruik as diagnostiese
instrument. Hierdie toets is deur Wissing beskryf in 'n
ongepub1iseerde interim navorsingsverslag in Mei 1969.
Indien groepe kinders geklassifiseer moes word, sou daar van
'n toets gebruik gemaak moes word wat 'n hoer geldigheid en be
troubaarheid toon ten ops;gte van alle subtoetse. In hierdie
ondersoek is kinders reeds verdeel in twee hoofgroepe en is die
toets slegs as diagnostiese instrument aangewend. Daar is aan
vaar dat meer leerlinge in die eksperimentele groep as in die
kontrolegroep linksge1ateraliseerd wou wees. Die resultate
van die aangepaste Harris-lateraliteitstoets het hierdie ver
wagting bevestig. Die geldigheid en betroubaarheid van die
gewysigde vorm van die Harris-lateraliteitstoets word as vo1
doende beskou vir die doe1 van hierdie ondersoek.
2.3.2.2.7

Leestoets: Diagnostiese toetse in Afrikaans:
Lees en Taa1. Afdeling I

Beskrywing
Die 1eestoets wat gebruik is in hierdie ondersoek, is geneem
uit die Diagnostiese Toetse in Afrikaans: Lees en Taa1 NB394
Afdeling I. Hierdie toets is gedurende 1959 op versoek van
die Transvaalse Onderwysdepartement deur die destydse Buro
vir Opvoedkunde en Maatskaplike Navorsing opgeste1 vir die
diagnose van verski11ende taalsisteme soos lees, skryf, praat
en luister (NB 394 Nasionale Buro vir Opvoedkundige en Maat
skap1ike Navorsing, 1970, p.1).
Afde1ing I van hierdie toets bestaan uit ses paragrawe wat
hardop deur die proefpersoon ge1ees moet word. Die para
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grawe is s6 opgestel dat daar 'n paragraaf is wat op die lees
vlak van elke standerdgroep vanaf gr. ii tot st.S is. Vyf
vrae. wat oor die inhoud van elke paragraaf handel, word aan
die leerling gestel nadat hy die paragrawe gelees het, om sy
leesbegrip te toets.
Slegs drie van die ses paragrawe is by
hierdie ondersoek ingesluit, naamlik die paragrawe vir stan
derds 2, 3 en 4.
'n Beter idee kan van die kind se leesvermoe gekry word, deur
'n paragraaf van 'n standerd bo en onder die kind se eie stan
derd in te sluit. omdat sommige kinders se leesstandaard hoer
is as die standaard van die eie standerd en ander se leesstan
daard weer laer is as die standaard van hul standerd.
Motivering vir die gebruik van die leestoets
Die visueel-reseptiewe taalvorm, of lees, is die voorlaaste
taalsisteem wat ontwikkel en moet soos alle ander taalsisteme
goed gevestig wees en effektief funksioneer alvorens die vi
sueel-ekspressiewe taalsisteem, of skryftaal, ontwikkel. Pro
bleme wat in die leestaal bestaan, affekteer die ontwikkeling
en effektiewe funksionering van die skryftaal. Leesprobleme
moet dUs eers geidentifiseer word en aandag geniet. voordat
sk~ftaalprobleme herstel kan word.
Deur middel van hierdie
toets word foute en gebreke in die leestaal op betroubare en
objektiewe wyse geanaliseer. Hierdie toets is opgestel vir
die gebruik van die onderwysdepartemente en word veral gebruik
om taalprobleme by die laerskoolkind te diagnoseer (op.cit.,p.l).
Betroubaarheid en geldigheid
By die standaardisering van hierdie toets is stedelike en
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plattelandse skole in elke provinsie na verhouding verteenwoor
dig.
(Handleiding vir die diagnostiese toetse in Afrikaans:
Lees en Taal. Nasionale Suro vir opvoedkundige en maatskap
like navorsing. 1960, p.13,15,16).
Met die samestelling van die ses paragrawe van afdeling I van
hierdie toets, is die volgende vereistes gestel:
(i)

die inhoud moet op die peil van die betrokke standerds
meet;

(ii) die paragrawe moet gerangskik wees van maklik na moei
likj
(iii) die paragrawe moet swak, gemiddelde en goeie lesers kan
onderskei;
(iv) die belangrikste leerprobleme moet geidentifiseer kan
word en 'n groot variasie van foute moet geopenbaar kan
word.
Om aan die vereistes van punt (i) tot (iii) te voldoen, is die
aantal foute deur die eksperimentele groep (swak lesers) en kon
trolegroep (gerniddelde lesers) vergelyk. Die gemiddelde aan
tal foute wat deur die st. 3-leerlinge wat deel uitmaak van die
eksperimentele groep begaan is ten opsigte van die paragraaf
vir die st. 3's, is 15,12. Die gerniddelde aantal foute wat
die st. 3-leerlinge wat deel uitmaak van die kontrolegroep
begaan ten opsigte van die paragraaf vir st. 3's, is 0,49.
Uit bogenoernde resultate blyk dit dat die paragrawe die twee
groepe leerlinge duidelik identifiseer.
In die handleiding
(p.11) word twee tabelle ingesluit wat 'n aanduiding gee van
die gradering van die paragrawe ten opsigte van elke standerd
groep vir beide die eksperirnentele- en kontrolegroepe.
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Daaruit blyk dit dat elke paragraaf op die peil van elke stan
derdgroep is. By elke paragraaf begaan die volgende hoer
standerd deurgaans minder foute.
Ter evaluering van die paragrawe ten opsigte van die vierde
vereiste, is In foute-ontleding van die paragrawe in terme van
persentasies gedoen. Die rangordes van foute per standerd
is ook in tabelvorm weergegee (op. cit.,p.13,15.16).
Daar is besluit om van hierdie toets gebruik te maak omdat
dit ekonomies is wat die tydsaspek aan betref en maklik is
om toe te pas en na te sien. Deur middel van hierdie toets
kan die probleme wat die kind in sy leestaal ondervind, op
geldige en betroubare wyse geanaliseer word.
'n Ontleding van die resultate met die toepassing van hierdie
toets dui die geslaagdheid of doeltreffendheid daarvan aan
(op. ci t .• p. 10 ) .
2.3.2.2.8

Toets vir Mondelinge Taal (TMT)

Beskrywing
Die TMT is 'n toets wat die kind se vermoe om sy ervaringe mon
deling Oor te dra, meet. Hierdie toets was bekend as subtoets
8 van die Suid-Afrikaanse Psigolinguistiese Toets (SAPT). Na
die voorlopige ondersoek. het dit geblyk dat die eerste sewe
subtoetse van die SAPT onbetroubaar en ongeldig is. Slegs
subtoets 8 van die SAPT is dus behou en die naam daarvan is
verander na die Toets vir Mondelinge Taal (TMT).
Hierdie toets bestaan uit drie reekse kleurfoto's wat aan die
kind getoon word en waaroor hy 'n storie moet vertel. Dit
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be vat 'n oefenreeks waardeur die toetsafnemer die kind aanmoe
dig en rig.
Die oefenreeks bestaan uit vier wit en swart tekeninge. Die
eerste tekening handel oor 'n seuntjie en 'n dogtertjie wat vir
mekaar 'n bal gooi.
In die tweede tekening beland die bal in
die modder. In die derde tekening haal die kinders die bal
uit die modder en bemors hulleself. Die laaste tekening han
del oor die moeder wat besig is om met die kinders te raas ter
wyl sy besig is om hulle te was.
Die drie kleurreekse word na die oefenreeks in volgorde van
nommer 1 tot 3 aan die kind gegee, aan die hand waarvan hy 'n
storie moet vertel.
Op die eerste foto van reeks I, sit 'n seuntjie voor 'n spieel
In die tweede foto ontvang
tafel terwyl sy ma sy hare kam.
'n dogtertjie dieselfde seuntjie, met 'n groot rooi pak in sy
hand, by die voordeur. Op die derde foto geniet 'n klompie
kinders koek en koeldrank aan In aantreklikvoorbereide tafel.
Op die eerste foto van die tweede reeks staan In man en tuin
natspuit. Naby horn staan In seuntjie met sy kaskar en In
dogtertjie sit op die gras 'n boek en lees. Op die tweede
foto spuit die seuntjie die dogtertjie met die tuinslag nat.
die derde foto stoei die twee kinders op die gras terwyl die
tuinslang eenkant le en die water oor die gras spuit.
Die eerste foto van die derde reeks wys 'n vrou wat op pad is
om inkopies te doen. Twee seuns haal in die tweede foto In
bak uit die yskas en begin daaruit eet. In die derde foto
kom die vrou terug van haar inkopies af en sien die twee
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seuns met die bak.
te lees.
=

Verontwaardiging is op die vrou se gesig

Motivering vir die gebruik van die Toets vir Mondelinge
Taal

Die doel van die TMT is die evaluering van die verbale ekspres
sievermoe by die kind. Die motivering vir die insluiting van
hierdie toets in die ondersoek. is die evaluering van die kind
se vermoe om homself kreatief verbaal te ekspresseer. Krea
tiwiteit en denke hou sterk verband met beide verbale en ge
skrewe ekspressie. Verbale ekspressie gaan geskrewe ekspres
sie vooraf en beinvloed die ontwikkeling daarvan. By die ge
skrewe ekspressie het die kind wel meer tyd tot sy beskikking
om sy gedagtes te orden. feite ordelik n,eer te skryf en gralllTla
tika en sinskonstruksie korrek te irnplimenteer. maar indien
die ouditief-ekspressiewe taalsisteem nie volledig ontwikkel
het nie. ondervind hy probleme ten opsigte van die visueel
ekspressiewe taalsisteem of skryftaal.
Hierdie toets is nog nie voorheen deur ondersoekers gebruik
nie. omdat dit nog in sy finale vorm deur die RGN gestandaar
diseer moet word.
•

8etroubaarheid en geldigheid

Uit 'n voorlopige ondersoek het dit geblyk dat die TMT wel 'n
geldige en betroubare toets is. Aangesien norms nog nie be
skikbaar is nie. sal slegs enkele van die nasienkategoriee
gebruik word watt volgens die literatuur en die voorlopige
ondersoek. betroubare aanduiders van gesproke taalontwikkeling
is.
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Uit 'n gesprek met mnr. Jan Vorster (RGN) en prof. M. Brink
(RAU), die opstellers van hierdie toets. het die volgende ge
blyk: Daar is met soortgelyke nasienkategoriee as wat in
hierdie toets gebruik is. gevind dat die toets konsekwent en
ondubbelsinnig die ontwikkeling van die kind ten opsigte van
mondelinge taal reflekteer. Op agt jaar is gevind dat die
kind se mondelinge taal meer kompleks is as die sk~ftaal.
Teen tien jaar is die mondelinge en geskrewe taal van die kind
min of meer op dieselfde standaard en op 12 jaar toon die skryf
taal groter kompl~ksiteit as die mondelinge taal. Die toets
hertoets-betroubaarheid en internasieners-betroubaarheid is in
hierdie toets ingebou.
Samevatting: Die norms van die TMT. asook die betroubaarheid
en geldigheid daarvan. sal eers teen min of meer die einde van
1978 gepubliseer word. Volgens die opstellers is die toets
wel betroubaar en kan dit met vrug in hierdie ondersoekgebruik
word.
2.3.2.2.9

Gestruktureerde onderhoud

Daar is besluit om 'n persoonlike onderhoud met elke proefper
soon te voer ten "einde individuele gegewens wat nie uit die
toetsresultate verk~ kon word nie maar wat moontlik 'n rol by
effektiewe sk~ftaal kan speel. te bekom. Sekere gegewens is
uit die kinderse se Ed.Lab. 1-kaarte verk~.
Biografiese gegewens is ingewin en die vrae is soos volg ge
stel:
(;)
(i;)

"Wat se werk doen jou pa?"
"Wat se werk doen jou ma?" Omdat sOlllllige moeders by·
voorbeeld klereontwerpers of kleremaaksters is. is
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die volgende vraag gestel:
(iii)

"Doen jou ma haar werk by die huis of werk sy op 'n
ander plek in die dorp/stad?"

(iv)

"Neem jy deel aan enige sport of enige ander bllite
muurse aktiwiteite soos klav;er- of balletlesse of
Voortrekkers ?"

(v)

"Hoevee1 ki nders is j ulle en di e hoeveel ste ki nd is
jy?"

Met betrekking tot die veranderlikes. naamlik deelname aan
buitemuurse bedrywighede en moeders wat werk of nie, is ver
skille uitgelig.
Daar is gepoog om vas te stel of onderwys die beroep is wat
deur die meeste kinders in die kontrole· en eksperimentele
groepe se moeders beoefen word. Deur middel van 'n formule
vir onafhanklike proporsies, is bereken of daar 'n bedu;dende
verskil tussen die twee groepe bestaan ten opsigte van hierdie
veranderlike. Op 'n soortgelyke wyse is moontlike verskille
bereken vir die ander twee veranderlikes.
Daar is gepoog om gegewens wat nie uit die onderhoud verkry kon
word nie, naamlik prestasie met die laaste skooleksamen, toe
trede-ouderdom tot die skool, huislike atmosfeer: positief of
negatief. of die kind voorheen gedruip het en of daar enige
fisiese of ernstige psigiese gebreke by die kind self of in die
familie voorkom, uit die kinders se Ed.Lab. l-kaarte te kry.
As gevolg daarvan dat baie kinders dikwels van skool verwissel
het weens verhuising, was baie van die leerlinge se Ed.Lab. 1
kaarte onvolledig en kon al bogenoemde gegewens nie verkry word
nie.
Slegs gegewens met betrekking tot die bevorderingspllnte
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van die vorige jaar en skooltoelatingsouderdom kon gebruik word.
Die persoonlike onderhoud het ook die volgende vrae ingesluit:
(i)

"Hou jy daarvan om skool te gaan?"

(i i)

"Hoeveel uur per dag spandeer jy aan jou skoolwerk?"

(iii)

"Wat wil jy graag word as jy groot is?"

Daar kon egter nie van die bogenoemde gegewens gebruik word nie
omdat die meeste kinders geantwoord het dat hulle daarvan hou
om skool te gaan terwyl dit vir die onderhoudvoerder duidelik
was dat hulle nie baie van skool hou nie. Die leerlinge was
moontlik bang dat 'n negatiewe antwoord hulle sou benadeel. ten
spyte van die versekering wat aan hulle gegee is dat hierdie
gegewens as vertroulik beskou sou word. Wat die tweede vraag
betref. het antwoorde gewissel van tien minute tot ses uur wat
per dag aan skoolwerk bestee word. Hierdie gegewens was dui
delik ongeldig en k~n daarom nie gebruik word nie. Oor die
laaste vraag was die meeste kinders onseker en baie het geant
woord: IOn weet nie wat ek eendag wil word nie".
Samevatting: Uit die hoeveelheid gegewens waarna oorspronklik
gesoek is en dit wat uiteindelik bruikbaar was. is dit duide
lik dat hierdie onderhoud nie bevredigend was nie en min infor
masie na yore gebring het.
2.4

Toepassingsprosedures van die groeps- en individuele
toetse

2.4.1
2.4.1.1

Groepstoetse
Inleiding

Die groepstoetse, naamlik die Nuwe Suid-Afrikaanse groepstoets
en die skryftoets, is gedurende die eerste termYn van 1977 op
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Afrikaanssperekende st.3-1eeringe van enkele skole in Pretoria
en Potchefstroom en omgewings toegepas.
Groepstoetsing is by elke skool afsonderlik toegepas. Dis elke
keer waargeneem deur dieselfde toetsafnemer, bygestaan deur die
selfde opgeleide studente-assistent. Die vervanging van pot
lode en uitveers is gedoen deur drie klasonderwysers van die
onderskeie skole. Hulle het ook gehelp met toesig. Die groot
te van die toetsgroepe by die verskillende skole het gewissel
van 75 tot 96 leerlinge.
Die I.K.- en SAST-toets is gedurende dieselfde oggend toegepas.
Daar is begin met die I.K.-toets en na 'n pouse van 45 minute
is die SAST-toets toegepas.
Dieselfde toetsafnemer en studente-assistent het hierdie toets
ook by alle skole afgeneem. Geen klasonderwysers is by die
skryftoets toegelaat nie, omdat dit by die voorlopige toepas
sing, tydens die standaardisering van die SAST-toets geblyk
het dat hulle teenwoordigheid angs wek en produktiwiteit ver
laag (Brink, 1972, p.45). Die SAST-toets het min of meer 'n
halfuur in beslag geneem.
Die gewone voorsorgmaatreels as by enige ander prestaSie
toets, is in ag ge~eem by bogenoemde twee toetse. Daar moes 'n
rinimum steuringe wees. Die toetse is in die skoolsale afgeneem
en reelings is getref dat geenluidsprekerafkondigings tydens die
toetsing sou plaasvind nie. Daar is so ver moontlik gepoog om
die toetslinge se pouses tussen subtoetse, veral langer pouses
van 'n kwartier, te koordineer met die pouses van die res van
die skool.
Verder is gepoog om die leerlinge te motiveer tot
optimale belangstelling.
146

2.4.1.2

Die toepassingsprosedure gevolg by die Nuwe Suid·
Afri kaanse Groeptoets

Voor elke toetsessie is die volgende toetsmateriaal op elke
toetsling se bank geplaas:
'n
'n
'n
'n

vraeboekie (519 Junior vormJ Afr 8-11 jr.)
antwoordvel (119 Junior J)
vel rofwerkpapier
potlood en uitveer.

Voordat die toetslinge die saal binnegekom het, is opdrag gegee
dat alle toetsmateriaal onaangeraak gelaat moes word totdat die
nodige instruksies gegee sou word.
Nadat die toetslinge plaasgeneem het en op hulle gemak gestel
is, is die algemene instruksies voor die aanvang van enige van
die subtoetse gegee. Eers nadat alle toetslinge verstaan wat
van hulle verwag word, is daar met die toetse begin.
Voor elke subtoets is die voorgeskrewe instruksies uit die hand
leiding voorgelees en vyf oefenvoorbeelde. soos in die handlei
ding ge'illustreer, is verduidelik. Daar;s n& die verduide
liking van elke oefenvoorbeeld gevra of daar nog enige leer
linge was wat nie verstaan nie. Die voorbeeld is dan geillus
treer totdat almal verstaan wat van hulle verwag word. Na die
aanvang van elke subtoets, is alle vrae individueel beantwoord.
Stukkende potlode en uitveers is ook vervang en daar is toege
sien dat die toetslinge die antwoorde teenoor die regte nommers
merk. Die tydsbeperking op die subtoetse is 5005 volg:
Toet5 1 duur 9 minute
Toets 2 duur 7 minute
Toets 3 duur 9 minute
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In Pouse van
Toets 4 duur
Toets 5 duur
Toets 6 duur
Groepstoets,

ten minste 15 minute word hierna toegelaat.
15 minute
10 minute
5 minute Handleiding vir die Nuwe Suid-Afrikaanse
Instituut vir Psigometriese Navorsing, 1965, p.2,10).

Hierna is alle toetsmateriaal ingeneem en die toetslinge ver
laat die saal vir 45 minute.
2.4.1.3

Toepassingsprosedure gevolg by die Suid-Afrikaanse
Skryftaaltoets (SAST-toets)

Die volgende toetsmateriaal is op elke toetsling se bank ge
plaas:

=
=
=

In
In
om
te
In

potlood en uitveer
bladsy A4-grootte papier, met lyne aan beide kante en plek
die naam en van. skool en ouderdom van die toetsling in
vul
kleurprent (vide: par. 2.3.1.2.1).

Nadat die toetslinge hulle plekke ir.geneem het, is die volgende
gegewens op die skl~fpapier in die betrokke spasies ingevul. soos
aangedui:
=
=

Naam en van
Ouderdom
skool

Die volgende instruksies is hierna gegee:
"Kyk goed na die prent voor jou. Jul1e moet elkeen In storie
oor die prent skryf. Julle kan enige storie skryf, maar elkeen
moet die beste storie skryf wat hy kan. Sodra julle gereed is,
kan julle begin. Steek net julle hande op as julle nog iets
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wil vra." Die woord "toets" word doelbewus yerll1Y omdat dit
angs wek. wat produktiwiteit kan verlaag (Brink,1972, p.144).
Al1e vrae is hierna indiv;dueel en so neutraal moontlik be ant
woord.
Daar is geen tydsbeperking op die SAST-toets nie, maar die leer
linge het hul stories in min of meer 'n halfuur voltooi.
2.4.2
2.4.2.1

Diagnostiese toetse
Inleiding

Ongeveer 'n week na die toepassing en nasien van die groepstoet
se, is die eksperimentele en kontrolegroepe saamgestel en die
diagnostiese toetse, met die uitsondering van die PVK. indivi
dueel toegepas. Die toepassing van hierdie toetse is by alle skole
deur die ondersoeker self en 'n opgeleide studente-assistente
onderneem. Min of meer tien kinders ;s per oggend getoets met
agt diagnostiese toetse.
'n Persoonlike onderhoud is, na af
loop van die hele individuele toetsbattery. met elke toetsling
gevoer. Al tien die leerlinge is gelyktydig na die saal ont
bied en daar is aan hulle verduidelik dat tien kinders uit die
hele groep st.3-leerlinge gekies is om die toetsafnemers te help
om meer te leer van kinders en hoe hulle dink. Daar is verder
probeer om hulle te motiveer om hul bes te doen en daarna is die
Persoonlikheidsvraelys vir kinders (PVK) groepsgewys toegepas.
Hierdie vraelys het tussen 35 en 45 minute geneem om te voltooi.
Die twee toetsafnemers het begin met die toepassing van die toet
se op twee kinders, terwyl die res van die groep terug is klas
toe. Later is elkeen weer individueel ontbied vir die res van
die individuele toetse. Dit het min of meer 'n uur en 'n half
geneem om die hele toetsbattery op een kind toe te pas. Die
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tyd wat aan die PVK, wat groepsgewys toegepas is, bestee is,
is hierby ingereken.
2.4.2.2

Die toepassingsprosedure gevolg by die Bender Ge
stalttoets

'n Vel tekenpapier, A-4 grootte, 'n potlood en 'n uitveer is
aan die proefpersoon gegee, met die volgende instruksies:
"Hier is nege kaarte met figure daarop. Jy moet nou die figure
op elke kaart een vir een op hierdie vel papier teken. Probeer
die figuur baie presies nateken." Daar is geen tydsbeperking
op hierdie toets nie, maar indien 'n toetsling te lank sou neem
met 'n tekening, word hy aangemoedig om klaar te maak. Die
toetsling teken die figuur totdat hy klaar is en word dan die
volgende kaart aangebied. Indien die toetsling die tekenpa
pier of kaart roteer, teken die toetsafnemer dit aan.
2.4.2.3

Die toepassingsprosedure gevolg
Geheuetoets

die Benton Visuele

'n Vel tekenpapier, 28 cm by 43 cm, 'n potlood en 'n uitveer is
aan die toetsling voorsien. Elke kaart ;5 vir tien sekondes
aan elke toetsling afsonderlik getoon, waarna dit dan weggeneem
;s en hy dit moes nateken.
Indien die toetsling begin teken
voor die tien sekondes verstreke is, word hy daaraan herinner
om vir die volle tydperk te kyk. Die toetsling word ook by
kaart III - die eerste kaart wat uit meer as een figuur bestaan •
heri nne r om a1 di e fi gure te teken (Benton ,1963, p.1).
2.4.2.4

Die toepassingsprosedure gevolg by die ouditiewe ge
heuetoets (NSAIS: subtoets 5)

'n Kort "storie" word deur die toetsafnemer aan die toetsling
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voorgelees waarna die toetsling gevra word om te herhaal wat hy
kan onthou (Madge,1974, deel I p.3). Geen leiding mag aan hom
gegee word nie. Om die toetsling tot die maksimum response aan
te moedig. vra die toetsafnemer slegs: "Is daar nog iets wat jy
kan onthou1" (Madge, 1974. deel III p.42).
2.4.2.5

Die toepassingsprosedure gevolg by die blokpatrone
(NSAlS: subtoets 7)

Die toetsling kry nege blokkies wat almal eenders lyk. Hierdie
blokkies word gebruik om agt patrone, wat op kaartjies voorkom,
te bou.
Die toetsafnemer neem twee blokkies en se:
"Kyk na hierdie blokkies. Hulle het altwee verskillende kleure
op verskillende kante." Die toetsafnemer toon dan die rooi.
rooi-wit. blou. blou-geel. wit, blou en geel kante en se weer:
"Die blokkies is almal soos hierdie twee en ons gebruik net die
wit. rooi en rooi-wit kante."
Vir item een word twee pogings toegelaat. Die toetsafnemer neern
vier blokkies en se: "Ek gaan nou vier blokkies so bymekaar sit
dat hulle 'n moo; patroontjie maak. Kyk goed." Die toetsaf
nemer bou die eerste item, sodat die toetsling dit kan sien en
laat dan die toetsling toe orn dieselfde patroon te probeer bou.
Indien die toetsling die ontwerp binne die tydsbeperking korrek
voltooi. word die telling en tyd op die nasienvel neergeskryf en
daar word voortgegaan na item twee.
Indien die toetsling nie daarin slaag om die patroon korrek te
bou nie. word dit weer aan horn gedemonstreer. Indien hy dit nou
reg bout word die puntetoekenning gedoen. Geen bonuspunte word
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gegee vir 'n tweede poging nie (vide: par. 2.5.2.5).
word voortgegaan na items twee en drie.

Hierna

By items twee en drie word die modelle eers deur die toetsaf
nemer gebou, sonder dat die toetsling dit sien. Daarna meet hy
dit self bou.
Indien hy dit nie regkry nie. word dit weer 'n
keer aan horn gedemonstreer, waarna hy dit dan weer self meet bou.
Bonuspunte word ook nie vir 'n tweede poging by items twee en
drie toegeken nie (vide: par. 2.5.2.5).
Vir items vier tot agt
"Probeer hierdie een."

s~

die toetsafnemer slegs elke keer:

Geen hulp word verder verleen nie en geen tweede pogings word
nou toegelaat nie.
Vir items een tot vier gebruik die toetsling vier blokkies en vir
items vyf tot agt elke keer nege blokkies.
Die tydsbeperking vir items een tot vier is 90 sekondes en vir
items vyf tot agt, 150 sekondes. Die toetsafnemer neem tel
kens die tyd vandat die toetsling begin bou, totdat hy die item
voltooi het. Indien In toetsling langer neem vir die voltooiing
van 'n ontwerp as die tyd wat toegelaatword, kry hy geen punte
nie.
2.4.2.6

Die toepass1ngsprosedure gevolg by die Persoonlikheids
vraelys vir Kinders (PVK)

Omdat dit te lank sou neem om die PVK. wat om en by 45 minute
neem om te voltooi, individueel toe te pas, is dit voor die aan
vang van die individuele diagnostiese toetse op groepies van
tien toetslinge toegepas.
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'n Vraeboekie 796/2 PP. vorm A. vir st. 3-5 (10-13 jr.).
'n antwoordvel 802 pp, 'n potlood en 'n uitveer is vooraf op
elke toetsling se bank geplaas.
Die leerlinge is gehelp om die volgende gegewens bo-aan die ant
woordvel in te vul: naam, skool. ouderdom in jare en maande.
toetsdatum en naam van toetsafnemer.
Die volgende voorskrifte is aan die toetslinge gegee:
"Hierdie vraeboekie bestaan uit twee dele en elke deel het 70
vrae. Jy moet hierdie v~ae beantwoord op die antwoordvel wat
jy gekry het. Daar is geen regte of verkeerde antwoorde nie.
Besluit watter antwoorde op elke vraag die beste by jou pas en
dui dit op die antwoordblad aan. As jy besluit dat A die beste
antwoord vir vraag 1 is. kleur die spasie tussen die stippellyne
oor A regoor vraag 1 duidelik swart op jou antwoordblad in.
(Die toetsafnemer demonstreer op 'n swartbord, presies wat van
die toetsling verwag word.) Maak seker dat jy elke vraag teen
oor die regte nommer beantwoord. As jy 'n antwoord wil veran
der. vee eers die ou antwoord skoon uit. Moenie op hierdie
boekie skryf of krap nie."
Na voltooiing van die eerste 35 vrae van dele I en 11. word 'n
pouse van vyf minute gegee en na die voltooiing van die hele
deel I. 'n pouse van 15 minute. Daar is geen tydsbeperking
nie, maar toetslinge het min of meer 45 minute geneem om alle
vrae te beantwoord.
2.4.2.7
(i)

Die toepassingsprosedure gevolg by die Harris-latera
liteitstoets
Lateraliteitstoetsing vir handdominansie
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Die volgende algemene opmerking is voor die aanvang van die toets
gemaak.
"In hierdie toets wi 1 ons probeer vasstel watter hand, oog, voet
en oor jy die meeste gebruik."
Die lateraliteitstoets vir handdominansie bestaan uit die volgen
de vier subtoetse: (vide: par. 2.3.2.2.6).
=

Handvoorkeur

Die toetsling word aangese om voor die toetsafnemer te staan en
"Maak asof jy 'n ba1 in jou
die eerste instruksie word gegee:
hand het en vir iemand anders wil gooL" Die instruksies op al
tien die take vir handvoorkeur. soos bespreek onder par. 2.3.2.2.6,
word op dieselfde wyse gegee. Die toetsafnemer teken op die na
sienvel aan of die ~ksie met die linker- of die regterhand uit
gevoer is.
'"

Ge lyktydi 9 skrywe

Hierna volg 'n tweede oefening om die handdominansie vas te stel.
"Hier is 'n vel papier en twee eenderse potlode. Neem nou 'n
potlood in elke hand en skryf die syfers 1 tot 12 onder mekaar
neer, so vinnig as wat jy kan. gelyktydig met beide hande, Ek
sal die papier vashou sodat dit nie rondskuif terwyl jy skryf
nie." Die toetsafnemer teken op die nasienvel die aantal om
keringe met beide hande aan en daar word ook gelet op die lees
baarheid van die handskrif.

= Handskri f
Die derde oefening vir handdominansie volg hiema. "Hier is
'n potlood en 'n vel papier. Ek wil sien hoe gou jy eers met
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jou regterhand en dan met jou 1inkemand jou naam en van kan
neerskryf."
(Indien die toetsling linksnandig is. moet hy eers
met sy linkerhand en dan met sy regterhand sy naam skryf.)
Die toetsafnemer neem die tyd vandat die toetsling begin skryf
totdat hy ophou met skryf en skryf dan die tyd wat hy met beide
hande afsonderlik geneem het om sy naam en van te skryf, in se
kondes op die nasienvel neer.
:::

Vrae

In die vierde afdeling vir die toetsing van die handdominansie.
stel die toetsafnemer die volgende twee vrae aan die toetsling:
"Skryf jy altyd met jou regterhand/linkerhand?"
"Doen jy alles met jou regterhand/linkerhand?"
Indien bogenoemde vrae nie bevestigend beantwoord word nie, word
aangeteken watter aksies die toetsling met sy andersins nie-do
minante hand uitvoer.
(ii)

Oogdominansie

In die toets vir oogdominansie volg vier subtoetse:
KeiHtoets
Die toetsafnemer rol 'n stuk papier van A-4 grootte in 'n keel
sodat dit een kant 'n klein en die ander kant 'n groot opening
het. Die keel word aan die toetsling gegee sodat hy deur die
bree kant kyk. "K,yk nou deur hierdie papierkeel na II1Y pen.
Die toetsafnemer hou die pen s6 dat die oog waarmee die toets
ling kyk, deur die nou opening van die keel sigbaar is. Die
toetsling moet na nog twee voorwerpe kyk en die toetsafnemer
noteer telkens met watter oog die toetsling gekyk het.
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=

Gat in kaart

'n Kaart van ongeveer 20 cm by 20 cm. met 'n gat in die middel,
word aan die toetsling gegee. "Hou die kaart met albei hande
vas en strek jou arms voor jou uit. ~k nou na mY vinger
- wat ek regop hou - deur die gat in die kaart en bring die
kaart dan vinnig na jou gesig toe, sodat jy nog steeds mY vin
ger kan dophou." Die toetsafnemer noteer na watter oog die
kaart gebring word.
•

Buislees

Die toetsling word 'n papierbuis gegee. "~k nou na mY deur
hierdie buis." Daar word genoteer met watter oog die toets
ling na die toetsafnemer kyk. Daarna word 'n boekie voor die
toetsling neergesit en hy kry die opdrag om die sin te lees
deur deur die buis te kyk. Weereens word aangeteken watter
oog gebruik word.
•

Korre1toets

Die toetsafnemer gebrui k hier 'n vensterbank as "apparaat ",
waameen die toetsling met sy vinger moet wys. "Hou jou arm
reguit voor jou gesig en wys met jou vinger na die 1yn wat die
vensterbank vorm. Hou albei jou oe oop. Sonder om jou arm
of vinger te beweeg, maak nou jou linkeroog toe. 11 Die toets
afnemer vra vir die toetsling of sy vinger nog op die 1yn is.
Indien sy vinger nog op die lyn is. is sy regteroog dominant.
IIMaak nou weer jou regteroog toe en se vi r mY of jou vi nger nog
op die lyn is." Indien sy vinger nie meer op die 1yn is nie,
is sy regteroog wel dominant. Indien die vinger nie meer op
die lyn is as die linkeroog toegemaak word, is die linkeroog
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dominant en sou die vinger nog op die lyn wees as sy regteroog
toe is, is die linkeroog ook dominant.
(iii)

Lateraliteitstoetse vir voetdominansie

Vier take moet hi er uitgevoer word.
Skop

=

Die toetsling word aangese om voor die toetsafnemer stelling in
te neem. "Maak of jy na 'n bal skop." Die toetsafnemer te
ken aan watter voet die toetsling gebruik.
'"

Keer

"Maak of jy vooroor val en jouself keer met jou voet." Daar
word genoteer met watter voet die toetsling uittrap om homself
te keer.

=

Vuur doodtrap

"Maak asof jy 'n vuur doodtrap." Daar word weer aangeteken
met watter voet die aksie uitgevoer word.
Opklim
Die toetsafnemer plaas 'n stoel voor die toetsling.
asof jy op die stoel wil klim.
(iv)

"Maak

Lateraliteit vir oordominansie

Lui sterhoudi ng
Die toetsling kry opdrag om regop te sit en reguit na die toets
afnemer te kyk. Die toetsafnemer begin met hom gesels en kyk
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watter oor die toets1ing na haar toe draai as sy sagter begin
praat. Hierna word die toets1ing gevra om sy naam en adres
hardop aan die toetsafneme~ te se. Daar word gekyk na die
toets1ing se gesigsmimiek en sy mond, waarvolgens bepaal word
of die kind meer na regs of na links gelateraliseer is.
•

Luister by In deur

Daar word veronderstel dat daar In deur voor die toetsling is.
"Maak nou of jy by die sleute1gat afluister." Die toetsafne
mer teken aan met watter oor afgeluister word.
2.4.2.8

Die Toepassingsprosedure gevolg by die leestoets

In Toetsboekie. waarin die verskil1ende paragrawe wat die toets
ling moet lees verskyn, word voor hom gep1aas. Hy ontvang die
volgende opdrag: :"Ek wil he jy moet vir Il\Y hierdie paragraaf
lees." Die toetsafnemer wys na di e paragraaf wat ge1ees moet
word. Daar word vooraf geen melding gemaak van inhoudsvrae
wat na e1ke paragraaf gaan volg nie.
Terwyl die toets1ing lees. word die volgende foute op In nasien
vel. met die paragraaf daarop getik. aangeteken:

=

aarseling:

=

foutiewe woord:
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Die kat/ se naam is Piet.

Die.)s:t se naam is
Piet.

(In dwarslyn word
getrek na die
woord waar die
persoon aarse1)
(tn Kru1s word
oor die foutiewe
woord getrek)

Byvoeging:

Die kat

weglating:

Die

@

Foutiewe uitspraak:

= Herhaling:

~

se naam is Piet.

se naam is Piet.
ket
Die ~ se naam
is Piet.

hx2
Die kat se naam is Piet.

('n Invoegteken
tussen die woorde
waar die byvoe
ging gedoen is.)
('n Sirkel om die
woord wat wegge
laatis.)
('n Kruis oor die
woord wat ver
keerd uitgespreek
is, met die fou
tiewe uitspraak
bo-aan) ,
(Die woord wat
herhaal is, word
onderstreep - In
"h" word bo-aan
geskryf met die
aantal herhalings.)

Die totale aantal foute begaan op die paragraaf, word op die na
sienvel neergeskryf.
Hierna word vyf inhoudsvrae gestel oor die paragraaf wat gelees
is en In punt uit vyf word toegeken. Daarna word na die vol
gende twee paragrawe oorgegaan op dieselfde wyse.
2.4.2.9

Die toetsingsprosedure gevolg by die Toets vir Monde
1i nge Taa1 (TMT )

Daar word aan die toetsling gese dat hy drie reekse kleurfoto's,
waarvan elke reeks uit drie foto's bestaan. gaan kry. Oor elke
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reeks moet hy 'n storie verte1, wat dan op band geneem sal word.
Die toetsafnemer se dan:
"Hier is 'n oefenreeks wat uit vier
wit en swart sketse bestaan. Ek gaan nou eers iets verte1 oor
die eerste twee sketse en dan moet jy die storie k1aarmaak."
Daar moet seker gemaak word dat die kind die opdrag goed ver
staan. Aangemoedig en verdere verduide1iking vind p1aas deur
die kind te 1aat verstaan dat iets oor e1ke prent gese moet
word in die spesifieke volgorde waarin die prente voorkom.
Hy word aangemoedig om die mense in die storie self te laat
praat en dink en gevoe1ens aan hulle toe te skryf. Die karak~
ters moet ook nie slegs dinge doen en se wat eksp1isiet in die
prente na yore kom nie. Die voorste11e van die toetsafnemer
aan die kind is slegs rig1yne.
Dit wat die toetsafnemer se,
hang af van die wyse waarop die kind op die prentstimuli rea
geer.
Indien dit duide1ik is dat die kind sy opdrag verstaan,
word voortgegaan met die toetsreekse wat die kind self moet ver
tel. Geen inhoudsaspekte mag tydens die opname van hierdie
reekse aan die kind voorgeste1 word nie. maar opmerkings soos
die vo1gende mag gemaak word om verdere spraak te ontlok indien
nodig: ja mooi; gaan maar aan; ja wat nog?; en wat het toe
gebeur? ens.
Die stories word met 'n bandmasjien opgeneem en word presies
soos die kind die stories verte1 het, getranskribeer.
A11e
ruspouses. tussenwerpse1s en aarse1ings word aangedui (Insti
tuut vir psigometriese navorsing, TMT, eksperimente1e weergawe,
voorlopige hand1eiding, p.24-25).
2.4.2.10

Die gestruktureerde onderhoud

'n Onderhoud is gevoer nadat a1 die diagnostiese toetse op 'n
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toetsling toegepas is.
Daar is probeer om die volgende gegewens met behulp van die
onderhoud te win:
Biografiese gegewens

= beroep van die vader

=

beroep van die moeder
aantal kinders in die gesin
geboorteorde (bv. derde van vyf kinders)
deelname aan sport of enige ander buitemuurse aktiwiteite.

Akademiese instelling

=

gesindheid teenoor skool en skoolwerk
tyd wat die toetsling aan sy skoolwerk spandeer
toekomsgerigtheid (Moontlike beroepsbelangstelling).

Met die eerste twee vrae wou die ondersoeker vasstel of daar 'n
sekere beroep by die vader en moeder beduidend meer voorkom, by
kinders in Of die kontrolegroep of die eksperimentelegroep.
Daar is ook gepoog op vas te stel of daar beduidend meer kinders
van 'n sekere posisie in die gesin by een van die twee groepe
voorkom.
Omdat 'n ongebalanseerde vernouding tU5sen buitemuurse aktiwi
teite en akadem;e, asook die houding teenoor skoolwerk. moont
lik 'n rol kan speel by die kind se belangstelling in sy skryf
taal en sy uiteindelike skryftaaluiting, is hierdie aspekte
oak by die onderhoud betrek.
Die volgende gegewens kon nie van die kinders self verkry word
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nie en daar is, na toestemming van die skoolhoofde, probeer om
dit uit die leerlinge se rekordkaarte te kry, naamlik:

=
=
=

toetrede-ouderdom van die kind tot skool, in maande
algemene prestasie: bevorderingspunte van die vorige jaar
of die kind al voorheen gedruip het
of daar enige fisiese of psigiese gebreke in diefamilieges
kiedenis voorkom
die huislike atmosfeer.

Van die bogenoemde 5 aspekte kon slegs die toetrede-ouderdom van
die kind tot die skool en die algemene prestasie gebruik word.
As gevolg van die verhuising en gevolglike verwisseling van
skole, is gegewens soos huislike atmosfeer en fisiese en gees
telike gebreke in die familiegeskiedenis n;e altyd op die Ed.
Lab. l-kaarte ingevul nie en dit was dus nie beskikbaar nie.
Omdat daar baie min toetslinge in beide groepe was wat voor
heen gedruip het, kon die aspek van druiping ook nie gebruik
word nie.
(Gegewens uit die onderhoud wat beduidende verskille
opgelewer het is genoem in par. 2.3.2.2.9). Die gegewens wat
wel bruikbaar was, verskyn in hoofstuk III tabel 3.11.4.
2.5

Nasienprosedure

2.5.1
2.5.1.1

Groepstoetse
Inleiding

Die groepstoetse is op die dag waarop dit toegepas is, nages;en.
Dieselfde toetsafnemers wat die to etse toegepas het, het dit ook
nagesien. Omdat die SAST-toetse so lank neem om na te sien
(10 tot 15 minute per storie) en In groep leerlinge uit een
skool se groepstoetse dieselfde middag nagesien moes word, is
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die hulp van 'n derde persoon wat self hierdie toets in 'n
verhandeling gebruik het, naamllk - Jordaan 1975) ingeroep vir
hulp met die nasien van die skryftaaltoetse.
2.5.1.2

Die nasienprosedure gevolg by die Nuwe Suid-Afrikaanse
Groepstoets

Nadat 'n antwoordvel nagegaan is vir dubbelmerke. is 'n nasi en
masker (N.B. 531 Junior J) vir die nasien van hierdie toets ge
bruik. Die potloodmerke vir elke subtoets is afsonderlik op
getel en op die antwoordvel ingevul. Die totaal van subtoetse
1,3 en 5 (verbaal) en van subtoetse 2.4 en 6 (nie-verbaal) is apart
bereken om die totale roupunttelling te bepaal. Die omskakelings
tabel in die betrokke handleiding is hierna nageslaan en die ver
bale-, nie-verbale- en totale I.K.-tellings is hiervan afgelees.
Die korrektheid van die verskillende puntetellings, subtotale.
totale en ouderdomme, sowel as die aflesings van die normpunte,
is dubbel gekontroleer en kan as korrek aanvaar word (Hand
leiding vir die Nuwe Suid-Afrikaanse Groepstoets. Instituut vir
Psigometriese Navorsing, 1965, pp. 17-18}.
~.5.1.3

Die nasienprosedure gevolg by die Suid-Afrikaanse
Sk~ftaaltoets (SAST-toets)

Die toets is opgestel met die doel om verskillende aspekte van
die skryftaalvennoe te meet. "Die vennoe om 'n mens se gedag
tes effektief in taalvonn uit te druk. word veral bepaal deur
produktiwiteit, korrektheid en betekenisvolheid van taalgebruik."
Gevolglik sluit die nasienskale van die toets 'n produktiwiteit-.
korrektheid en 'n betekenisskaal of abstrak-konkrete skaal in.
Die produktiwiteitskaal sluit die totale aantal woorde. totale
aantal sinne en woorde per sin in. Die korrektheidskaal sluit
die volgende foutekategoriee in: woordgebruik, spelling en punk
tuasie.
163

Foute wat in elk van hierdie kategoriee kan voorkom is byvoe
gings. weglatings. substitusie en volgorde. Hierdie foute
kan voorkom ten opsigte van die kategoriee woordgebruik. spel
ling en punktuasie. Die korrektheidskwosient is soos volg
bereken:
Aantal woorde + weglatings = Totale eenheid
Totale eenheid - totale foute = Totaal korrek
.., t = Totaal
korrek
+_L_i ____
E_!ti X 100
Korre kth el'd s kWOSlen
Die abstrak-konkrete inhoudskaal sluit vyf vlakke in naamlik:
betekenislose taal. konkreet beskrywende taal. konkreet·ver
beeldend. abstrak-beskr.ywend en abstrak-verbeeldend.
Hierdie vyf vlakke is verder onderverdeel in 'n rangordeskaal
wat bestaan uit punte van 0 tot 23. Elke hoer telling weer
spieel 'n beter weergawe van abstrakte idees as die laer tel
ling.
'n Baie kernagtige uiteensetting van die puntetoekenning op
hierdie skaal met een voorbeeldstorie op elke vlak (uit die
voorlopige ondersoek gedoen deur Brink tydens die standaar
disering van die SAST-toets. 1972 p.149-163). volg hier onder.
Vlak I
0:

Betekenislose taal

"Geen herkenbare woorde is geskrywe nie, of dit wat ge
skryf is hou geen verband met die prent nie."
Voorbeeld
"ha Ma roep vir rookapie. gaan na jou ma toe opas dar
is i volv San;e plik i roos toe steek die roos har."
(op. cit. fp.I50).
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Vlak II

Konkreet-besk~end

"Op hierdi e vl ak bly die proefpersoon by di e feite wat op

die prent voorgeste 1 word.

It

Punte van een tot sewe word op hierdie vlak toegeken.
volgende storie het ses punte verdien.

Die

Voorbeeld
"Buite op die gras speel ek met lIlY hondjie. Op die seun
se bed ;s speelgoed. Hy kyk by die venster uit. Daar
is' n geweer ook ; n die kamer (op. cit. ,p .150-151).
lt

Vlak III

Konkreet-verbeeldend

"Op hierdie vlak word meer as net dit wat konkreet voor
gestel word, beskryf. Daar is ook reeds 'n mate van in
tegrasie tussen die prentfeite."
Punte van agt tot dertien word op hierdie vlak toegeken.
Die volgende storie het nege punte verdien.
Voorbeeld
"Gert staan voor sy venster en droom.
Hy verbeel horn hy
is die baas van 'n groot dieretuin. ~ wil as hy groot
is met diere werk. Sy ma het vir horn 'n hondjie gekoop
omdat hy so lief vir diere is. Die hond se naam is Lol
lie. Gert hou baie van Lollie. Hy het baie ander speel
goed ook. Hy speel nou met sy diere. Die die re wat hy
het is 'n olifant. twee leeus en 'n jakkals."
(op.cit •• 152-153).
Vlak IV

Abstrak beskrywend

IIln Logiese opvolging van gebeurtenisse word beskryf.
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Die hele gebeurtenis word ;n 'n bepaalde tyd, plek of
situasie gelokaliseer."
Punte van 14 tot 18 word op hierdie vlak toegeken.
Die volgende voorbeeld het 16 punte verdien.
Voorbeeld
"Daar was eendag 'n seuntjie wie se ouers baie ryk was.
het Kersfees baie nuwe speelgoed gekry. Hy het 'n
rooi reisiesmotor, albasters, 'n geweer en twee mombak
kies gekry.
Hy het baie lekker gespeel. Met die geweer het hy na
die diertjies op sy vensterbank geskiet. Toe het sy
ma met hom geraas en hy moes die res van die dag in sy
kamer bly."
(op.cit.,p.155-156).
Vlak V Abstrak verbeeldend
"Die storie het 'n defnitiewe beplanning. Daar is vol
kome integrasie tussen die belangrikste prentfeite. Die
prent dien egter net as stimulus. die hoofklem val nle
daarop nie."
Punte van 19 tot 23 word op hierdie vlak toegeken.
Die volgende voorbeeld het 23 punte verdien.
Voorbeeld
"Eendag. n;e baie lank gelede nie, het daar 'n ryk man
en sy vrou in een van die mooiste voorstede van Johannes
burg gewoon. Nadat hulle reeds 'n paar jaar getroud was.
het hulle nog steeds geen k;nders gehad nle.
Hulle besluit toe om 'n seuntj;e aan te neem. Omdat hulle
ryk was. kon hulle een kry. Hulle was baie Hef vir hom
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maar wou hom nooit rof laat speel nie, want hulle was
bang hy kry seer.
Toe die seuntjie op skool was het by baie hard geleer en
hy was 'n baie voorbeeldige kind. Hy het baie goed pres
teer op skool maar hy was diep ongelukkig, want sy ouers
het nooit toegelaat dat iemand by hom kom speel of dat hy
by ander kan speel nie. Hulle was bang ander kinders
sal 'n slegte invloed op horn he. Hulle het nie besef
dat hy nie altyd so alleen kan wees nie.
Sy ouers het vir hom baie speelgoed gekoop, maar hy het
selde daarmee gespeel. Eendag sien hy weer hoe lekker
die bure se kinders albaster. speel en se toe vir sy ma
hy dink dis baie lekker om albaster te speel. Sy ma
gaan koop toe dadelik vir hom albasters, maar hy kon mos
nie met homself speel nie. En hulle bly toe ook net so
le.
Hy was later so ongelukkig dat hy nie meer geeet of gelag
het nie. Na 'n ruk het hy heeltemal uitgeteer geraak.
Sy bekommerde moeder het horn in 'n inrigting geplaas.
maar daar het hy toe gesterf.
Na 'n ruk het hulle weer 'n seuntjie aangeneem, maar hul
le het 'n dure les geleer en het horn toegelaat om met
ander kinders te speel. Hy was 'n baie opgeruimde kind.
Sy ouers het nou besef dat 'n kind nie so alleen kan
grootword nie en dat hulle liefde nie alleen genoeg is
nie. "
(Op.cit.,p.157,162-163).
Die roupunte behaal in die drie kategoriee van die produktiwi
teitskaal, asook in die korrektheidskaal kan volgens die kind
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se standerd, in persentiele en staneges omgesit word.
In hier
die ondersoek is slegs van staneges gebruik gemaak. Bylaag A
toon die omsetting van roupunte in ooreenstemmende staneges.
Die totaal van die staneges behaal op die vyf skale (TW. TS.
WPS. Korrektheid en abstrak-konkrete inhoudskaal) word omgesit
in 'n enkele standaardtelling. naamlik die totale skryftaaltel
ling (sien bylaag B). Hierdie standaardtelling het 'n gemid
deld van 100 en 'n standaardafwyking van 15 en is dus vergelyk
baar met 'n afwykings-I.K. (op.eit •• p.174).
Nadat die NSAG en SAST-toets nagesien is, is 'n korrelasie be
reken tussen die tellings wat die leerlinge in hierdie toetse
behaal het (si en par. 2.6 "Statistiese ontwerp").
2.5.2
2.5.2.1

Die nasienprosedure gevolg by die diagnostiese toetse
Inleiding

Nadat 'n beduidende korrelasie tussen I.K, en skryftaal gevind
;s, kon voortgegaan word met die toepassing van die diagnostie
se toetse ter evaluer;ng van die meer algemene doelstellings.
By die statistiese verwerking is gebruik gemaak van roupunte
en nie van normpunte nie, aangesien roupunte groter diskrepan
se tussen die tellings van die eksperimentele en kontrolegroe
pe uitwys as normpunte.
2.5.2.2

Die nasienprosedure gevolg by die Bender Gestalttoets

Die nasienprosedure is objektief en word uitgevoer op die basis
van bepaalde beginsels volgens Koppitz (1963. p.16-32). Spe
sifieke foute wat op die verskillende figure gemaak kan word.
is die volgende:
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kaart A distorsie. rotasie. integrasie.
11
1 integrasie. rotasie, perseverasie.
2 integrasie, rotasie, perseverasie.
.. 3 distorsie, rotasie. integrasie .
. 4 rotas;e. integrasie.
5 d;storsie, rotasie. integrasie.
6 distorsie. integrasie.perseverasie.
7 distorsie. rotasie, integrasie.
8 distorsie. rotasie. integrasie.
Elke tipe fout op elke figuur het 'n waarde van een. Die to
tale telling word verkry deur alle waardes bymekaar te tel.
'n lae Bendertelling dui op groter korrektheid. Tellings
wissel normaalweg tussen 1.5 en 1.7 vir kinders tussen nege
jaar en 10~ jaar.
TABEl 2.5

GEMIDDElDE BENDER TEllINGS VIR DIE OUDER
DOMME NEGE TOT 101 JAAR

Ouderdom
9
9~

10
10~

Verwagte Inormatiewe telling
1,7
1,6
1,6
1,5
(Oorgeneem uit:

2.5.2.3

Koppitz.1963. p.16-32).

Die nasienprosedure gevolg by die Benton Visuele
Geheuetoets

Die nasienprosedure is objektief en word uitgevoer op die basis
van bepaalde beginsels. Twee nasiensisteme is beskikbaar vir
die evaluering van die proefpersoon se prestasie. Die een
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(aantal korrekte reproduksies) voorsien In meting van algeme
ne doeltreffendheid van die prestasie. Die ander (foutiewe
reproduksies) bring die spesifieke tipe foute wat die proef
persoon gemaak het, in berekening en word dus ook aangewend
vir diagnostiese doeleindes. In hierdie ondersoek is gebruik
gemaak van foute-analise. Spesifieke foute wat in alle ont
werpe gemaak kan word, sluit in weglating, distorsie, perseve
ras;e, rotasie. misplasing en foutiewe grootte, Uit hierdie
prosedure kan 'n kwantitatiewe sowel as kwalitatiewe diagnose
van die proefpersoon se visuele geheue gedoen word (Benton ,
1963, p.4).
2.5.2.4

Die nasienprosedure qevolq by die ouditiewe geheue
toets (NSAIS subtoets 5)

Die storie wat aan die toetsling voorgelees word, word in fra
ses verdeel. Elke frase 1s een punt werd. Hierdie frases
meet net so weergegee word om In punt te verdien. Die volgor
de waarin response gegee word, is nie van belang nie (Madge •
1974, deel Ill, p.42).
2.5.2.5

Die nasienprosedure gevolg by die blokpatrone
(NSAIS subtoets 7)

Orie punte word toegeken vir elke blokpatroon wat binne die be
paalde tydsbeperking korrek gebou is. Soos reeds onder die
toepassingsprosedure bespreek (vide: par. 2.4.2.5), word twee
pogings toegelaat by items 1,2 en 3. Indien die toetsling
daarin slaag om items 1 tot 3 met die eerste poging korrek te
bout word drie punte toegeken. Bonuspunte van een tot drie
word gegee. afhangende van die tydperk waarin die blokpatroon
afgehandel word (Madge.1974. deel 11, p.42). Indien die toets
170

ling eers met die tweede poging slaag, word drie punte toege
ken indien hy die patroon binne die tydsbeperking voltooi.
Geen bonuspunte word by die tweede poging toegeken nie.
By items 5 tot 8 word drie punte toegeken indien die blokpa
troon binne die bepaalde tydsbeperking voltooi word. Bonus
punte een, twee of drie word toegeken. afihangende van die tyds
grens waarbinne die toetsling die item afihandel. Geen tweede
pogings word by items 5 tot 8 toegelaat nie (op.cit.,1974.p.50).
2.5.2.6

Die nasienprosedure gevolg by die Persoonlikheids
vraelys vir Kfnders (PVK)

Die nasien van hierdie vraelys (vorm A) is eenvoudig want dit
word met behulp van twee nasienmaskers. naamlik 807 pp en 808
pp, waarop volledige nasienaanwYsings aangebring is, gedoen.
Beide nasienmaskers word oor 'n antwoordvel geplaas, Faktore
A.C,E.G,I,O en Q4 word met behulp van die een masker nagesien
en die ander deur die tweede masker. Onderaan elke masker is
die faktore aangebring en dit word dan sO oor die antwoordvel
geplaas dat dit ooreenstem met die faktore wat onderaan die
antwoordvel aangebring is. Die roupunte word hier neerge
skr.yf. Daar word plek gelaat waar die normpunte aangebring
word. Onverwerkte tellings word omgesit in standaardtellings
(stiene) deur dit in die normtabel1e in die hand1eiding na te
slaan onder die toepaslike geslag, ouderdom en vorm wat gebruik
is (Du Toit en Madge, 1974, p.32-39).
In hierdie ondersoek is slegs van die roupunte gebruik gemaak.
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2.5.2.7

Die nasienprosedure gevolg by die Harris-laterali
teitstoets

Al die subtoetse is op 'n vyfpuntskaal wat van sterk regsgela
teraliseerd. tot sterk linksgelateraliseerd strek, geevalueer.
Die kriteria vir die klassifikasie as sterk regs (RR). regs(R),
gemengd (M). links (L) of sterk links {LL} is die volgende:
(i)

Handdominansie:

=

Handvoorkeur

Die persentasievoorkeur vir die regterhand word oar die 10
take bereken:
RR
R

::

M

::

L
LL

::

=

100% gebruik van die regterhand
SO-90%
30-70% 11
"
"
11
10-20% 11
11
11
0%
11

11

11

11

= Gelyktydig skr,ywe
RR:

Indien:

1.

2.

3.

R
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Indien:

1.

die proefpersoon drie of meer omkeringe
met sy linkerhand en geen met sy regter
hand het nie;
die proefpersoon se regterhand onwille
keurig lei. sodat hy nie gelyk kan skryf
nie;
die syfers van die linkerhand onleesbaar
is.
daar geen omkeringe met die regterhand is
nie. maar een of twee met die linkerhand;

2.

nie een van die hande omkeringe vertoon
nie en die regterhand 'n beter koordinasie
het.
beide hande een of meer omkeringe vertoon;
die andersins dominante hand 'n omkering
vertoon.
n;e een van die hande omkeringe vertoon
n;e en die linkerhand 'n beter koordina
sie toon.
omkeringe net met die regterhand gemaak
word;
die proefpersoon se linkerhand lei sodat
hy nie gelyktydig kan skryf nie;
die proefpersoon met sy regterhand nie
leesbaar kan skryf nie.

M:

Indien:

1.
2.

L

Indien;

1.

LL:

Indien:

1.
2.
3.

=:

RR:
R:
M:
L:
LL:

Handskrif

Die proefpersoon minstens twee maa1 so vinnig met sy regter
hand as met sy 1inkerhand skryf;
25% van die tempo is in die guns van die regterhand.
Daar is nie meer as 25% voordeel vir enige hand nie;
25% van die tempo is in die guns van die 1inkerhand;
die proefpersoon skryf minstens tweekeer so vinnig met
sy 1inkerhand as met sy regterhand.
Globale klassifikasie v;·r handdominansie

RR
R

die proefpersoon kon op beide vrae
woord en is op a1 die subtoetse as
die proefpersoon kon op beide vrae
woord en is op een of drie van die
geklassi fiseer.

bevestigend ant
RR geklassifiseer.
bevestigend ant
subtoetse as R
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Indien:

die proefpersoon enige van die vrae
nie bevestigend k~n antwoord nie;
(ii) op een of meer van die subtoetse as
Mgeklassifiseer is;
(iii) die proefpersoon op sommige van die
subtoetse as RR of R geklassifiseer is
en op die ander as L of LL
Indien die proefpersoon homself as linkshandig beskou.
altyd linkshandig was, en op al drie subtoetse as LL ge
klassifiseer is.

M

L

(ii)
RR
R
M ::
L

::

LL

(i)

Oogdominansie
op al vier subtoetse vertoon die proefpersoon 'n regter- .
oogvoorkeur;
op drie uit die vier subtoetse vertoon die proefpersoon
se regteroog voorkeur;
op twee subtoetse is die proefpersoon se regteroog die
voorkeuroog en op twee is die linkeroog die voorkeuroog;
op drie uit die vier subtoetse vertoon die proefpersoon
'n linkeroogvoorkeur;
op al vier subtoetse is die proefpersoon se linkeroog
dominant.

(i i i )

Voetdomi nans i e

RR
R

vir al vier take gebruik die persoon sy regtervoet;
vir drie uit die vier take gebruik die proefpersoon sy
regtervoet;
vir twee take gebruik die proefpersoon sy regtervoet
en vir twee sy linkervoet;
op drie van die vier take vertoon die proefpersoon 'n
linkervoetvoorkeur;

M

L
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::

LL
(iv)
RR
M

LL

2.5.2.8

op al vier take vertoon die proefpersoon 'n linkervoet
dominansie.
Oordominansie
op beide take vertoon die proe~ersoon konsekwent 'n
regteroorvoorkeur;
op nie een van die take vertoon die proefpersoon 'n
konsekwente oorvoorkeur nie, of op die een taak vertoon
hy 'n'regteroorvoorkeur en op di e ander 'n 1i nkeroor
voorkeur;
op beide take vertoon die proefpersoon 'n konsekwente
linkeroorvoorkeur.
Die nasienprosedure gevolg by die Leestoets

Die leestoetstelling bestaan uit (i) die telling wat verkry
word uit die totale aantal foute wat op al drie die paragrawe
begaan is, en (ii) die aantal korrekte antwoorde op die inhouds
vrae uit die drie paragrawe.
'n Korrelasie tussen die prestasie van die kontrole- en ekspe
rimentele groep word bereken ten opsigte van die totale aantal
foute in die gelese paragrawe.
'n Korrelasie word ook bereken
ten opsigte van die leesbegrip - die puntetelling ten opsigte
van die inhoudsvrae.
2.5.2.9

Die nasienprosedure gevolg by die Toets vir Mondelinge
Taal

Die volgende nasienkategoriee by die TMT is gebruik:
Gemiddelde lengte van die vyf langste uitings van elke
proefpersoon.
'n Uiting is 'n
Elke storie word gesegmenteer in uitings.
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"minimale termineerbare eenheid" van taal. dit wil sf, die taal
eenheid word beeindig sodra dit grammatikaal en logies gereg
verdig is.
Bv.: "Jannie borsel sy tande en die volgende dag was Kersfees",
Oit is twee uitinge: Jannie borsel sy tande. Die volgende dag
was Kersfees.
Aan die ander kant:
"Jannie eet sy kos en toe gaan hy skool toe"
Dit is net een uiting. omdat die twee sinseenhede logies met
mekaar verband hou.
Aantal subordinasies per uitting
(Totale aantal bysinne gedeel deur die totale aantal uitinge)
Vir hierdie skaal is bywoordelike bysinne. byvoeglike bysinne
en naamwoordelike bysinne gesamentlik in berekening gebring.
Tipe-tekenratio
Die aantal verskillende woorde wat per 100 woorde voorkom.
(Slegs vir stories wat wel minstens 100 woorde bevat)
2.5.2.10

Die gestruktureerde onderhoud

Daar is gebruik gemaak van 'n formule vir onafhanklike propor
sies. 'n nie-parametriese tegniek. om vas te stel of daar ver
skille is tussen die eksperimentele- en kontrolegroepe ten op
sigte van die volgende veranderlikes (vide: par. 2.6):
=
=

•
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beroep van die"vader
beroep van die moeder
aantal kinders in die gesin
geboorte-orde

=
=

deelname aan sport en ander buitemuurse aktiwiteite soos
klavierlesse, ballet. ensovoorts
houding teenoor skool

=

skooltoetrede~ouderdom

= bevorderingspunt van die vorige jaar (algemene prestasie)
Soos in paragraaf 2.3.2.2.9 genoem, is daar ten opsigte van
die volgende veranderlikes verskil1e gekr,y:

= moeder werkend of tuis

= deelname aan buitemuurse aktiwiteite of sport.
2.6

Statistiese ontwerp

Die eerste stap in die statistiese verwerking was om te bepaal
of daar 'n korrelasie tussen die tellings van die groepstoetse.
naamlik die I.K.- en SAST~toetstellings, bestaan. Hierdie re
sultate word in tabel 3.2.1 gegee. Vir die doel is gebruik
gemaak van die Bravais-Pearson produk-moment-korrelasie-koef
fisient, wat die standaardmeting van die verband tussen twee
veranderlikes is:
r =

=
=
=

(* We lkowitz ,J .
NEXY - (EX)(EY)
et al., 1973.
JtNEXZ-:-(ixr][NEY Z - (EY)Z]
p.154)

die gegewens was in die vorm van tellings en
nie rangordes of frekwensies nie;
uit die routellings kon In positiewe, alhoewel
nie volmaakte verband nie, afgelei word.
'n Reg·
lynige of liniere verband kon dus waargeneem word.
die verspreiding was naastenby normaal,

* Welkowitz,J.et al,Introductory statics for the behavioral
Sciences, Academic Press, New York, 1973. p.154.
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Omdat die groepe groot was, is die gegewens met 'n rekenaar
Monroe 1766 CR-l, wat geprogrameer was vir die Bravais-Pear
son se produk-moment-korrelasie-koeffisient. verwerk. Die
volgende gegewens is verkry:
korrelasie tussen I.K. en SAST-toetstellings
die T-waardes
die grade van vryheid vir die volgende groepe:
*
*
*

die hele groep leerlinge (N=495)
slegs dogters
(N=256)
slegs seuns
(N=239).

Die tweede stap in die statistiese verwerking was die bepaling
van beduidende verskille tussen die tel1ings van die kontrole
en die eksperimentele groepe in die individuele toetse. Gege
wens was in die vorm van route11ings. Vir hierdie doe1 is ge
bruik gemaak van die t-toets vir onafhank1ike groepe:
t

lK - lE

j (NK-l)SK;NK ++ ~NE-l)SE2
1
1
F-?
('Rl: + 'R!)

(* Welkowitz,J •.

et a1., 1973,
p .154)

waar K
kontro1egroep en
E = eksperimente1e groep
df = NK+NE-2
As gevolg van die groot aantal verander1ikes, is gegewens ver
werk deur die Departement Statistiek, P.U. vir C.H.O., onder
1eiding van dr. H.S. Steyn. Oaar is gebruik gemaak van 'n
rekenaar IBM 370 135.
Die volgende gegewens is vir elke veranderlike verkry:
= gemiddeldes.
* Welkowitz, J. et al .• Introductory statics for the beha
vioral Sciences, Academic Press. New Vork,1973,p.154.
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=

=

variansies
t-waardes en
grade van vryheid.

Om vas te ste1 of verskil1e tussen die kontrole- en eksperimen
telegroepe beduidend was, ten opsigte van enkele veranderliket
waar daar 'n suiwer verdeling was en gegewens nie in die vorm
van tellings of prestasies gegee is nie. by. ma werk/ma tuis.
I
0)
is gebruik gemaak van 'n formule vir onafhanklike proporsies.
'n nie-parametriese tegniek op die ordinale meting.
( 1

Proporsies word as vo1g uitgewerk:
(Guilford,J.P. Fundamental statistics
in Psychology Education, McGraw
Hill. Tokyo, 1973, p.162).
waar Pe ge1yk is aan die geskatte popu1asie variansie en qe
ge1yk is aan I-Pe
Pe

=NIPI + N2P2
114

.

ifH

Hierna word 'n Z-tel1ing verkry:
(Guilford,J.P. Fundamental
Z =
PI-P2
statics in Psychology Edu
Pe qe (Ht + N2)
cation. McGraw-Hill.
RIRz
Tokyo, 1973.p.162).
Met Pl en P2 die proporsies en Pe die geskatte populasievarian
sie.

j

2.7

Slot

In hoofstuk 11 is die doelstellings van hierdie ondersoek be
spreek. asook die proefpersone in instrumente wat in hierdie
studie gebruik is. Die wyse van toepassing in die geval van
elke toets en die nasienprosedure is ook bespreek. Ten slotte
is die wyses waarop die statistiese verwerkings geskied het.
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ook toegelig.
In hoofstuk III sal die resultate van alle toetslinge ten op
sigte van groeps en individuele diagnostiese toetse gegee word.
Die doel is egter nie om die resultate in die betrokke hoof
stuk te bespreek nie.
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HOOFSTUK 11 I
3.

Resultate van die ondersoek

3.1

Inleiding

Die besondere doelstelling van hierdie ondersoek is die bepa
ling van In verband tussen die I.K.- en SAST-toetstellings van
In groep st.3-1eerlinge. Korrelasies tussen bogenoemde tellings
is bereken vir die hele groep leerlinge (n=497). die seuns
(n=24O) en die dogters (n=257)afsonderlik. asook vir die ekspe
rimentele groepe(n=49)en die kontrolegroep (n=49). Daar is ge
bru1k gemaak van die Bravais-Pearson produk-moment-korrelasie
ko~ffisient. wat die verband tussen twee veranderlikes aandui.
3.2

3.2.1

Die statistiese gegewens met betrekking tot die besondere
doelstelling; verband tussen I.K. en die Suid-Afrikaanse
Skryftaaltoets
I.K.- en Suid-Afrikaanse Skryftaaltoetstellings van
verskillende groepe

In tabel 3.1.1 verskyn die I.K.- en SAST-toetstel1ings van die
he1e groep st.3-1eerlinge. Die tellings van die seuns en dog
ters word afsonder1ik gegee.
In tabe1 3.1.2 word die verbale, nie-verbale, totale I.K.-tel
11ngs en die SAST-toetstellings van die kontrole- en eksperi
mentele groepe gegee.
Die kontro1e- en eksperimentele groepe se tel1ings in die pro
duktiwiteitskaal [(waaronder totale woorde (TW). totale sinne
(TS) en woorde per sin (WPS)J. korrektheidskaal en die abstrak
konkrete inhoudskaal, word in tabel 3.1.3 gegee.
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TAlEL 3.1.1

OlE

l.l.-

EN SUIO-AfRIr.MIIS£ SltltIl'TAAlGllOl:PT£LlIMlS

VAII DIE MELE GIIO£P ST.3-LE£RLIII6E
OOGTERS

StuNS
,

tit

I....

~

lilt

: §j : §j :U
- 92 Il6
85 82
89 112
102 82
84 97

89
91

80
108

131
103
93
106
116
107
113

97
95

113
103
105

Il7
89
104
120

94
19
111
91
97

113
107

88

96
104
97

91
94
98
79

15
83

100
81

96
85
105
94
108
101
16

99

75

115
91
91

86

92
81
85
97
182

88 91 95 109
84 17 121 120
107 102 96 89
108 117 90 92
m 1lI 102 94
89 98 102 82 88
103 97 88 89 103
94 99 89 75 88
115 III 103 82 91
114 120 98 78 92
111 102 92 90 92
91 llO m 98 95
105 121 112 88 100
102 93 120 19 83
121 123 III 81 Il6
92 96 94 90 91
105 134 118 85 79
114 115 106 75 Il6
108 81 106 Il6 Il6
106 122 98 90 94
III III 106 91 85
114 108 89 88 79
114 83 89 134 112
94 101 Il6 101 106
112 104 106 106 100
Il5 128 Il6 90 95
97 95 88 94 117
95 113 95 104 100
98 99 106 108 115
100 85 114 129 112
109 101 105 113 108
103 117 109 103 103
95 106 102 108 106
88 116 114 88 98
105 119 114 83 80
105 85 98 110 95
94 101 106 122 III
117 95 91 116 III
98 94 108 130 115
Il6 102 85 90 95
89 85 102 lZ4 100
94 88 97 135 102
109 95 86 117 89
103 90 92 109 109
105 101 108 84 86
97 89 85 108 97
95 78 Il6 116 109
86 102 79 95 89
108 83 98 112 95
111 101 117 103 114
91 110 101 109 102
108 93 94 100 106
85 94 86 113 94
86 99 94 III 89
102 90 91 95 92
83 92 91 106 105
98 113 95 124 115
97 101 85 119 103
76 128 89 111 97
Il6 108 98 III 11l
98 117 98 117 98

I

...

: ;j
82
105
101
105
100
129

91
llS

89
94

112
95

116 98
111 97
ll6
103
120
144
124

97

112
112
ll2

94
124 115
130 112
110 m
125 112
112 98
125 112
144 89

m

111

121 97
102 95
102 108

89 11l
94 98
Il7 89

119
127
97
103
92
121

109
120

Il5

95
97
98
99 128
114 III

77 86

100 109
113 112
101 114
96 109
94 103
103 106

101 88

108 98
109 92
88 91
99 102
100 92
96 106

Il6 88

90 103
107 103
97 98
103 89
88 98
15 100
82 108

..,!.,:l

:U

."!':I . .!.:I

::;~;:;

.!:J
u:::. Ss:; is
.,!.::

•

}9 109 126 100 109 108 124 84 105 114
98 102 109 111 102 102 115 109 94 106
94 112 92 115 102 100 Il2 120 92 89
80 114 106 121 98 98 113 ll1 98 108
84 95 In 106 105 106 130 106 95 lO8
98 lO5 105 123 m 91 109 92 95 100
88 92 100 105 119 100 130 114 110 111
86 108 108 105 109 118 79 114 94 98
103 98 115 118 101 m 98 103 104 115
93 111 100 102 98 91 96 85 75 112
105 105 135 125 98 97 123 125 101 lO2
115 114 117 Il7 98 89 112 106 108 95
112 114 109 121 103 102 107 111108 112
109 106 116 123 1ll 105 115 112
107 117 99 114 116 100 141 126
119 95 140 120 97 100 128 94
106 115 102 121 101 95 106 102
98 102 96 109 94 94 110 115
124 109 128 125 lOO 114 124 120
105 105 107 92 102 100 112 120
III 102 121 105 106 106 116 103
135 109 113 114 95 Il6 lOt 114
105 111 99 98 101 105 109 108
104 115 91 100 M 102 87 112
86 97 115 115 99 100 98 98
105 112 118 100 85 111 !19 103
123 108 118 103 M 103 117 106
104 111 109 98 82 94 115 138
99 112 113 109 87 92 95 123
98 103 117 108 75 106 99 1lS
97 1U 94 97 85 95 91 117
109 103 109 98 81 97 101 118
122 117 116 94 97 77 138 l28
100 ll7 115 115 75 82 m 114
112 92 116 97 75 88 121 97
103 80 114 103 79 82 105 114
115 115 115 lit 90 88 102 98
92 95 105 97 87 88 106 108
93 114 109 115 93 77 142 126
101 118 95 11l 88 91 100 109
99 102 97 92 112 102 110 121
$ 95 96 117 123 117 108 120
111 100 90 95 103 121 111 108
99 91 104 94 125 120 110 118
101 102 112 98 116 123 124 109
94 88 79 114 113 117 129 120
83 102 87 114 111 118 106 129
87 89 106 '7 105 108 110 123
95 102 93 105 130 105 111 103
102 94 103 97 131 123 123 115
95 112 93 95 117 108 121 115
90 95 87 102 114 111 101 106
91 86 96 92 m 118 120 97
105 117 83 105 104 111 116 118
106 103 85 103 101 106 106 111
115 117 87 103 110 112 106 118
98 95 111 86 120 111 89 100
III 117 94 100 105 114 109 105
110 117 87 126 130 92 104 95
91 114 90 100 107 108 104 118
108 105 104 98 118 105 94 88

TABEl 3.1.2

DIE VIJ8M.£. llE-VEllllAlE. TOTAL£ I.K.-TElLlIIGS
£I SUIO-AFIII_SE SlMTMLTOtlSTELLIIIGS VAII 01£
l0II'IIIII.£ £I H5PERllIIIT£lE GlUPE

IIIIITROI.£&IQP

Yerb41.

I.K.

lO8

129
101
99
120

102
104

105
110
113

108
108
lOB

100

119

110
101
108
99

113
95
11&
117

110
109

106
100

89

95

112

101
95

92
122
110
104
107
108

EI:SP£RIllEllmE 6IIO£P

Rle-YeI1>l-

1.I.K.
lO8

128
ll2

122
119
102
107
10&
118
95
124
108
95

lot

123
113
121
104
106
108
91

112
103
125
111
100

lot

88

98
119
98
93
98
129
188
111

119
Il7

115

114

117

III

129
112
108
99

110
116
116

89

116

145

121

108
101
106
98
117

108

1IZ

1.t.
TOUll

SAST

Vel1>ll.

Rle-..","

I.l.

le I.K.

lot

109

134
134
112
125
114
129
112
120
118
129
112
116
113
118
102
110
127
106
116
131
118
113
11&
143
123
145
113

92
106

lot

121

102
105
105
115
105
US
109

101
104
122
112
10&
106

102

III
94
115
110
117
114
103
107
88
97
116
99
94
95
127
110
109
113
III
115
115
140
117
lO8
100
115

107

117

103

m

toetl

92
106
108
126
102
106

105
115

105

114

104
102

105

117
114
105
188
98

108
98

118
114
114
111
106
103

91

98

118
102
98
100
120
111

105
112
114
115
115

120

112

101
120
123
118
95

108
120
188
93
102
114
11&
113

lOB

122
122
120
101
123

115

125
124

117
lOB

102
117

118
103

118

132
134
120
128
11&
115

lot

139
113
123
116

120
111

128
102
112
131
122
119
135
121
119
123
144
134
142
133
118
114

119

115
112
109
113
133

116
114

106
114
125
135
115
115
135
129
134
113
107
129

I.l.

SAST

134

112
102

Totul
US

117

128
116

124

III

130

117

128
115

119

113

124
102
112

131

113
119
135
121
117
121
144
130
144
124
116
101

m

120
116

102

111

128
113
102
104
115
121
122
120
120
129
113
130
117
117

129

_to
89

94
95

94
89

105
98
89
91

100
95
100
82

92
114
92
95
109
97
89

97

89

112
112
94

91
88

98
97
97

79

86
86

95
85
94
86

106
98
100
98

112

94
106
98
97
95
183

TABEL 3.1.3

DIE I«lIITIIOLE. Ell WPERIJEJITELE 6IUPE SE TElLIII6S Ill' YfF
SICAlE YAM DIE SU1D-ARIIUMSE SlRYfTMlTOETS (SAST·
TOETS)

12
11
12
10
15
12
12
12
9

10
12
13
7
5

10
9
11

14
10
11
6
9

12
7
13

14
10
6
6

18
10
6
12
23
16
12
9
19
7
10
12
20
13
8
18
13
22
14
12

11
10
6
8
12
6

9
9
5
7
7
16
9

12
7
7
13
6
8
13
8
5
7
9
15
II
11
9

5
12
6
7
5
9

14
6
8
6
7
5
8
11
6

8
11
8
7
7
8

115
19
120
124
110
112
136
128
120

109

141
121
88
10
134
US
124
122
85

111
92
180
U3
13I
128
111
106
51
86
183
88
61

111
292
129
112
115
168
165
164
176
186
132
100
201
108
196
lIS
115

T5 • totel. untal sl_
TW • totel. IInt,1 lIIOOnIe
WPS • ..oord. per sin

181

Kormtlleldl· Abstrn·ko......te
lIPS
kolffls1lftt
l.holldskul
Eklp IControl. Eksp Kontrol, [ksp Kootrole (ksp

TW

TS
Ko.troll [hp Kontrole

155
90
58

80
90
64

14
102
72
62
14
124
95
98
69
78

155
50
81
136
88
45
82
51
122
128
54
93
46
93
68
85
40
74
4Z
80
71
83

48
92
82

78
95
129
74
103
85
60
66

9,5
1
10
12
11

9
11
11
13

11
14
9
13
14
13
15
11
9

14
9
9
10
7
10
8
11
14
8
10
1
10
8
9
11
11

9
10

8
10
10

15

11

20

9

11

11

18
10
8
U
9
14
10
9
10
9
13
8
9
13

9
24
16
14
9
10

13

11
8,3
8,9
8,2
9.5

5
8
12
8
10
9
8
11
12

96.5
93
86
91
98
90
93
91

99
96
96

91
91
91
91

96
92
93
94

98

as

98
93
98
95
100
96
91

94
94
99
99

t3
87
95
99
13
8 100
95
10
8
97
13
94
16
97
9
96
8
95
21
94
9.3 91
9
99
10
95.8
8
97
97
9
8
8

3

95
94
96
96
97
91
96
99
90
98

18
16
23
14
23
11
II
10
11

96

12

87
91
99
87

95
94
92
99
97
95
95

98

n

99
99
90

98
94
97
94
94
69
90
79
92
81
94
92
94
96
98
89
96
98
97
97
99
96

ICDntrol, • kOlltolegroep
• [kSperiMntt I. 9roeP
Eklp

13
13

16
19
17
15
10
16
16
15
16
18
19
17
17
10
12
9
9
18
16
16
9
19
11
10
16
13
15
14
18
13
11
10
10
16
23
8
18

9
18
1
9
11
12
8
13
16
9
8
12
10
8
8
8
15
6
8
11

12
12
10
16
18
13

17
8
8
10
16
12
8
9
13

10
10
8
9

19
12
18
18
18
11
18
11

15
16

3.2.2

Statistiese gegewens met betrekkinQ tot die Nuwe Suid
Afrikaanse Groeptoets en Suid-Afrikaanse Skryftaaltoets

Die korrelasies bereken ten opsigte van die NSAG en SAST-toets
volg in die tabelle hieronder.
In tabel 3.2.1 verskyn die korrelasie tussen die LK.- en SAST
toetstellings wat bereken is vir die hele groep st.3-1eer
linge. (die seuns en dogters afsonderlik) en die kontrole- en
eksperimentele groepe.
TABEL 3.2.1

GROEP
Hele groep:
Seuns
dogters
Eksperimen
tele groep:
Kontrole
groep

DIE KORRELASIES TUSSEN DIE TOTALE I.K. EN
SUID-AFRIKAANSE SKRYFTAALTOETSTELLINGS. BEREKEN
VIR DIE VERSKILLENDE GROEPE
N

KORRELASIES

497
240
257

0,412
0.423
0,384

495
239
255

49

0,652

47

49

0,923

47

r = 0,412 vir die
peil;
r = 0,423 vir die
r = 0,384 vir die
r = 0,652 vir die
pe;l;
r = 0,923 vir die

GRADE VAN VRYHEID

hele groep leerlinge is beduidend op die 1%
seuns is beduidend op die l%-peil;
dogters is beduidend op die l%-peil;
eksperimentele groep is beduidend op die 1%
kontrole groep is beduidend op die 1%-peil.

Alhoewel die korrelasie tussen I.K.- en skryftaaltoetstellings
185

van beide die eksperimentele- en die kontrolegroepe hoogs beduidend is. is
dit van belang dat die korrelasie van die kontrolegroep veel hoer is as die

van die !ksperimentele groep.
Die verklering kan wees det hierdie hoer
korrelasie eintHk te wlIgte is weens die aard van die twee groepe. maar dat
daar nie so 'n groot verskil verwag is nle.
Beduidende verskille is ook gevind tussen die kontrole- en eksperimentele
groepe se verbale en roie-verbale tellings van die NSAG. Hierdie gegeweos
volg in tabel 3.2.2
TABEl 3.2.2

DIE GEMIDDElD. VARIANSIE. T-WAARDE EN VlAK VAN
BEDUIDENDHEIO VAN DIE VERBAlE EN NIE-VERBAlE
TELLlNGS VAN DIE NSAG
GEMlDDElD

KONTROlEGRDEP
Verbale I.K.
107.755
Hie-verbale 1.1(. 110.327

VARIANSIE

EKSPERIMEN
TELE GROEP

KOHTRDLE
GRDEP

EKSPERIMEN
TELE GROEP

117.286
121.653

83,238
112.398

115,305
105,035

T-WAARDE VlAK VAN
BEDUlDENDHElD

4,735
5.257

11

1%

In tabel 3.2.3 verskyn die gemiddeld. variansie, T-waarde en vlak van beduidend
heid ten opsigte van die volgende skale van die skryftaaltoets: TW. TS, WPS,
korrektheidskoi!ffisiijnt en abstrak-konkrete inhoudskul.
TABEl 3.2.3

DIE GEMIDDElD. VARIANSIE. T-WAARDE EN VLAK VAN
BEDUIDENDHEID TEN OPSIGTE VAN DIE VYF SKALE VAN
DIE SKRYFTAAlTOETS

SKAAl

GEMIDDElD

KONTRDlEGROEP
TS
TW

VARIANSIE

T-WAARDE VLAK VAN
SEDUlDENDHElD

EKSPERIMENTElE GROEP

KONTRDlEGROEP

EKSPER IMfNTElE GROEP

8.571

7,667
767.512
7.731

4,471
5,608
2,731

IS

11,714
124.061
11,429

SO.898
9,755

16.542
2135.527
10.667

Korrek the; d
skaal

95.245

93.878

11.449

32.074

1.451

geen

Abs trait -kon
krete skaal

14,440

11,900

18.660

16.908

3,012

lJ

....5

185

1%
IS

Ten opsigte van die besondere doe1stelling, naam1ik die bepa
ling van 'n verband tussen intelligensie en skryftaal
vermoe, kan uit die resultate opgemerk word dat daar bedui
dende verbande bestaan tussen skryftaaltoets- en I.K.-tel
1ings van die hele groep st.3-1eerlinge; tussen die I.K.
en skryftaaltoetste11ings van die seuns en dogters afsonder
1ik asook tussen die I.K.- en skryftaa1toetstellings van die
kontrole en eksperimentele groepe. Beduidende verbande is
ook tussen die kontrole- en eksperimentele groepe gevind ten
opsigte van sowel die verba1e I.K.- as die nie-verbale I.K.
tell ings.
3.3

3.3.1

Statistiese gegewens met betrekking tot die meer alge
mene doelstellings: Faktore wat moontlik In rol by
skryftaalontwikkeling speel
Inleiding

Die meer algemene doelstel1ings van hierdie ondersoek is die
evaluering van verskeie faktore wat moontlik 'n nol by skryf
taa10ntwikkeling spee1.
Vir hierdie doe1 is be
paal of daar beduidende verskille tussen die tellings van die
eksperimentele en kontnole groepe op sekere toetse is. Daar
is gebruik gemaak van die t-Toets vir onafhanklike groepe
(vide: par. 2.6).
In die volgende tabelle word die tellings wat sowel die kon
tnolegroep as die eksperimentele groep in die verskillende
toetse behaa1 het, gegee, asook die resultate wat elke toets
opgelewer het. Daarna verskyn In opsomming van alle toetse
wat beduidende verskille toon op die 1% en 5% peil, in tabe1
vorm.
187

3.3.2

Routellings en statistiese bevindings met betrekking
tot die diaqnostiese toetse

Omdat sommige van die toetse meer as een veranderlike of sub
toets het en die totale aantal veranderlikes gevolglik baie is,
sal meer as een toets se resultate in een tabel opgeneem word
in plaas van om vir elke toets afsonderlik 'n tabel in te ruim.
In tabel 3.3.1 word die routellings wat die eksperimentele en
kontrolegroepe in die Bender Gestalttoets, Benton Visuele Ge
heuetoets, Ouditiewe Geheuetoets, Blokpatrone en leestoets be
haal het, gegee. In tabel 3.3.2 volg die gemiddeld, varian
sie en T-waarde. asook die vlak van beduidendheid.
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TAB[t 3.3.1

IfIlII'I11OI.E- Ell EIISPElIIIJITEU GlllJ£PE SE TElLlIIlS OP
DIE lEIIlEl 66TALTTOETS, lOO1JI YlS4JELE GEH£UETOETS,
ooolTlm IiEH£UETO£TS, 8UlICPAllIOIIE, LEESTOETS (PARA
&MIlE) Ell LEESTOETS (VItAE)

(K. r.o.trol........

E • fl<sperl••tele groep)

IInto.

. . . .r
llestalt
toet.

VIs ....toets
le
_
K

11
5

8

15
10
17
.12
9
12
7
0
4
9
6
9
5
9
11
11
1
3

E

k

12
10
8
1
3
5

5
1
0
1
2
0
4
0
1
4
7
2
1
2
1
1
0
1
0
2
3
1
0
5
1
1
1
0
2

11
3

13
11

5
8
13
8

6
2
5
4

9
1
1

11

9

6

2
5

7
6
3
2
9
1

8
11
6

6
1
8
8
3

9
6
7

12
1
10

7
10
10
6
7
3

6
8
6

7
15
13
5

12
1

9
13
4
8
9
6
l

10

4
9
9

7
7
14

10
8

0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
2
2

1
4

3

2
2
3
2

1

0

I
5
5
3
6
3
6
4
2
0
5
2
2
12
3
1
3
4
4
5
6
0
0
3
4
2
1
6
6
3
1
6
1

9
3
0
6
3
7
1

6
4
4
6

Oudltl..

we ..........
toets
k
21

23

:M
37

36
17

11"",
tl'Olll!

17
23

zg
20
20

Z3
19

31
22

Z3
20

Z8
30

25
22

11

Z3
30

19
19

2Z

zg

Z8
Z4

19

Zl
Z4
15
Z4
18
11
39
21
15
zg
18
6
16
21

31

11
33
zg

zg
36
24
24

32
zg
31

30
:M
31
31
Z4
Z8

23
25
30

Z6

Z9
16
31

24

11

36

27
31

16
zg

20

21

13
Z4
23
23
14
18

20

35
25

33

23

28

Z8

3

36

33

4

31
26
31

38
39

21
15
24
24
27
31

23

30

8
2

65

23

21

37
24

56
20

16
zg

23
18
15
14

33

24
19
4

41
14

21

23

22
2Z
13
35

49
28

Z5
Z6
20
36

Z8

31

11
24
18
23
17
23
14
18

46
95

31

19

14

20
27
61
33
6
19
50
54
7S

14
14

Z8
30
Z3
18
24
30
12

32
30

2Z
16
20
16

21

Leestaets

(yr.e)
K

21

36
Z8

zg
21
38
zg
33
16
32
38

(poragr_)

K

15
37
27

24

Leestaeta

39
30
18

12
18
Z4
22
17
24
11
16
23
25
2l

32
14
12
25

18
2Z
18
37
14
23
23

Z6
Z6
9
114
43
21

38

74
76
51
115
94
11
43
9
24

10
55
21
51
1
115
76
68
6

11
Z9
15

:M
52
48
45
23

41

158
123

33

24
24
65

59
33
69

11
30
31

18
21
43

114
58

11
15

~

11
32
95
32
39
96

108
60
51
31
275
103

59
42
39
101
15
48

21
27
28
23
32

6
6
3
5

9

8
1
7
7

8
4
7

11
9

12
6
6

9

3

5
8
6

8
9
8
11
8
8
8
15
11
8

10
12
5
5
7
7

6
5
1
4
3
3
7
3

1
11
7

8
7
9

1
6
4

9
5
14

5

4

,,
6
5
10
6
10

10
8

8

10
11
l

6
6
6
5
11
4
4
0
4
6
5
4
5
6
1
9
10

11
5
5
6

7

7

12

5
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TABEl 3.3.2

liEMIDOELD. VARIMSlE. T-WAAIIIlE El VW ,NI BEDUl
DENIlIIEIO VM DIE BEMDER GESTALTTDETS. BElTtII VI
SUILE GEHEUETOETS. OUOIT!EIl GEI£UETOETS. BLOItPATIIIIIE,
lEESTDETS - PIWGI!A1l EN YMC

Tons

GEMlDOElD

YARIMSIE
HIMRDE
ElSPERIHEIITElE GIIOEP

KOIITIIOI.E-

EKSPERIMEN-

GROEP

TELE liIIOEl'

GROEP

KONTIIOI.E

50,32

5.615
1.05

11
11

56,29

39.87
51,09

0,034
0,400

geen
geen

53.61

930,45

2068,07

1.33

11

6.88

50,41

6.01

0.76

11

I,S3
Bena.r
1.61)
Bentoll
OudHi_
geheue
26.72
22.61)
810Ht
L.e.toets
(p.ragr.·

3,49
8,16

1.!i6
9,75

26,27
22,00

43.18

1,70

we)

Lee.toet.
(vrae)

¥LAK YM

BEDUIDEND
HElD

44.08

2,57

Die hndtr Gut.IUoets, Senton Yh.e'_ Gehe.ft.ete on leest.ot,
(p.r.gr.... ' ....rd ",g.tiof getltrt. Out hoe hoir dil protf'pertoon Sf tellll111
In _ v.n hlerdl. tattse. hoe s.a~ter prutMr hy da.Mn. Die tontroleg.......
het boduidend bettr .s die eksparl..,nttlt g....... In die Bender Gestalttoot. en die I... toot. (pa..gr_ en Inhoodsvr....t h.ndll DOr die parag_)
presteer.
In t.bel 3.4.1 .ord die "".telllng. v•••lbel groopa GP die Pers_litheld!
.r..1y. vir Kindert faktore A (ekstoversle/lntro..rsle). 8 (Intelligensle).
t (egosterttt). 0 (flepatlu/pr1~telb••r) In E (ondlrdanlg,tdolllnant)
'vide tebel 2.3) 90'" en In t....1 3.4.2 word dll fIIIIIddlld, .arlansle, T
•••rde en .I.t ••n bed.I_ld 9Ogee.
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DIE mmIOLE· EM [1(SII[RIII:JTELE _PE SI' TELLlMGS
or EUlLE FmottE Villi DIE PEIISOOIILlHIDSYRAELYS YIR
klllllRS (PYlI

TAII€L 3.4.1

PVk - A

PVl - I

PVK -

'VI • D

C

PVl -

lllIIlR

ElSP

IOMTR

ElSP

rlIITR

ElSP

ImR

ElSP

kDJTR

EKSP

5
8

7

5
7

9

5

7
3
5
3
3
6
1
4
3
3
2
2
3
7
8
3
6
2
3
4
4
1
2
2

8
8
2
9

2

9
6

6
5
7
3
6
5
9

10
7

10

6
6

5
8
8
9
7
6
8
6
8
9
4
8
4

7
7
6
3
4
6

5
3
9

9
8
7
7

8
4

10
9

4
3
9
10
9

6

7
5

6
6

8
8
8
7
8
7
7
8
7
8
5
6
6
3

10
5
7
9

4

1
8
10

9
9
6
1
6

9
1
1
8
7
7
10
7
6
7
6
6

8
6

7
7
8
6
5
5
4

7
8
8
8

9

7
5
8
3
4
5
6
4
9

6

9
9

1
1

I
I
7
8
10

9
7
4
7

8
8
8
9

9
5

8

6

7
7
3

8
6
5

9
2

1
7
9
6

3
6
6

9

6

4

7
8
8
8
8
9
9
8
9

8
5
4
7

6
4

7

9

4
6
5
5
4
6

9

3
7
8
8
1
6
7
3
6
10
6
I
7
7

6

10

3

6

4
.7

5

7
8
8
3
4
7

1
6
8
6
4
8
8
2
6
7

1
8
10
1
8
5
6

5
10
9

8

1

6

8
5
6

5
1
B

1
5

3
4
6
3
9
B

7
6
6
6

5
5
5
4
2
8
10
8

8
5
9
8
7
6

8
1
1
7
1
8
9
3
7
7
8
5
5
4

7
6
4
2
1
9
6

5
5
7
6
6
6

6
1

3
5
3
5
4

7
6
4

5
3
3
1
4

2
5
5
7
4
5
5
5
2

2

4

1
4

5

6
0

2
0
7
3
3

4
1

1
6
7

1

6
4

5
6
7
6
7

3
7
5
1
4
5
6

5
6

5
3
5
7

1
2

1

4

4

4
4
2
1
1
2
2
1
3
6
6
2
6

4
1

7
2
8
2
3
4
7
1
3
2

5

3
3

6

4

3
4
6

5

5
9
2
1
3
3
7
5
3
7
3
0
4
2
5
5
5
2
2
5
3

2
4

6

8
7
5
7
5
5

1
4

3
5
9
7

B
4

7
4

3
4
7
7
6
4
5
4
4
1
2
5
6
5
6
6
7

3

2
5
5
1

~

Ko-ntr • Kontrol e tTOep

[hp

• Ehp.rl ••• t.1f groop
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TABEL 3.4.2

FAlTOR

-

Gall OOElD , VAAIANSIE, T-wAAADE Ell \Ul VAN
BEOOIDEIIllilElO TU OPSlGTE VAN FWORE A,8,e,
D EN E VAN DIE PER5OOIII.IKHEIDSVRAELYS ¥lR
UMDERS IPVl)

GEMIOOElD

VAAIANSIE

I«JITRDlE- EKSPERIMEII
fELE GRDEP

A

6,74
6,33
5.99
3,99
3,45

6.86
7.41
6.45
4,74
4.78

KOIffROlEGRUEP

£KSPEIIMU
TELE GROEP

4,37
3,93
3,81
3,27
3.67

1,92
2,99
2,96

4,87
4.34

T-WAAROE

YlAK VAN
8EOOIDENll
HElD

0,34
2,88
1,26
1.85
3.28

SS
IS

geen
101
1I

Die l..rHnge van die eksperi_ntele groep .e tel11ngs ten ""sigte .an fUto'"
A.B en E, is beduidend hoi!r as dil van die kontrol.'....,. Oit I"!>H.",,r dot
Intelligent en ....tigend
Hrsgenoelllde groep kinders .... na-buHe-I_Rd.
en ...r ""standlg en undagtrekkerig is as h .. ge..... ,...., 1...1in9O.

_r

In tabel 3.5.1 ""rd die routellings van albel groepe"" die persoonllkheids
v••ely. vir tinders r.ktore F (.....sti!l/onbe.crg). G (pligsgetrvll/l1gs1nnl,).
H (.ka"",w.agna1s1g). I (ontoegeen ik/tee.....rtlg) en J p_sltr.gtfg/
welf.lagt1g) (vide _1 2.3) _ .
In tabel 3.5.2 venkyn die 9","ddeld,
variansie, T"'.larde en vlt.k vln bedu1dendhefd teft ops1gte Vln bogeftOellde f.ktore.
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TAllEl 3.5.1

klllTROU- £IC E~ERlIf:IlTELE GROEPE SE TELlINGS GP
FAKIORE F,G,H,I £IC J rAIl DIE PERSOOIILlltllElOSVRAELYS
VIR klllOEllS (P'/kj

PYk

PVk - G

klllTR

EUP

klllTR

2
2
4
2
6
Z

9
7
5

8
10
6
9
10
9
8
ID
ID
10
ID
9
7
7
9
9
8
8
9
III
9
7
6
10
9

5

1
5
Z
I
3
5
4
1
5
4
4
5
4
8
1
7

3
4
Z
7
1
8
4
2
3
6
Z
3
]

4
5
1
8

3
5
4

)

6

5
6
J
4
4

5
9

4
2
)

4
3

1
5
7
5
5
2
10
3
5
2
5
1
4

4

8
4
6
4
3
4
3
4
5
J
3

Z
3

6
I

7
1
3

I
6

6

7

10

8

10

10
3
B
10
1
10
9
7
9
7
10
10
10
9
7
8
7
8
9
10
10
8
10

P'/I

EUP

kONTR

7

2
6
6
5

9

ID
9
]0
III
8
9

8
9
8
]0

7
ID
9
8
7
6
]0
III
9
III
8
6

7
7
III
5
9
9
8
10
9
6
7
10
4
4
9
10
8
10
10
9
7
5
9
1
ID

5
4
8
7
1
1
4
10
3
I
6

6
6
6
6
6
6
5
7
1
8
6
6
6
7
6
6
6
2
J
J
Z

9
6
9
6
7
7
3
5
9
Z
4
6
1

H
EkSP
7
S
9
8
5
9
6
5
9
8
4
]0
6
10
7
3
9
3
9
6
9
8
6
6

7
7
6
5
9
6

5
7
6
6

7
7
4
8
5
6
6

7
9
9
6
3
3

4
8

P'/k mlTR

3
ID
7
6
6
9
5
7

5
8
9
7
5
5
4
5
3
4
8

I

EkSP
2
3
1
8
4
7
3
4
0
3
8
]0
8
6
3
5
6
5
9

4

]

I
6
3
7
9
2
6
6
8
8
5
8
7
8
9
7

5
4

Z

I
5
10
1
8
4
6
4

1
9
3
5

5
5

4
3
]

2
3
Z
5
4
7
8
4
Z
7
4
5
]0
]

8
4
]

Z
6
3
3
5

J

P'/k -

ICIIIITR

EkSP

6
3
I
2
4
4
5
3
3
4
4
4
7
7
7

5
4
I
4
3
2
1
Z
4
3
3
0
6
3
2
4
3
7
3
3
Z
2
6

]

Z
2
3
5
2
3
]

3
4
4
Z
]

6
J
5
3
6
5
6
4
2
2
4
4
1
3
5
5
1
5
3
3
3

6
5

4
5
6
1
Z
3
2
J
3
4
3
8
8
3
4
Z
4
2
5
5

7
4
4
]
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TABEl 3.5.2

SEIIIOllEl.D, VMINlSIE. T-IIAAADE Ell ¥LAK YNI BEDUl
DEIIIlIIEID TEN IlPSIGTE VAN FAKTORE F.G.K,I Ell J
YNI DIE P£IlSOIJII.lIlllEIDS¥MEL'IS YIR KtNDERS (I'YK)

GDlIDOt:lD

FAKTOR

IIIlIfTRIIlE
GlIDEI'
4.06
B.63
5,65
5.94
3.59

S

T-IIAARDE

VAAIANSIE

EKSPERlllE1I
TUE GlIDEI'
4,45
8.29
6.59
4.47
3.61

KIIITRILEGROlP

EKSPERlIlENTElE GROEP

4.77
2,19
4,07
5,39
2.83

5.09
2,88
3,71
6.29
3,41

VLAK YAN
IlEDUIDEND-

HElD

0,91
I,OB
2,36
3.01
0.06

gee.
gee.
SS
IS
go..

Die eksperi ..ntel. groep s. geII1ddelde tellin9 op f.ktor H .... dl. P.......nllk
heldsvreellS vir kl.ders is beduldend IIofr as die .u dl. kontrolegroep. Dur
word d....fgol.! dat Inrllngo .It hI.rdl. groep _ntllk _r ...gh.lslg Is IS
411 ult dl. kontrolegroep. Die eksperi_tel, groep prutnr bedli1<lend hlr
op f.ktor I vU die Persoonllkheldn ...llS vir klnders. DIt Is 'n aanduldlng
v.n kunsslnnlgheld. fyngIYoeHgheld •• hlpocIIondrle. wet ......ky.llk _r _rt..
11)' leerll.go u1t die Hsperl..ntel, groep.
In tabel 3.6.1 word die rout.IUngs .an albel groepe OIl die Persoo.lIkheldsvrae
11' vir Unders flktore Q3 (ongedlsslplt_rdlheheersd) et! Q4 (ontsp..../gesp.... )
gegee (vide tahel 2.3) e. I. tabel 3.6.2 versty. dl. geootddeld, .aria.. I., T
.u.de en .11k _ bedu1dendheld.
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TABtI.

ICOIITIlU.E- 11 El:SPElII'lllTB.E GlWlEI'£ SE TEUIIIGS
GP FAITOR£ 1.o.Q3 11 ()4 VAII DIE P£ASOOIILlKHEIDSVIWl.TS VIA KI_AS (P'lXI

3.6.1

PVK - •
EKSP
IIDIffIm.E
3
0
Z
4

4
5
2
Z

5

1

4

0
3
3
4
Z
3
2
6
2
4
2
6

1

0
2
0
0
0
3
5

2
2
6

5
5
3

6
0

7
3

3
3
0
6

2
2
Z
3
B

2
2
2
2
2
5
0
0

Z

7
1
2
3
3
6
4

5
Z

3
0
Z
1
4

4

PVK - 0
mt1llU.E EKSP
9

2

5
6
5
5
1
2
0
4

4
1
4
8
6
6
3
6
4
3
7
4
3
4
4

3
5

5
6
5
3

4
1

4
5
6
6
7
4
5
3
2
4
5
4
4

1
3
0
1
5
3

2
3
5

3
3
6

1
6

3
6

5

7

5
2

6

6
6

2
3

2
1

4
6
5
5
3
2
1
6
5
3

7

3
6
1
4
4
3
8
1

7

2
5
9

6
5
5

5

5

4
2

5
2
6
6

4

5
3
3
5
5

5
5
1

1

4
3
2
5
3

PVl - Q3
mt'IADLE
EKSP
5
9
7
8

1

3
10

10
9
8
10
10
3
1
6
10
6
9
7
8
8
9
3
9
8
10
9
3
7
9
7
10
5
6
8
9

5
6
9
9

7
10
5
6
4
10
9
10
3
9

9
8
3
7
7
10
9

10
6
6
5
3
6
2
4
8
7
10
8
8
9
6

10
8
9
9
10
8
3
8
10
8
8

10

5

7
7

10

6

8
8
9
7
6

6
3

1

6

PVK • ()4
EKSP

ICDIITlI!1E
3
4
4
4
4
3
2
0
2
1
2
1
7
10
4
2
2
2
5
2

3
6
2
3
1
5
1
4
4
2

2
2
9
8

4

5
1
2
1
3
2
3

10
4
3
3
2
4
1

2
5
2
5
5
4
1
4
9
4
3
2
3
3 .
5

4
5
8
1
4
5
3
5
6
8
5
4
9
4
3
3
0

5
11
6
1
7
6

5
4
3
2
2
5
7
6

5
4
2
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TAI!£L 3.6.2

rAKTOR

6£MlOOELD. 'ARINlSIE. T-IM.UDE ~ fLAl ,NI I!£IlUIDElID
HElD TEN OPSIGTE YNI rmOll ••0.Q3 ~ Q4 ,NI OIE
PERSOOIILIQlElOS¥1lAELYS YIR XIIIIERS ("X)

EI(SI'ERIIO
TELE GIIIl£P

lIlIITlllLEGIIlU

2.86
0
Q3

Q4

YARINlSIE

G!IIlllO£LD

YLAX YNI
1!£00011lEMD

lIlIITROUGIIOEP

3.22
4.31
7.00
4.33

4.35
7,59
3.35

T-lIIWDE

WPERIIU
T£l.E GROEP

4.54
3,65
5.49
5.23

3.22
3,47
4,79
4,43

!!ill..
0.92

0,11
1.29
2,21

geen
geen
ge••
51

Uit 1 1 . - .... ult.t. blyk dlt dot die eksperi_tol. groep skynba•• _ .
9O.P..... Is IS die kontrolegl'OeP _ t hull. bod.idend hoe. op 'utor Q4 .a.
die PYX p_toor.
rn tllI.1 3.7.1 word di. t.ll1ngs wat Hide groep op dl. 'I01geode ....ode.lIkes
_ die llI.ns-lote..lItotUtoets 1Ith..1 het, 909If:

Stork rags gelate.alisMr
Regsgelotorallseerd
GNongdo lato.aHuit
Lintsgeletl.alise.rd
Stork l1nt.geloto.allsHrd
Sterk rags- en regsgelateral1sMrd
Stork linksIInUgelaterall
'Hrd

.n

RR
11

L
LL

RII+R
U+L

In tobel 3.7.2 volg die ... uIUte ten opslgt. van
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1Iege"_ ....ode.lIk.s.

TABEl3.7.1

DIE IIIIITIOLE- EN ruP£RIMOOELE GROEPE SE TElUISS OP
OIE IlARRI5-LATEMLlTEITSTOf.TS TEI OPSIGTE VAN DIE VIlLGEJU VEMNOEIUIlES: RR. R. M, l. ll. _
El ll+l

5
3

5
3

5
4
4
2
4
4
5
6
5
5

4
4
6
5
6
5

•
6

E~P

4
5
4
7

0
0

3
6
5
4

2
2
3

4
5
3

4
1
5
4
3
6

5

5

6

6

1

5
1

5

1
1
5
2
3
3
2
3

0
4
4
6
5

5
5
4
4
5
5

2

I

3

1
2

0
0
0
1
0
1

2
2
2
2

3
2
2
2
2
1
1
0

3
3

0
2
1
2
3

1
2
1
5

1
2
2
1

5

0

4
4
7

2

3

3

2

5

6

KOIITR

3
6

•

•

E~

IIIIITR

2
2
2
2

4
4
4
3
6
3

.

R

RR
IIIIITR

5

•
3
2

5

5
5

3

2
2

1
0
1

2
2
3
2
3
1
3
3
1

0

4
0
3
0
0

1

4

1
2
0
1
3
2
0

2
2
4
1
1
1
1
4
1
I
1
1
1
I
1
I
0
2
2
0
3

2
1
2
1
2
2
1
2
1
1

0

1
1
1
0

0
1
2
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
4
2
1
3

1
2
1
1
4
1
0
0

2
2
1
1
1

[~

0
0
0
0
0

1
0
0
2
1
1
4
1
1
0
0
0
0

0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

2
0
1
1
1
3

1
1
1
0
0
1
0

0

1
1
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

AR+R
II
l
IIIIITR EKSI' ICONTR EKSI' IIIIITR ESKI'
0

1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
3
0
0
0

0
1
0
0
0

1
0

0
2
0
1
0
0

0
0
0

0

1
1

0
0
0
0
0

1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

I
0
0
0

2
0

0

0

0
0

0

0

0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

1
0

0
0
0

2
0

0
0

3
0

0

0
0
0
0
0
1
1

0
1
0
0
0
0
0

1
2
0
0
0

0

1
0

1
0
0

5
7

0

7
4
6
6
7
7
6
5
7
7
6
7
7
7
7
7
7
13

1
1
1
1

6
6
3
3

0
0
0

6
4

1
1
0
0

0

2

6

0
0
1
1

0

0
0

0
3
3

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
6
7

0

0
0
0

1
1
1

0

1
I

4
0
0
0
0

1

0
0

5
5
4

0
0
0
0
0
1

6
6

0

5

1
1
0

1
1
2
0

1
1

6

0
7
5

6

5
5
6
6
7
6
7
7

5
6

6

7
4

0
6

6
5
5
6
3
5
4
6
6

t
7
6

7
7
6
7
6
7
6
5
6
6
5
5
6

6
6
4
6
6
6
7
5
6
6
5
6
6
5
3
6

U+L
KOIITR EkSP

2
1
1

0

2

0

1

0
3
6

0
0

1
1
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0

I

0
0
0
0

2
1

0

6
0
0
0
0

1
1

0
0

0

0

0

1

0
0
0

0

1
2
1
1

0

2
0
0

0

1
0
2

0
0
0

0

0

2

3
0
1
0

0
0

0
0
2

0
0
0

0

1
1
0

1
1
1
1
0
I
0
0

1
2

•

0
1
1
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TABEL

3.7.2

GDlIPOELD, YARIAASIE, T-IlAARDE Ell YLAK YAH 8EDUIDENDHEID
TEN OPSIGTE VAA DIE KARRIS·LATEIW.ITEITSTOETS

GEMIPOELD

VERNI

VARIAIISIE

T·IIMROE

~III.IKE

RA

KOIITROLEGROEP

EKSPERlMENTELE GROEP

3,98

4,02
1,45
0,53
0,33
0,67
5,47
1,00

L
LL
RRtR

1.88
0.78
0.10
0.27
5,85

LL+L

0,31

M

~ROlE·

GROEP
2,31
0,94
1,01
0,09
0,41
1,92
0,49

BEOUI~NO

EKSPERlMENTELE GROEP

2,56
1,21
0,71
0,47

0,77
1,96
1,88

VLAK VAII

"EID
0,13
2,04
1,31
2,09
2,64
1,38
2,88

98en
51
geen
51
51
geen
11

Ult bogenol!lllde rn.IUte blyl dlt dot die ehperlllltntel. groep l ...lInge
....r genelg is tot lI.k.981ate... 1i.........ld en die kontrolegroep tot reg.
go \ott.. l1.eerdheld.
In tabel 3.8.1 .. nl:,l'n die lontrol.- en ek.per-I.ntele groepe se telling>
in die Toots vir Mondolingo T..l - .n In utel 3.8.2 ""rd die stattstie..
bevlndlngo go980.
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TABEL 3.8.1

ICIJI11IOLE- Ell EItSPERIIllITELE GIIO£PE SE TElllNGS OP
01E Tom VIR 1OI001I"GE TAAl (TIlT)

SINSUITINGE
EltSPERIICIJI11IOLEIlEllTEEl

GRIIEP

12
13,6
12.3
13
11,2
11,4
11
10.4
13,2
11,6
11
11,2
13,8
13,4
13
17,4
12.2
12.6
14.8
19
10,6
15,2
12.8
12
13,4
11,4
12
18.2
12,6
13.8
12.2
11.6
10
14.8
11,4
15,4
n.8
13
11,6
15,8
12,6
13,8
11,6
15,2
12.2
13.4
11
14.2
16

14.6
12.6
9,8
10.6
11,6
15,8
11.8
12.8
9,6
12,6
11.2
10,2

Ill.'

13
14,4
10,8
14.2
13.2
12,0
13,6
12.6
13.4
10.6
13.2
13

14
13
12.4
13,2
13
10.6
10.6
9,2
10
10,8
11.
14
12.8
11.6
12,4
10,4
13,4
12,2
13.8
11.4
10
10.6
10.2
11.2

"SIM1E
EKSPERIICIJI11IOLE·
IlEllTEEl
GROEI'
4
6
4
6
2
4
5

3
3
4
4
5
S
1
3
8
S
3
3
2
2
6
3
3
3
3
4
2
1
3
1
3

2
3
3
4
7
2
3

6

4
3
3

5
3
3
2
5
5

2
1
1
5
2
5
4
3
3
2
6
1
2
3

4
3
5
2
5
4
3
3
4
3
4
5
2
2
5
1
3
1
2
1
2
2
3
1
4
2
3
2
5
6
4
1
3
4
3

T1PE-TWNRATlO
IIIlIITROlE- EJSPERI
M£IITEEl
6ROEP
61
58
58
56
62
62
51
51

56
62
60
61
60
55
54
61
57
66
60
58
58

51
58

56
58
68
54
60
46
57
58
61
56
58
59
55
57
56
62
61
66

56
48
66
62
56
60
51
66

57
60
SI
57
56
61
SS
56
62
57
54
56
51
62
56
59
58

60
56
58
56

55
62
55
56
59
54
56
58
49

51
50
63

54
62
54
45
52
57
49
52
49
SS
56
55
63
56
57
55
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TABEL 3.B.Z

GEMIDDELC.

YARIANSIE. T-WAARDE

BEDUIDENDHEID

TEM

OPSIGTE

VERANDERLlKES

YAN

DIE TOETS

TAAL:

SINSUITINGE.

BYSINNE

EN

YAN

YLAK

DIE

YIR MONDELlNGE
EN

TIPE-TEKENRATIO

YARIANSIE
T-WAARDE
GEMIDDELD
VERAN
DERL I KE KONTROLE- nSPER IMEN- KONTROLE- EKSPERIMENGROEP

Sins
uHt "
ge

TELE GROEP

GROEP

YAN

YOLGENDE

YLAK

HElD

TELE GROEP

13.03

II .81

1.97

Z.30

Z.8Z

IS

3.61

3.0

1.54

1.43

Z.D4

SS

58.55

55.86

4.4D

3.99

3.17

IS

Bysinne

YAN

BEDUIDEND

Ttp~teken-

ratio

Ten opstgte Vln die untal sinsuttinge. bystnne en tipe tekenrat10 per 100
worde. het die kontrolegroep beduidend hoer presteer IS die etsperilllentele
groep.
Dte resultate ten opsigte van die Toets vir Mondel1nge Taa1 kom oor

een III!t

d1~

van die SAST-toets. waar die eksperillltntele groep ook bedu1

dend hoer presteer het op die IInUl sinne per storie. totale •• ntal woord••

woorde per sin en abstrak-konkrete inhoudskaal.
3.3.3

Statistiese gegewens !let betrekking tot die gestruktureerde onderhoud

In tabel 3.9. I word die yolgende gegewens. wat verkry is uit die gestruktureerde
onderhoud. gegee:

skooltoetrecle-ouderdCII. algae"e prest.sie (persentasie

behaal met haste eksamen).

In tabel 3.9.2 verskyn die 9l!11iddeld. var1ansie.

T-wllrde en vlak van beduidendheid hiervan.

zoo

TAII£l 3.9.1

SlllOLTOmEDE-1lI0EROOM EN
MET LAASTE EICSAMEH

.......

SlllOlTOETR£DE 0IJ0E1I00M
(
)

PERSEIfTASIE BEHMl

PERSEflTASIE EISNIEN

LAASTE

ICDIfTROLE

wP

IiIlIfTROLE

EKSP

68
82
68
67
74

71

76
80
80
74
91
7S
74
83
85
77
18
83
70
71
8Z
83
79
82
8Z
87
78
87

84
85
72
79
80
83
70
68

11
74
7S
73
72
72
78
71

6S
61
16
73
77
7Z
74
78
77

76
76
83
72
58
58
80
69
10
73
8S
80
10
69
72
73
68
17
64
14
14
83
7S
73
69
84

74

77

72
70
76
77
71
73
72
67
74
13
73
74
82
68
19
13
76
71
76
75
70
78
76
72
77
77

72
12
7S
IS
19
66
69
18
71
11
71
79
69
70
78

I.

63
67
7.
80
72

88

89
68
77
77

77
73
8S
60
8S
68
80
69
84
83
78
82
76
8S
90
14
84
89
18
70
66
8S

77

91
84
89
82
85
61
71
87
18
84
8S
83
76
83
92
91
86
86
89
14
19
80
79
68

71

72
79
74
70
7S
68
77
7S
68
84
83
80
77
82
79
Z~1

lABEL

3.9.~

GEMIOOELD. VAJlIAHSIE. T-IIAAJIDE EN VLAK VAN BEOUI
DENDHEID TEN OPSIGTE YAN 5KDOLTOETRl:DE-DUDERDOII EH
PERSENTASIE B£IIML MET LAASTE EKSAMEN
YAJlIANSIE

GEMIDOELD
K!JHTRDLE
GROEP

T-liAAROE

EKSPERIMFN·
lELE 6RDEP

lONTROLE·
6RDEP

EKSPERIMfHTELE 6RDEP

RAK VAN
SEDUIDEHD

HElD

stooltoe
trede--ou
de_in
_nde

73.08

73,37

35.91

15,78

0.28

geen

perse.ta
sie van
haste
eks,.n

79,1~

79,08

47.28

5O.~5

0.03

geen

Die v.lgoode ge9....n•• wat vertry is uit die gestrvktureerd••nd.rh.lId, Is
¥erwert. net 'n fOnlUle vir onafhanklUe proporsies en \1'019 in die tabel hie:r
onder: oudsta kinders, jongste tinders, enigste kinders, ftJ'kende lI'IOeders.
bult_urs. attlwlteite.
In tab.1 3.10.2 .erskyn die X_Ird•• ten opo1gte

van bogeno.:le gegewens.
lABEL 3.10. I

GROEP

kontrole
oklper1
"",nteel
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AAHTAL OU05H. JONGSTE EN ENIGSTE K1NDERS IN BEIDE
GROEPE;
AAHTAl. LEERLlNGE IN BEIOE GROEPE WIE SE MOEOERS WERK;
AANTAl. LEERLINGE WAl OEELNEEM AAH BUlTEMUURSE AKTlWITElTE.

OUOSTE
KIND

20
18

ENIGSTE
KINO

HOEDERS

BU IT EMUURSE
AKTlWITElH

17

24

44

17

34

49

JONGSTE
KINO

WERKENDE

TABll 3.10.2

2-IIMIlDES TEN OI'SIGT£ IAII IlEGEW£1IS UIT OIE
IlESTRUKTUR££RO£ OIIl£AIQlO

(JOOSTE

KINO

£NIGSfE
KINO

0.4

0.66

geen

g-

Z-wo",

J4lfIGSTE
UNO

IlERI:£NIlE
IIIlEOERS

8IJ ITEllJURSE
AlTlWITEITE

---22.S

Vlak van

beduidend
tleid

gee.

IS

IS

Uit die gestrukt....... onde.....ud het .logs die YOIgende 919_ btd.idendt
res.IUte opgal ....r: (oj de.,_ aen bult_u.....kti.lt.tte. wa.. dur
'. 9",ter IIIItII leerl1.ge I. die .sperillO.t.'e 9",ep Is .. t deth_ a,.
sport en .oder bui_.... akthriteite .. in die kontroleg",.p, en
b) buiten.bulse .. tt van die _der, ...r 'n groter lint' 1 leerl1nge 1ft di •
•ksperillOnt.'. troop IS In die mnt",legroep ... _ r s bulton.huls ... tt.
3.4

Ops_ing van all. statisti_ gegew_

f.n slotte word 'ft ops-'ng gegee ... alle veranderlik.. w.t beduld_ kor
....1.siH en ..,..kme op di. SS en IS pet! opgel ....r het.
In tab.lI. 3.11.1
en 3.11.2 .....kyn die ,"ultata ven toots. . .t tor ...luering van die bHondere
doelstelling afge.._ Is en 10 tlbell. 3.11.3 en 3.11.4 v....kyn di ......Itate
van toets••fge.... tet' ...II.ring v.n die _ r .1 ...... doehtelllngs.
3.4.1

8eduidende korre1a$I.s en ve..kille ten opslgt. Vln die Sold-Afr;
k••n•• Groeptoets en $kryftaa 1toots

TABEl l.Il.1

KOitRELASIES TUSS£N I,K.· EN SKRYfTAAlTOETSTElLIIIGS.
B£1lEK£" VIR DIE flU GIIlEP Sf. 3-lEERlINGE: DIE
SEUNS, OOGltRS. KONTROLEGIIlEP EN EKSPERII£NTEl£ GROEP

GPOEP

IIIlRllElASlES

YLAK YAII B£IIIJIDEIIlHEIO

Hel. g",e••t.3

10erlinge
seuns
dogters
eksperilllentele
9ro~P

kont",legroep

495
219

0.412

11

0,423

IS

256

0.384

IS

49
49

0,552

11

MU

IS
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TABEl 3.11.2

BEOUIDENIlE VERSKlllE
EKSP£RIMENTElE GRDEPE
GENDE YERANDERllkES:
I.K. (OP DIE 1fSAG).
TIIlE AANTAl WOORDE.
I(l)NKR£1E IIIHOUDSl(AAl
SKRYFTAAlTOETS

VE~DERlHE

T-\IAAlW£

Verbale I.K.
Hl.-verba1. I.K.
TW
TS
WPS
Ab.trak-konkrete vhk
3.4.2

TUSSEN DIE kflIITROl£ - Ell
SE TElllll1S I~ DIE VOL
YERBAlE ].K.. HIE-YERBALE
TOTAlE AANTIIl SIHHE. TO
WOORDE PER SIN EN ABSTRAK
VAN DIE SUlo-ArRIKAA~SE
VLAK VAN BEDUlDENIlHEIO

4.735
5.257
5.60B
4.471
2.731
3.012

II

11
1I
11
11
11

Iktduld.nd, v.""kille wat deur di. diagno.ti.s, toetse opgel ..er Is

Ten oP5igte van die volgeode diagnosti,se to,tse i, beduidende ve.. kill, gekry.
TABEl 3.11.3

BEOUIDENDE VERSKlllE TUSSEH DIE KONTRDlE - EH
EKSPERlMEHTElE GROEPE SE TEllllliS OP ElIkELE
OIAGNIlSTlESE TO£1SE

TO£1S
Iktnder Gest4lttoltts
Benton Visu.1. GeI1euetoets
lee. toots (par.gr.... )
le.. toItt, (vr.,)
PVK (faktor A)
PH (faktor 8)
PVK (faktor E)
PVK (f.ktor H)
PVK (fok tor 1)
PVK (hktor (4)
HerriS"'Latera 1i tei tstoets (R)
Harris-l.terallteitstoets (Ll
Harris-lateraliteltstoets (Ll)
H.rris-llteral1teltstoets (ll+q
Tl!I (slnsuitinge)
Tl!I (by, In..)
TNT (tlpe-tekenratlo)
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T.wAAlIDE
5.615
1.051
1,33
0.760
0.342
2.876
3.28)
2.358
3.009

YlAK VAH BEOUIDEHDHE ID
1I
1I
U
11
51
11
U
51
11

2.206

SS

2.044
2.085
2.638
2.881
2,82
2.04
3,l7

ss
SS

51
11
IS
SS
IS

3.4.3

Beduidende verskille ten opsigte van gegewens uit die
gestruktureerde onderhoud

Enkele aspekte uit die gestruktureerde onderhoud het statisties
beduidende verskille tussen die kontrole- en eksperimentele
groep opgelewer.

TABEL 3.11.4

BEOUIOENDE VERSKILLE TUSSEN DIE AANTAL
LEERLINGE IN DIE KONTROLE- EN EKSPERI
MENTELE GROEPE WIE SE MOEDERS WERK EN
AANTAL LEERLINGE WAT DEELNEEM AAN BUITE
MUURSE AKTIWITEITE
Z-WAARDES

Werkende moeders
Deelname aan
sport en ander
buitemuurse
aktiwiteite

2

22.5

VLAK VAN BEDUIDENDHEID
1%

1%

3.5 Slot
Uit die resultate in tabel 3.11.1 blyk dit dat die hipotese ten
opsigte van die besondere doelstelling. naamlik dat daar 'n ver
band tussen intelligensie en skryftaalvermoe bestaan. aanvaar
kan word.
Ten opsigte van die meer algemene doelstellings, naamlik die be
paling van moontlike faktore wat 'n rol kan speel by skryftaal
ontwikkel ing. blyk dit of sekere aspekte skynbaar tog na vore
tree (vide: tabelle 3.11.3 en 3.11.4),
'n Vol1edige bespreking van die bevindinge. soos getabuleer in
hierdie hoofstuk. volg in Hoofstuk IV.
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HOOFSTUK IV
4.

Bespreking van die resultate

4.1

Inleiding

In hoofstuk I is 'n oorsig van die literatuur wat betrekking
het op skryftaalontwikkeling, gegee. Die doel van die onder
soek is die
ing van 'n verband tussen I.K. en skryftaal.
'n Verdere doelstelling is die ondersoek na moontlike faktore
wat skryftaalontwikkeling beinvloed. In hoofstuk III is slegs
'n uiteensetting gegee van die statistiese verwerkings en resulta
te wat verkry is, terwyl daar geensins gepoog is om die resul
tate te interpreteer nie.
Vervolgens word die resultate van die toetse en subtoetse wat
beduidende verskille of korrelasies uit die statistiese verwer
kinge opgelewer het, bespreek.
4.2
4.2.1

Bevindings ten opsigte van die groepstoetse
Bevindings ten
Groeps toets en

van die Nuwe Suid-Afrikaanse
kaanse Skryftaaltoets

In hoofstuk Ill, par. 2.1.1, is enkele skrywers aangehaal wat
'n verband tussen die I.K. en skryftaal gevind het. Korrela
sies in die onderhawige ondersoek is bereken tussen I.K.- en
skryftaaltoetstellings vir die hele groep st.3-1eerlinge, die
seuns en dogters afsonderlik, en ook vir die kontrole- en eks
Bogenoemde korrelasies is
perimentele groep afsonderlik.
almal beduidend op die 1% peil ( vide: tabel 3.4.1). Die
eerste doelstelling van die ondersoek is die bepaling van 'n
verband tussen I.K.- en SAST-toetstellings. wat dan ook, soos
ondersteun deur die literatuur, wel beduidend is. Die kon
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trole- en eksperimentele groepe is so geselekteer. dat die kor
relasie tussen I.K.- en SAST-toetstellings van die kontro
legroep hoogsbeduidend sou wees en die van die eksperimentele
groep minder beduidend of glad nie beduidend nie. Alhoewel
die korrelasie tussen bogenoemde twee toetse vir beide groepe
bedufdend is op die 1% peil. is dit van belang om daarop te
let dat die korrelasie tussen die I.K.- en SAST-toetstell iogs
van die kontrolegroep veel hoer is as die van dhi eksperimen
tele groep. naamlik 0.923 teenoor 0.652 respektiewelik. Die
eerste doelstelling. naamlik die moontlikheid van 'n verband
t~ssen skryftaaltoetstellings, is dus be~s.
Soos in hoofstuk 11 omskryf. is die kontrolegroep saamgestel
deur daardie leerlinge te selekteer wie se I.K.- en SAST-toets
tellings met nie meer as vyf standaardpunte verskfl nfe. ter
wyl die eksperimentele groep uit leerlinge bestaan by wie daar
'n verskil van 15 standaardpunte of meer bestaan ten opsigte
van bogenoemde twee toetse. Oit is dus logies om te verwag
dat die eksperimentele groep leerlinge se I.K.-tellings baie
hoog behoort te wees of dan ten minste redelik bo-gemiddeld.
Die volgende verskille is gekry: die verbale en nie-verbale
tellings van die NSAG van die eksperimentele groep is bedui
dend ho~r as die van die kontrolegroep (op die 1% peil). ter
wyl enkele subskale van die SAST~toets, naamlik TS. TW. WPS
en abstrak-konkrete skale van die kontrolegroep beduidend hoer
is as die van die eksperimentele groep (ook op die 1% peil)
(vide: tabel 3.11.2).
Die tweede doelstelling van hierdie studie wil die faktore on
dersoek wat moontlik daartoe aanleiding mag gee dat. ten spyte
van 'n hoe I.K.• die SAST-toetstel1ing veel laer is by die eks
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perimentele groep.
Bogenoemde resultate bevestig dus die
feit dat daar genoegsame verskille tussen die twee groepe be
staan om voort te kon gaan met die ondersoek van die meer al
gemene doelstellings.
4.3
4.3.1

Bevindings ten opsigte van die diagnostiese toetse
Bevindings ten opsigte van die Bender Gestalttoets

Daar is in ander ondersoeke 'n betekenisvolle verband gevind
tussen die resultate wat kinders behaal op die Bender Gestalt
toets en die Binet-Norden I.K.-toets (Wewetzer 1959, aangehaal
Koppitz, 1963, p.45). Uit die literatuur en 'n ondersoek
deur Bender self, blyk dit dat die resultate van die Bender
Gestalttoets positief korreleer met die intelligensie van die
kind wat tussen vyf en tien jaar oud is. Sodra die visueel
rootoriese waarnemingsverlOOe by die kind ontwikkel
het en gestabiliseer is, kan die Bender Gestalttoets nie langer
meer dien as meetmiddel vir die bepaling van die intellektuele
verlOOe nie (op.eit., p.48).
'n Sekere mate van ontwikkeling in die visueel-motoriese waar
nemingsverrooe is belangrik sodat die kind kan leer lees en uit
eindelik skryf. Aangesien die Bender Gestalttoets die ontwik
kelingsvlak van visueel-lOOtoriese waarneming by die jong kind
reflekteer, gee dit ook 'n aanduiding van die kind se lees- en
skryfverrooe.
'n Ondersoek toon aan dat tellings op leestoet
se beduidend korreleer met tellings behaal op die Bender Ge
stalttoets (op. eit., p.61-62). Dit wil voorkom asof die ver
skillende dele en eenhede van die Bender Gestalttoets-figure
dieselfde funksies het as letters en syfers wat nie net deur
die kind waargeneem moet word nie, maar ook geintegreer moet
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word in woorde. Navorsingsgegewens deur Bender (sien Kop
pitz, 1963, p.63) toon aan dat dit selde voorkom dat kinders
met 'n bo-gemiddelde telling op die Bender Gestalttoets lees
probleme ondervind. Da~r word weereens verwys na die hierar
giese taalstrukture, soos bespreek in hoofstuk I, waar lees
skryf voorafgaan. Dit word daarom veronderstel dat daar moont
lik ook 'n hoe korrelasie bestaan tussen die tellings op die
Bender Gestalttoets en SAST-toetstellings.
Indien 'n kind 'n gemiddelde of bo-gemiddelde intelligensie
toon en sy prestasie op die Bender Gestalttoets ook bo-gemid
deld is maar hy nogtans taalprobleme ervaar byvoorbeeld in
lees en skryf, speel emosionele prob~eme waarskynlik 'n be
langrike rol. Aan die ander kant weer kan kinders met 'n ge
middelde of bo-gemiddelde intelligensie, leesprobleme he as ge
volg van die swak visueel-motoriese vermoe sonder die betrok
kenheid van emosionele stoornisse. Navorsingsgegewens deur
Byrd (1956) toon aan dat die Bender Gestalttoets ook as diag
nostiese middel gebruik kan word om emosionele probleme te
identifiseer. Eber (1958) vind beduidende verskille tussen
Bender Gestalttoetstellings van goed- en swak aangepaste kin
ders. Simpson hipotetiseer dat kinders met emosionele pro
bleme nie ten opsigte van koBrdinasie en waarneming verskil
van wanaangepaste kinders nie, maar hulle toon probleme ten op
sigte van die integrasie van koBrdinasie en waarneming.
Volgens Simpson toon hulle wanfunksionering in visueel-moto
riese waarneming as gevolg van emosionele stoornisse (op.cit.,
123). Clawson (1959), Hutt (1950) en vele ander navorsers
ondersteun bogenoemde bevindinge, naamlik dat die Bender Ge
stalttoets tussen kinders wat goed aangepas is en emosioneel
versteurde kinders differensieer.
In al die bogenoemde stu
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dies is kinders van tussen sewe en 12 jaar ingesluit (op.cit.,
123-127).
Die navorsingsgegewens uit die onderhawige studie blyk ooreen
te stem met die bevindinge van enkele navorsers soos hierbo ge
noem. Die eksperimentele groep leerlinge toon beduidend meer
foute op die Bender Gestalttoets as die kontrolegroep. In T
waarde van 4,40 is in hierdie ondersoek gevind en die gegewens
is beduidend op die 1% peil. Die eksperimentele groep het in
vergelyking met die kontrolegroep. meer foute op die Bender Ge
stalttoets gehad en het ook beduidend meer emosionele stoornisse
vertoon. soos blyk uit die Persoonlikheidsvraelys vir kinders.
Die eksperimentele groep leerlinge toon ook tn beduidende swak
ker lees- en skryftaalvermoe as die kontrolegroep (vide: tabel
3.2.3 en 3.3.2).
Daar kan waarskynlik van die aanname, soos ook ondersteun deur
Koppitz. uitgegaan word dat kinders met swak visueel-motoriese
waarneming. soos gemeet deur die Bender Gestalttoets. beduidend
meer emosionele stoornisse en lees- en skryftaalprobleme onder
vind as kinders met tn beter visueel-motoriese waarnemingsver
moe (sien Koppitz. 1963. p.142; p.125, tabel 24 en p. 130, ta
bel 28).
4.3.2

Bevindings ten opsigte van die Benton Visuele Geheue
toets

Volgens navorsers korreleer die Benton Visuele Geheuetoets re
delik hoog met intelligensie. Die verkree koeffisient tussen
tellings op hierdie toets en tellings op intelligensietoetse is
min of meer 0.7 (Benton. 1963. p.43).
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Die Benton Visuele Geheuetoets word gewoonlik in studies inge
sluit wat handel oor serebrale patologie. of toegepas op kin
ders met neurologiese defekte. of by wie 'n lae intelligensie
voorkom ten spyte van relatief goed ontwikkelde verbale ver
moens. terwyl visioresepsie en visiomotoriek ook swak is.
Kinders van bo-gemiddelde intelligensie toon ietwat bo-gemiddel
de tellings op die Benton Visuele Geheuetoets. Jndien lae
tellings op die Benton Visuele Geheuetoets by kinders met 'n hoe
intelligensie voorkom. speel faktore van psigodinamiese aard
(soos vyandigheid en emosionele blokkering) dikwels 'n rol.
Volgens Benton (op.eit., p.62) behoort 'n kind met spesifieke
taalprobleme ondergemiddeld op die Benton Visuele Geheuetoets
presteer.
Die eksperimentele groep toon in hierdie ondersoek se resultate
beduidend meer foute op die Benton Visuele Geheuetoets as die
kontrolegroep. Die T-waarde is 1,05 en die resultate is be
duidend op die 1% peil. Die verbale I.K.- en nie-verbale I.K.
tellings van die eksperimentele groep is beduidend hoer as die
van die kontrolegroep (vide: tabel 3.3.2). dus sou 'n mens by
hierdie groep ook bo-gemiddelde tellings op die Benton Visuele
Geheuetoets verwag - wat egter nie die geval is nie. Soos in
die vorige paragraaf genoem. dui die tendens tot hoe intelli
gensie en lae Benton Visuele Geheuetoetstellings op skryftaal
probleme, ernosionele blokkeringe. vyandige gedrag, asook moont~
like neurologiese defekte, wat nie in 'n I.K.-toets gemanifes
teer word nie.
4.3.3

Bevindings ten opsigte van die Persoonlikheidsvraelys
vir Kinders (PVK)

Een van die behoeftes vir die samestelling en standaardisering
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van die PVK, is die groter presisie waarmee prestasie op skool
voorspel kan word deur enkele aspekte van die persoonlikheid
te meet en dit in samehang met die I.K.-toets te gebruik as
diagnostiese middel.
Uit die resultate blyk dit dat die eksperimente1e groep 1eer1in
ge, wat 'n groot diskrepans toon in hu1 -I.K.- en SAST-toetstel
1ing5, beduidend meer geneig is tot inskiklikheid. Hu11e is
ook emosioneel toeganklik en gee voorkeur aan sosiaal-gekoppe1
de beroepe en is geneig tot spontane werk. Die kontrolegroep
daarenteen, is geneig tot teruggetrokkenheid en handhaaf 'n
groot mate van selfstandigheid. Hul1e is ook geneig tot intro
speksie (vide: tabel 3.4.2, 3.5.2 en 3.6.2).
Hul1e is vin
dingryker, toon meer insig in hul evaluering van mense en dinge
en is betroubaarder in presisiewerk. Die_buitengewoo~ sosiaa1
gebonde mens, soos aangedui deur 'n hoe telling behaa1 deur die
eksperimentele groep ten opsigte van faktor A, dui op minder
ego-sterkte. Egosterkte kan 'n rol speel by skryftaa1ontwik
keling en verklaar oijnskynlik die lae SAST-toetstel1ings van hier
die groep, ten spyte van 'n bo-gemiddelde intelligensie. Die
sosiaalgerigte mens soek na steun buite homself - in die sosiale
omgewing, terwyl die meer na binne-gerigte kind op sy innerlike
stukrag steun. Innerlike krag vorm 'n belangrike aspek van
die selfkonsep, wat weer gereflekteer word in die skryftaal.
Die afleiding kan dus gemaak word dat die na buite-gerigte kind
steun van buite soek weens 'n swakker egostruktuur, wat duide
lik na vore kom in die skryftaal (Du Toit, 1974, p.3).
'n Lae telling ten opsigte van faktor B dui op 'n laer intel
lektuele peil.
Resultate gevind uit hierdie ondersoek toon
aan dat die eksperimentele groep 'n hoer gemiddelde inte11igen
sie het as die kontrolegroep. Die twee groepe is so geselek
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teer dat eersgenoemde groep waarskynlik 'n hoer intelligensie
sal he as laasgenoemde groep , juis omdat die I.K.- en SAST-toets
tellings
op die uiterstes van die kontinum le. Die I.K.
tellings van die eksperimentele groep is bo-gemiddeld, terwyl
hul SAST-toetstellings ondergemiddeld is. Hierdie faktor (B),
dui slegs daarop dat daar wel 'n wesentlike verskil tussen die
kontrole- en eksperimentele groepe bestaan en dat die seleksie
van die groepe korrek was (op. eit., p.3-4).
'n Hoe telling ten opsigte van faktor E dui op spsiale oorver
sekerdheid, In dominerende houding, ongehoorsaamheid, verwer
ping van gesag, opstandigheid en aandagtrekkerigheid. Hi er
die gedrag word duidelik meer dikwels bespeur by die leerlinge
wat deel uitmaak van die eksperimentele groep. Wangedrag is
dus nog 'n faktor wat duidelik merkbaar is by die kind wat,
ten, spyte van 'n hoe intelligensie, skryftaalprobleme onder
vind (op.eit., p.5).
Faktor H kan beskou word as In bydraer tot die tweede-orde in
troversie-faktor, wat van toepassing is op die kontrolegroep,
terwyl die eksperimentele groep 'n hoe telling toon ten opsig
te van hierdie faktor. Leerlinge uit die eksperimentele groep
is sosiaal gerig, ontmoet graag mense, is deelnemend, onbesorg,
impulsief, ligsinnig en onsensitief vir gevaartekens (op.eit.,
p.6).
Die resultate ten opsigte van faktor I dui daarop dat die leer
linge wat deel uitmaak van die eksperimentele groep selfgenoeg
saam, prakties, logies en min kunssinnig is, verantwoordelik
heid kan neem en vol selfvertroue is. terwyl die kontrolegroep,
wie se tellings beduidend hoer is, tuis meer geneig is tot
hipoehondrie. Die resultate ten opsigte van hierdie faktor
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is egter teenstrydig met die resultate verkry op faktor A, wat
onder andere verband hou met egosterkte en faktor Q4 (wat angs
meet).
Beduidende verskil1e is tussen die kontrole- en eksperimentele
groepe gevind in die tellings ten opsigte van faktor Q4. Die
leerlinge van die eksperimentele groep blyk irrasioneel, be
kommerd, gespanne, prikkelbaar en verward te wees. Hierdie
kinders toon tekens van frustrasie. Oor die algemeen toon
hul1e beduidend meer drangspann;ng as die leerlinge van die
kontrolegroep, wat kalm, rustig en ongefrustreerd blyk te wees
(op. eit., p.9).
Porter (1964), aangehaal deur Pretorius (1975, p.9), vind na
'n ondersoek dat kinders wat volgens hul vermoe presteer (en
vergelyk kan word met die kontrolegroep in hierdie ondersoek),
minder prikkelbaar en angst;g ;s as onderpresteerders. Hulle
is meer volwasse en emOsioneel ryper. Musselman (1942) vind
by die nie-onderpresteerders positiewe eiewaarde, geTntegreerde
persoonlikhede, optimisme en selfstandigheid (op.eit., p.20).
Alhoewel nog rnin navors;ng in Suid-Afrika gedoen is oor die
tweede-orde PVK-faktore, is gevind dat die patroon van +D. -G.
+F en +Q4 'n aanduiding mag wees van gedragsprobleme. Twee
faktore van hierdie groepering korn voor by die eksperimentele
groep, terwyl gedragsprobleme, as 'n wesentlike probleern by
skryftaalstoornisse, reeds genoem is. 'n +Q4-faktor word by
die tweede-orde PVK-faktore beklemtoon as duidend op hoe ge
dragspanning, wat dan ook by die eksperimentele groep voorkom
(vide: tabelle 3.4.2, 2.5.2 en 3.6.2).
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Faktore wat 'n rol kan speel by die swak skryftaalvermoe, soos
blyk uit die PVK, is die volgende: 'n lae egosterkte, minder
innerlike stukrag, laer selfwaardeskatting, swakker egostruk
tuur, dominerende gedrag, gedragsprobleme. hoe drangspanning,
frustrasie, prikkelbaarheid en angstigheid.

In al sy vorme is taal 'n sensitiewe draer van gevoelsmatig
heid en is daarom 'n aanduider van persoonlikheidswanaanpas
sing (Jordaan, 1975,
4.3.4

Bevindings ten opsigte van die Harris-lateraliteits
toets

Smalberger (1975, p.36) haal enkele navorsers aan wat aantoon
dat daar 'n verb and bestaan tussen linkshandigheid en lees
probleme. Orton, aangehaal deur Aekerman (1959, p.40,43),
vind ook 'n korrelasie tussen linkshandigheid en taalstoor
nisse, asook neurologiese- en gedragsafwykings. Horne (1973,
p.137) vind in sy ondersoek besliste bewyse dat kinders met
linkshandige neigings op perseptueel-motoriese vlak, asook in
hul taalontwikkeling, 'n agterstand toon. Volgens Strydom
(1969). Zwangwill (1962) en Bryden. hou lees- en skryfprobleme
verband met linkshandigheid en onvolkome of swak ontwikkelde
serebrale dominansie (Badenhorst, 1975, p.20; Smalberger,
1975, p.36). Smalberger haal egter enkele navorsers aan wat
die bogenoemde bevindinge nie statisties kan staaf nie
eit., p.22).
Tomatis, aangehaal deur Van Dyk (1973, p.48), skryf alle taal
probleme by die linkshandige toe aan linkeroorsuperioriteit.
Die linkerhemisfeer is primer die uitvoerende breinhelfte
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vir taal terwyl die regterhemisfeer die integrerende. toe
sighoudende en kontrolerende funksie vervul. Die regteroor
sal 'n beter verbinding he met die linkerhemisfeer. omdat die
kontralaterale senuweeverbindinge belangriker is as die ipsila
terale verbindinge. Dus sal die regshandige, wat gewoonlik 'n
regteroorsuperioriteit toon, se linkerhemisfeer die inkomende
informasie verwerk, terwyl die regterhemisfeer toesighoudend
sal optree. By die linkerhemisfeer. wat gewoonlik 'n linker
oorsuperioriteit vertoon, volg die kortika1e impulse 'n langer
terugkoppelingsroete tot by die sensoriese spraakareas, as ge
volg van 'n kontra-oordrag wat in die brein moet plaasvind.
Dit veroorsaak In vertraging in alle vorme van taalontwikke
ling en bring ook sekere negatiewe persoonlikheidskenmerke mee,
soos traagheid, dromerigheid en vergeetagtigheid.
Vo1gens enke1e skrywers word die linkshandige in die algemene
1ewenspraktyk gekortwiek, veral ten opsigte van taal in a1 sy
vorme (Van Dyk, 1973, p.48). Navorsing deur Smalberger (waar
gebruik gemaak is van die 16PF as diagnostiese meetinstrument).
Burt, Blau (1946), Finn en Neuringer (1968), Orme (1970) en
Horne (1973, p.33). dui daarop dat linkshandigheid hoog korre
leer met spanning, onvermoe tot selfbeheersing. negatiwisme.
dominerende gedrag, minder emosionele stabiliteit. nonkonfor
misme en asosialiteit (Badenhorst, 1975. p.45; Smalberge~ 1975,
p.86). Lombroso beweer selfs dat linkshandigheid "a sign of
degeneration" is.
Uit bogenoemde bevindinge kan afge1ei word dat daar wel 'n ver
band bestaan tussen 1inkshandigheid en skryftaa1probleme. omdat
qaar uit die bespreking van die PVK b1yk dat daar 'n verband
bestaan tussen skryftaa1prob1eme en spanning (vide: bespreking
par. 4.3.3).
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In ooreenstemming met Tomatis se siening. dui linkshandigheid
volgens Blau op verwerping van die kind deur die moeder gedu
rende die kinderjare. Dit lei tot sekere neurotiese simptome
soos negatiwisme, dominansie. rebelsheid, kompulsiwiteit en ge
voelens van minderwaardigheid (op.eit., p.40-44).
Die gespannendheid van die linkshandige word deur Smalberger
(op. eit., p.88) verklaar aan die hand van die teorie dat die
linkerhandvoorkeur van linkshandiges tot aanpassingsprobleme
ten opsigte van skool- en sosiale lewe lei. Die aanpassings
probleme lei tot minderwaardigheidsgevoelens wat spanning en
frustrasie meebring. Die groter mate van spanning by die
linkshandige, kan meer logies verklaar word deur die feit dat
hy meer geneig is tot spraak-, lees- en skryfprobleme as die
regshandige. Volgens lwangwill verskil die linkshandige van
die regshandige ten opsigte van serebrale funksionering en gee
dit aanleiding tot In groter vatbaarheid vir spanning by die
linkshandige as die regshandige (Smalberger, 1975. p.88-89).
Uit die literatuuroorsig blyk ditdat regsgelateraliseerdheid.
veral ten opsigte van die hand- en oordominansie. belangrik is
vir normale ontwikkeling van die emosie, visueel-motoriese
ontwikkeling en hand-oogkoordinasie, asook vir die ontwikke
ling van alle vorme van taal.
In die onderhawige ondersoek is beduidend meer regshandige leer
linge in die kontrolegroep gevind. terwyl links- (l) en sterk
links- (ll) gelateraliseerdes beduidend meer onder die eksperi
mentele groep leerlinge voorkom. Die eksperimentele groep toon
ook 'n hoer angsvlak (vide: par.4.3.3). Die resultate in die
onderhawige studie korreleer dus met die gegewens in die litera
tuur. naamlik dat linkshandigheid en angs 'n verband toon. Die
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eksperimentele groep het ook swakker presteer op die Bender
Gestalttoets. wat onder andere visueel-motoriese vermoens
meet. Swak of foutiewe gelateraliseerdheid kan dus ook die
visueel-motoriese ontwikkeling belemmer. In Verband tussen
linksgelateraliseerdheid en swak lees- en skr,yftaalvermoe,
asook rnondelinge taal, kan afgelei word. Die eksperimentele
groep. wat beduidend meer links gelateraliseer is as die kon
trolegroep. het ook beduidend swakker presteer in die lees
toets. die Toets vir Mondelinge Taal en die SAST-toets. 'n
Verband bestaan tussen lateraliteit en swak leesvermoe.
asook tussen lateraliteit en rnondelinge en skr.Yftaalvermoe.
Die ernosie en die visueel-motoriese vermoens. is aspekte wat
'n onlosmaaklike eenheid vorm met taal en die ontwikkeling van
die taal. Indien hierdie aspekte belemmer word as gevolg van
swak of foutiewe lateralisering. word taalontwikkeling ook be
nadeel. Uit hierdie resultate kan afgelei word dat swak of
foutiewe lateralisering via visueel-motoriese vermoens en emo
sionele aspekte. 'n nadelige invloed kan h~ op die taal en
veral op die skryftaalvermoe. Lateraliteit speel moontlik In
rol by die ontwikkeling van skryftaal en daar bestaan waar
skynlik 'n korrelasie tussen skryftaalprobleme en linkshan
d;gheid.
4.3.5

Bevindings ten opsigte van die leestoets

Uit 'n ondersoek deur Yule (1973. p.346) blyk dit dat ernstige
leesprobleme later 'n groot agterstand in die kind se skool
werk tot gevolg kan he en veral skryftaalprobleme kan veroor
saak. Lees gaan die skryfproses vooraf en die aanleer van
letteretikette ;s n;e bloot 'n visueel-assosiatiewe letter
klankomsetting nie. Gibson (1970) meen dat 'n meer komplekse
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proses hierby betrokke is (Lyle en Goyen. 1974, p.199). Vol
gens Myklebust (1973, p.71-76) blyk die skryftaal van leesver
steurde kinders ondergemiddeld te wees. Hulle toon besonder
lae tellings op die produktiwiteit- en abstrak-konkrete skale.
Formuler;ng en organisasie van idees ;n eenhede en die aan
bieding van sinne, taalstruktuur, punktuasie, tye van sinne en
woordorde is ook baie swak.
Indien normale taalontwikkeling plaasvind binne positiewe omge
wingstoestande, ontwikkel die ouditiewe taal voor die visuele
taal en vorm die ouditiewe taal die basis waarop visuele vorme
later voortbou (Reed, 1965, p.845; Brink. 1972, p.2-3). Ver
steurings tydens hierdie grondfase kan 'n nadelige effek op
latere ontwikkeling h@. "If the necessary experiences in the
readiness stage are not presented, the hierarchy of readiness
skills may be upset with resulting confusion of the higher le
vels" (Mecham,1969,p.3).
Die reseptiewe taalvorm (lees)
word voor die ekspressiewe visuele taalvorm (skryf) aangeleer
(Myklebust, 1975, p.3). Probleme op eersgenoemde vlak lei tot
probleme op laasgenoemde vlak. 'n Hoe korrelasie (bo 0,60)
word gerapporteer tussen leesvermoe en kwaliteit van skryftaal
by laerskoolleerlinge. In ooreenstemnring hiermee vind Zeeman
dat die leerlinge wat bo-gemiddelde lesers is, die meeste ge
bruik maak van komplekse en saamgestelde sinne in hul skryf
taal (Brink, 1972, p.4-5).
Normale gehoor blyk. volgens die werk van talle navorsers 'n
essensiele rol te speel by die ontwikkeling van ouditiewe taal
vorme. Die leser en sk~er moet beide die oud1tiewe en vi
suele aspekte van 'n woord kan herroep. Reed vind uit navor
sing dat kinders wat swak reageer op hoe frekwensieklanke, be
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duidend swakker praat. lees en skryf as kinders wat normaal
hoor (1966. p.120i Brink. 1972. p.10). Tomatis vind ook by
swak lesers en skrywers In daling in die oudiogram by hoe
frekwensies bo 1500 c/s (Le Gall, 1961, p.64).
Volgens Brink (1972, p.32) berig Clementi dat die dislektiese
leerling dikwels verkeerd hoor. moontlik as gevolg van gebrek
kige gehoorselektiwiteit. In Swak oUditiewe geheue bring mee
dat die kind nie woordbeelde in sy brein kan vashou nie en hy
ondervind leesprobleme wat ook oorgedra word in die skryffunk
sie (Jordaan. 1975. p.15).
Navorsing deur Golden en ander (1969 •. p.477-481) en Rugel,
1974. p.54) toon dat gemiddelde en bo-gemiddelde lesers In su
perieure ouditiewe funksionering en ouditiewe geheue toon in
vergelyking met swak lesers. Hierdie skr-YWers vind dat swak
lesers en swak skrywers probleme ervaar ten opsigte van die
ouditiewe funksie. Daar bestaan ook 'n hoe korrelasie tussen
visueel-perseptuele vermoens enersyds, en lees- en skryfpres
tasie andersyds (Jordaan. 1975. p.13-14).
Kripner onderskei duidelik tussen die fisiese aspekte van ge
sigskerpte en die breinfunksie van visuele diskriminasie •. Vol
gens Crosby kom onder andere ook skryfprobleme voorwanneer die
breinfunksionering van visuele of gehoorswaarneming defektief
is. Die belangrikste visuele breinfunksies betrokke by lees.
is vormwaarneming, visuele geheue en die vermoe om verskille
ten opsigte van rigting te begryp. Probleme ten opsigte van
laasgenoemde funksies, gee aanleiding tot swak visueel-motorie
se kontrole en hand-oogkoordinasie. Sonder die vermoe om
vorm en rigting van letters waar te neem en met verbale gege
wens te integreer, kan die skryfproses nie plaasvind nie
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(Jordaan. 1975, p. 13,14).
Visuele waarnemingsvermoe, 5005 ruimtelike orientasie en vorm
waarneming, moet met suiwer verbale aspekte geintegreer word
(Myklebust. 1965, p.22).
'n Goeie visuele geheue is essen
sieel om te kan lees en skryf. Tydens die skryfaksie moet
die ekspressie voortdurend visueel gekontroleer word vanuit
sy leeskennis (Ibid).
Die geskrewe taalvorm is afhanklik van die integrasie van bei
de die oUditiewe en die visuele aspekte van taal. Die ver
skillende taalsisteme is nie homo gene entite;te nie, maar is
geintegreerd en die ouditiewe vermoe ;5 die basis daarvan.
Lees en skryf. alhoewel bestempel as visuele prosesse, is
geen su;wer visuele prosesse nie, omdat ouditiewe vermoens
hier die basis vorm (Jordaan, 1975, p.78).
Lees- en skryfaksies as sekondere simboolsisteme, impliseer
die vaardigheid tot assosiasie van visuele simbole en oUditie
we klanke - sodat oUditiewe simbole in visueel ruimtelik ge
organiseerde simbole omgesit moet word (Myklebust, 1965, p.2;
Jordaan. 1975, p.79).
Uit die voorafgaande word afgelei dat, waar die leesaksie die
skryfaksie voorafgaan en as grondslag moet dien waaruit die
skryfvermoe moet ontwikkel, die leesvermoe 'n bepaalde ryp
heidsvlak moet bereik alvorens die kind kan leer skryf. Om
te kan leer skryf. is 'n hoe graad van visueel-motoriese koor
dinasie 'n verdere voorvereiste. Die kind moet die woord
beeld uit sy leesvermoe kan herroep en op grond van sy oudi
tiewe en visuele geheue, hierdie woordbeeld kan realiseer in
'n geskrewe vorm.
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Die eksperimentele groep. wat beduldend laer in die SAST-toets
presteer as die kontrolegroep. se tellings in die leestoets
is ook beduidend laer as di~ van die kontrolegroep. Lees gaan
die skryftaal vooraf. Indien die kind probleme ondervind in
die visueel-reseptiewe taalvorm. sal die visueel-ekspressiewe
taalvorm ook nie normaal ontwikkel nie. Hierdie resultate
stem ooreen met die uit die literatuur. naamlik dat swak lesers
ook skryftaalprobleme ondervind.
Die eksperimentele groep het ook beduidend laer in die vrae.
wat oor die inhoud van die paragrawe handel. presteer (vide:
tabel 3.3.2). Uit hierdie resultate word dit duidelik dat In
kind wat swak lees. ook 'n swakker begrip toon van dit wat ge
lees is. as die kind wat gemiddeld of bo-gemiddeld goed lees.
Die kind'wat leesprobleme ondervind. fikseer waarskynlik nog
op die lettervorme en klanksimbole. asook op die klanke wat
twee of meer letters saam vorm. Die leesaksie bly dan nog
'n meganiese en vormaspek sonder enige begrip. Swak lees
taal beinvloed dus die ontwikkeling van die skryftaal. Indien
die leesvermoi verbeter en die kind nie meer op elke woord
fikseer nie maar In paar woorde gelyktydig waarneem. verbreed
nie net sy waarnemingsvermo~ nie. maar ook sy leesbegrip. Na
mate die kind vlotter en met meer insig lees. verbeter ook sy
skryfstandaard. Die herstel van leesprobleme kan dus ook 'n
vermindering van skryfprobleme tot gevolg h~.
4.3.6

Bevindings ten opsigte van die Toets vir Mondelinge
Taal (TMT)

Geen navorsing is nog gedoen waarln die TMT as diag
nostiese meetinstrument gebruik is nie, omdat hierdie
toets nog nie finaal gestandaardiseer is n;e en norms
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daarom nog nie bestaan n;e.
Soos bespreek ;n hoofstuk I, is die verband tussen die verskil
lende taalprosesse, waar die gehoor die basis vir die ontwikke
ling van taal vorm, beklemtoon (sien ook bespreking par. 4.3.5).
Daar word dus verwag dat, indien 'n kind 'n hoe telling in die
SAST-toets behaal, hy ook 'n hoe telling sal behaal in die
TMT.
By die TMT is die nasienkategoriee. naam
lik sinsuitinge, bysinne of subordinasies per uiting en tipe
tekenratio. gebruik. Die totale aantal sinsuitinge is die
aantal "minimale termineerbare eenhede" in die kind se taal.
Dit is met ander woorde die aantal sinne vir elke 100 woorde
wat hy gebruik. In hierdie toets word 'n gemiddeld gekry van
die lengte van die kind se sinne oor 100 woorde. Volgens
Brink (1972, p.66) en Myklebust (1973, p.20,23), is die sins
lengte en vermeerdering in aantal woorde een van die beste aan
duiders van die ontwikkeling van skryftaal. Volgens Burt en
Schonell vind die mees beduidende toename in sinslengte van die
kind tussen sewe en tien jaar plaas.
By beide die SAST-toets
en die TMT blyk dit dat die kontrolegroep se sinne beduidend
langer is as die van die eksperimentele groep (vide: tabelle
3.11.2 en 3.11.3).
Die tweede kategorie. naamlik die aantal bysinne wat die kind
gebruik oor 100 woorde, dui op die kompleksiteit van die kind
se stelwerk. Bysinne dra by tot die vloeiendheid van die kind
se spreek- en skryftaal. Die gebruik van bysinne vereis die
vermoe tot integrasie. Uit die resultate van hierdie onder
soek word dit duidelik dat die vermoe tot integrasie beduidend
sterker ontwikkel is by die kontrolegroep as by die eksperimen
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tele groep. Die kontrole groep het beduidend (op die 5% peil)
meer gebruik gemaak van bysinne as die eksperimentele groep
(vide: tabel 3.8.2).
Die derde kategorie. naamlik tipe-tekenratio. is die aantal
verskillende woorde wat per 100 woorde voorkom. Dit kan mis
kien beskou word as die kind se woordeskat. Die tellings van
die kontrolegroep in hierdie kategorie is beduidend hoer (op.
die 1% peil) as die van die eksperimentele groep (vide: tabel
3.8.2).
Uit die resultate van die TMT is dit duidelik dat
leerlinge in die kontrolegroep van 'n meer vloeiende,
kleurryke. geintegreerde en gekompliseerde spreektaal gebruik
maak as die leerlinge van die eksperimentele groep. Die
leerlinge uit die kontrolegroep maak van meer bysinne gebruik
as die leerlinge uit die eksperimentele groep (vide: tabel
3.8.2). wat 'n aanduiding van 'n meer gevorderde spreektaal
is. Hierdie tendens kenmerk ook die skryftaal van die leer
linge uit die kontrolegroep. wat van 'n hoer standaard is as
die van die eksperimentele groep. Eersgenoemde leerlinge maak
ook van 'n groter aantal bysinne gebruik in hul skryftaal, wat
die abstrak-konkrete inhoudskaal verhoog. Die aantal sins
uitinge waarvan die leerlinge uit die kontrolegroep gebruik
gemaak het in hul spreektaal, sowel as die totale aantal sinne
wat voorgekom het in die stories wat hulle geskryf het. is be
duidend hoer as die van die leerlinge uit die eksperimentele
groep. Die tipe-tekenratio of aantal woorde wat per 100
woorde in die kind se spreektaal voorkom, kan vergelyk word met
die totale aantal woorde wat hy in sy skryftaal gebruik. Die
kontrolegroep het beduidend hoer presteer in beide bogenoemde
kategoriee van die SAST-toets en TMT as die kontrolegroep
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(vide: tabel 3.8.2).
Oit blyk dus dat die kind se spreek- en skryftaal beide tot 'n
redelike hoe standaard ontwikkel, as die ouditiewe taal goed
gevestig is.
4.3.7
4.3.7.1

Bevindings uit die gestruktureerde onderhoud
Oeelname aan buitemuurse aktiwiteite

Pretorius (1975, p.35) toon uit navorsing dat kinders wat vol
gens hul vermoe presteer, meer positief teenoor akademiese ak
tiwiteite staan. Onderpresteerders daarenteen, toon meer be
langstelling in nie-akademiese aktiwiteite. Volgens Preto
rius is dit die algemene mening van opvoedkundiges dat kinders
wat oormatig aan sport en ander buitemuurse aktiwiteite deel
neem, onderpresteer. Hierdie siening word ook ondersteun
deur Frankel (1960). Hy motiveer hierdie bevinding met die
gedagte dat onderpresteerders deur sportaktiwiteite probeer
kompenseer vir hul swak skoolprestasies.
In hierdie ondersoek is gevind dat die eksperimentele groep
leerlinge beduidend meer aan sport en ander buitemuurse akti
w;teite deelneem as die kontrolegroep. 'n Z-waarde van 22,5
is verkry en die resultate is beduidend op die 1% peil (vide:
tabelle 3.10.1 en 3.10.2).
In hierdie ondersoek is geen beduidende verskille gevind tus
sen die twee groepe ten opsigte van skoolprestasie self en
deelname aan buitemuurse aktiwiteit nie, maar wel ten opsigte
van prestasie in die SAST-toets en deelname aan sport en bui
temuurse aktiwiteite (vide: tabel 3.10.2).
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4.3.7.2

Werkende moeders

Uit die statistiese resultate is by leerlinge in
mentele groep meer werkende moeders gevind as by
In Z-waarde van 2 is gevind
die kontrolegroep.
tate is beduidend op die 1% pe;l (vide: tabelle
3.10.2).

die eksperi
leerl inge in
en die resul
3.10.1 en

Relatief min navorsing is nog gedoen Oor die invloed van bui
tenshuise werk van moeders op die skoolwerk en dan veral skryf
taalontwikkeling van die kind. Teahan (1957) vind dat moe
ders van onderpresteerders minder outoriter optree en minder
bestraffend is in die opvoeding van hul kinders (Pretorius,
1975. p.23). Niks is egter gese oor werkende of nie-werkende
moeders nie. Moontlik kan 'n verband gevind word tussen min
der outoritere moeders en swak prestasie. omdat die kind In
mate van sekuriteit ervaar uit streng optrede en straf. Pre
torius (op.cit .• p.73) vind in sy ondersoek egter geen bedui
dende verband tussen onderprestasie van kinders en werkende
moeders nie. Van Aarde waarsku egter dat die moontlikheid
van gestremde persoonlikheidsontwikkeling en swak prestasie
nie uitgesluit is indien die moeders gedurende voorskoolse
jare voltyds buitenshuis werk nie.
Ondersteuning vir die resultate in die onderhawige studie kan
egter nie in die literatuur gevind word nie. Uit die resul
tate kan egter afgelei word dat werk van die moeder buite die
huis. die kind moontlik in sy skryftaalontwikkeling nadelig
kan beYnvloed. Verklarings hiervoor hou moontlik verband met
ontbering aan sekuriteit. Die moeder se emosionele en fisie
se toestand van uitputting na werk. asook die aandag wat die
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kind moet ontbeer as gevolg van haar werk. kan moontlik 'n rol
speel. Die psigiese bevrediging wat buitenshuise werk die
moeder bied. moet egter ook nie buite rekening gelaat word nie.
Meer intelligente moeders het 'n groter behoefte aan intellek
tuele stimulering en mits dit nie die hele dag in beslag neem
nie. kan haar verhouding met die kinders ook meer positief wees
as wanneer sy as gefrustreerde tuis sou bly. omdat die opvoe
ding van voorskoolse kinders uitputtend op haar kan inwerk.
Uit die resultate in hierdie ondersoek kan dus die gevolgtrek
king gemaak word dat die feit dat moeders buitenshuis werk. wel
In nadelige invloed op die skryftaalontwikkeling van die kind
het.
Wat navorsing op hierdie gebied betref. bestaan daar nog 'n
groot leemte.
4.4

Gevolgtrekking en implikasies

In die voorafgaande gedeelte van hoofstuk IV, is die resultate
van toetse en subtoetse wat beduidende verskille of korrela
sies opgelewer het. bespreek. Vervolgens sal die belangrik
ste bevindinge uit hierdie ondersoek kortliks opgesom word,
waarna 'n gevolgtrekking gemaak sal word.
4.4.1

*

Samevatting van die belangrikste bevindinge

'n Beduidende korrelasie is gevind tussen die I.K.- en
SAST-toetstellings van 'n groep st. 3-leerlinge. asook van
die seuns en dogters afsonderlik en van die eksperimentele
en kontrolegroepe afsonderlik.
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*

Beduidende verskille is gevind tussen die verbale en nie
verbale I.K.-tellings van die kontrole- en eksperimentele
groepe (waar die eksperimentele groep beduidend hoer tel
lings behaal het as die kontrolegroep). asook tussen bo
genoemde groepe se tellings op die volgende skale van die
SAST-toets: TS. TW. WPS, abstrak-konkrete inhoudskale
(waar die kontrolegroep beduidend beter presteer het as
die eksperimentele groep).

*

Ten opsigte van die Bender Gestalttoets. Benton Visuele
Geheuetoets en leestoets (paragrawe en vrae). het die kon
trolegroep beduidend minder foute begaan as die eksperimen
tele groep.

*

Beduidende verskille is gekr,y ten opsigte van die faktore
A,B.D.E.H,1 en Q4 van die PVK. Die eksperimentele groep
het op faktore A,B,D,E,H en Q4 beduidend hoer tellings be
haal as die kontrolegroep en op faktor I het die kontro
legroep beduidend hoer tellings behaal as die eksperimen
tele groep.

*

Op die aangepaste Harris-lateraliteitstoets. was beduidend
meer leerlinge in die eksperimentele groep links- en sterk
lingsgelateraliseerd, terwyl beduidend meer leerlinge uit
die kontrolegroep regsgelatera1iseerd was.

*

Die kontro1egroep het beduidend beter presteer op die TMT
(a1 drie subtoetse naamlik sinsuitinge, bysinne en tipe· .
tekenratio) as die kontro1egroep.

*

Uit die gestruktureerde onderhoud is die volgende resulta
te gekr,y: Beduidend meer kinders in die eksperimente1e
groep as in die kontrolegroep se moeders werk. en beduidend
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meer kinders in die eksperimentele groep as in die kontro
legroep neem deel aan buitemuurse aktiwiteite.
4.4.2

Gevolgtrekking

'n Beduidende verband is gevind tussen I.K.- en SAST-toets
tellings ten opsigte van die hele groep st.3-leerlinge - seuns
en dogters gesamentlik. 'n Beduidende verband is ook gevind
tussen die tellings van bogenoemde twee toetse ten opsigte van
die seuns en dogters afsonderlik. Uit hierdie resultate blyk
dit dus dat die hipotese, naamlik dat daar 'n verband tussen
'n kind se intelligensie en sy skryftaalvermoe is, aanvaar kan
word. Daar word dus verwag dat In kind wat In gemiddelde of
bo-gemiddelde intelligensie het, se skryftaal ook van In gemid
delde of bo-gemiddelde gehalte sal wees.
Nadat die eksperimentele- en kontrolegroepe geselekteer is. is
daar ook In korrelasie bereken tussen die I.K.- en SAST-toets
tellings van hierdie twee groepe. Daar is gevind dat daar 'n
hoe korrelasie is tussen die tellings van bogenoemde twee
toetse van die kontrolegroep. Die kontrolegroep is uiteraard
s6 saamgestel, dat daar op die oog af In hoe korrelasie sou
bestaan tussen die I.K.- en SAST-toetstellings van hierdie
leerlinge. Die eksperimentele groep is saamgestel uit leer
linge wat In groot diskrepans toon in hul I.K.- en SAST-toets
tellings. Hieruit is afgelei dat daar geen korrelasie of In
lae korrelasie sou wees tussen die I.K.- en SAST-toetstellings
van die eksperimentele groep. Die bevinding was In besonder
hoe korrelasie (r=O,923) tussen die tellings van bogenoemde
twee toetse van die kontrolegroep. Ten opsigte van die eks
perimentele groep se tel1ings op die I.K.- en SAST-toets. is
In heelwat laer korrelasie gevind (r=O,652). Uit die korre
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lasies verkry tussen bogenoemde twee toetse van die kontrole~
en eksperimentele groepe, word verwag dat 'n kind se skryftaal.
vermoe sal ooreenstem met sy intellektuele vlak. Indien 'n
kind 'n hoe, gemiddelde of ondergemiddelde I.K. het. word
dienooreenkomstig 'n hoe, gemiddelde of ondergemiddelde skryf
taaltoetstelling verwag.
Beduidende verskille is ook gevind tussen die eksperimentele
en kontrolegroepe se verbale en nie-verbale I.K.-tellings. Die
resultate dui daarop dat die eksperimentele groep se verbale
en nie-verbale I.K.-tellings beduidend hoer is as die van die
kontrolegroep. Hierdie resultate kan egter net gewaardeer
word indien dit in samehang met die resultate van beide groe
pe op die SAST-toets gesien word.
Die kontrolegroep het op vier van die vyf skale van die SAST
toets beduidend beter presteer as die eksperimentele groep,
naamlik TS, TW, WPS en abstrak-konkreteskaal. Ten opsigte
van die korrektheidskaal, is daar geen beduidende verskille
tussen die twee groepe gevind nie, alhoewel daar 'n tendens
tot hoer prestasie ten opsigte van hierdie skaal by die kon
trolegroep is.
Ten spyte van die feit dat die eksperimentele groep beduidend
hoer presteer het in die subtoetse van die I.K.-toets, het
hulle weer beduidend swakker presteer as die kontrolegroep in
vier uit die vyf subskale van die SAST-toets. Bogenoemde
resultate dui dus daarop dat sommige kinders, ten spyte van 'n
gemiddelde of bo-gemiddelde intelligensie, swak presteer ten
opsigte van skryftaal. Hierdiebevindinge vorm dus 'n teen
stelling met die resultate wat die hipotese ondersteun, naam
lik dat daar 'n verband bestaan tussen intelligensie en skryf
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taal. Uit hierdie tendens by sekere kinders, naamlik 'n lae
skryftaalvermoe ten spyte van bo-gemiddelde intelligensie,
volg die tweede doelstelling, naamlik die ondersoek van sekere
faktore wat moontlik tot die swakkere prestas;e kan aanle;
ding gee.
Ter evaluering van hierdie faktore is die volgende diagnostiese
toetse op die kontrole- en eksper;lOOnte'le groepe toegepas: Ben
der Gestalttoets, Benton Visuele Geheuetoets, leestoets, Per
soonlikheidsvraelys vir Kinders, aangepaste Harris-laterali
teitstoets, Toets vir Mondelinge Taal en In persoonlike onder
houd is met elke proefpersoon gevoer. Beduidende resultate is
uit hierdie toetse gekry.
Dieeksperimentele groep het beduidend hoer tel11ngs op die
Bender Gestalttoets gekry as die kontrolegroep. In Hoe tel
ling in hierdie toets impliseer swakker prestasie ten opsigte
van visueel-motoriese ko6rdinasie. Visueel-motoriese ver
steuringe kan die oorsaak wees van lees- en skryfprobleme,
ten spyte van In hoe intelligensie. Die feit dat die ekspe
rimentele groep, wat ook In beduidend laer SAST-toets
telling toon as die kontrolegroep, In beduidend laer telling
op die Bender Gestalttoets gekry het, dui daarop dat hulle
waarskynlik ook In swakker visueel-motoriese vermoe het as die
kontrolegroep. Die afleiding kan hieruit gemaak word dat
kinders met In lae skryfvermoe, ten spyte van In hoe intelli
gensie, blykbaar visueel-motoriese probleme ten opsigte van
integrasie, koBrdinasie en waarneming ondervind. Hierdie
probleme ontstaan waarskynlik as gevolg van emosionele proble
me.
Die literatuur ondersteun ook die feit dat In lae telling op
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die Bender Gestalttoets 'n aanduider kan wees van emosionele
probleme. Die resultate uit die Bender Gestalttoets korreleer
met die uit die PVK.
Die eksperimentele groep blyk uit faktor A van die PVK minder
ego-sterkte te he as die kontrolegroep. Dit maak hulle meer
vatbaar vir angs en spanning, weens minder innerlike stukrag.
Innerlike krag vorm 'n belangrike aspek van die selfkonsep,
wat weer gereflekteer word in die skryftaal. Die resultate
verkry uit faktor I van die PVK dui daarop dat die eksperimen
tele groep meer irrasioneel, bekommerd, gespanne, prikkelbaar
en verward blyk te wees. Hierdie kinders toon tekens van
frustrasie en 'n hoer drangspanning as die leerlinge van die
kontrolegroep, wat kalm. rustig en ongefrustreerd blyk te wees.
Omdat taal die draer is van gevoelsmatigheid, en dit ook per
soonlikheidswanaanpassing aandui. wil dit voorkom of die re
sultate op die ~nder Gestalttoets, PVK en SAST-toets korre
leer. Die Bender Gestalttoets dui op die teenwoordigheid van
visueel-motoriese probleme as gevolg van die bestaan van angs.
Die PVK dui ook die bestaan van angs by die eksperimentele
groep aan en bogenoemde probleme word weer gereflekteer in die
lae SAST-toetstelling.
Die toetsresultate uit die Benton Visuele Geheuetoets korre
leer ook met die resultate uit bogenoemde toetse. Die Benton
Visuele Geheuetoets korreleer hoog met die I.K.-toets. Indien
lae tellings op hierdie toets voorkom ten spyte van 'n gemid
delde of bo-gemiddelde intelligensie, word emosionele blokke
ringe en vyandigheid afgelei, asook 'n swak visuele geheue.
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Bevindinge ten opsigte van die Benton Visuele Geheuetoets kor
releer dus met die op die PVK. Lae tellings op die Benton
Visuele Geheuetoets dui ook op taalprobleme. Die aanname kan
hieruit volg naamlik dat emosionele probleme en swak visueel
motoriese kontrole verband hou met skr,yftaalprobleme ten spyte
van 'n gemiddelde of bo-gemiddelde intelligensie. 'n 80- ge
middelde intellektuele pe;l by die eksperimentele groep word
afgelei uit die resultate op faktor B van die PVK. Die eks
perimentele groep het beduidend hoer presteer ten opsigte van
hierdie faktor as die kontrolegroep. Die groep leerlinge met
'n beduidend hoer intellektuele peil blyk, uit die resultate
van die ander toetse, probleme te ondervind ten opsigte van
visueel-motoriese kontrole, visuele geheue. skr,yftaalvermoe
en emosionele probleme.
Die resultate ten opsigte van die Harris-lateraliteitstoets in
hierdie ondersoek, ondersteun die resultate in die literatuur
dat daar 'n verband bestaan tussen leesprobleme. skr,yfprobleme.
mondelinge oordrag van gedagtes, probleme op perseptueel-mo
toriese vlak, spanning, emosionele probleme enersyds en links
gelateraliseerdheid andersyds.
In die eksperimentele groep is beduidend meer links- as regs
gelateraliseerde leerlinge, terwyl in die kontrolegroep bedui
dend meer regs- as linksgelateraliseerde leerlinge is. Die
eksperimentele groep, wat beduidend meer linksgelateraliseer~
de leerlinge insluit, toon ook 'n beduidend swakker prestasie
ten opsigte van die leestoets, SAST-toets en TMT. Meer
foute is begaan op die Bender Gestalttoets en uit die PVK
blyk beduidend meer angs, frustrasie. spanning en swak egokon
struksie by die eksperimentele groep voor te kom as by die
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kontrolegroep.
Uit hierdie resultate kan afgelei word dat linksgelaterali
seerdheid 'n nadelige invloed op normale skryftaalontwikkeling
uitoefen. Persoonlikheidsaspekte wat gepaardgaan met links
gelateraliseerdheid. is emosionele probleme. visueel-rnotoriese
versteuringe. angst frustrasie en spanning en probleme ten op
sigte van lees en mondelinge oordrag. Bogenoemde faktore hou
ook verband met die ontwikkeling van die skryftaalvermoe.
Daar is ook beduidende verskille gevind tussen die kontrole
en eksperimentele groepe se resultate op die leestoets. waar
die eksperimentele groep beduidend swakker presteer het as die
kontrolegroep. Die visueel-reseptiewe taalvorm of lees. ont
wikkel voor die ~sueel-ekspressiewe taalvorm en probleme op eers
genoemde vlak. lei tot probleme op laasgenoemde vlak. Die
kind moet die woordbeeld uit sy leesvermoe kan herroep, op
grond waarvan realisering van die woordbeeld moet plaasvind en
in geskrewe vorm oorgeplaas moet word. 'n Swak leesvermoe
gee noodwendig aanleiding tot swak skryftaalvermoe. Uit die
literatuur blyk dit dat linksgelateraliseerdheid ook 'n uit
werking kan h@ op leesvermoe. Swak leesvermoe word dan weer
gereflekteer in swak skryftaalvermoe.
Visuele geheue is 'n belangrike aspek van leesvermoe. Indien
die kind nie die vorm en rigting van die letters korrek kan
waarneem en in die geheue kan vasle nie. kan die leesaksie nie
vlot verloop nie. Die eksperimentele groep blyk. soos uit
die leestoets afgelei. beduidend swakker te lees as die kon
trolegroep en skyn ook 'n beduidend swakker visuele geheue te
h@.
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Uit bogenoemde resultate blyk dit dus dat lateraliteitstoor
nisse waarskynlik leesprobleme kan veroorsaak, wat ook die kind
se skryftaalontwikkeling kan belemmer.
Resultate uit die TMT dui daarop dat die eksperimentele groep
se mondelinge taal van 'n swakker standaard is as die van die
kontrolegroep. Die resultate van die SAST-toets stem ooreen
met die resultate van die TMT. Spreektaal is 'n ouditiewe
taalvorm. wat die skryftaal voorafgaan. Skryftaal is 'n
visuele taalvorm, gebaseer op die oUditiewe taalvorme. Die
spreektaal beinvloed die ontwikkeling van die skryftaal dus
direk. Indien die ouditiewe taal goed ontwikkel is en die
spreektaal tot 'n redelike hoe standaard ontwikkel, sal die
skryftaal ook tot In redelike hoe vlak ontwikkel. Die aan·
name kan dus gemaak word dat daar waarskynlik 'n verband be
staan tussen skryftaalontwikkeling en spreektaal,
Nog 'n faktor wat waarskynlik In rol speel by die ontwikkeling
van die skryftaalvermoe by die kind, is deelname aan sport en
buitemuurse aktiwiteite. Waarskynlik is deelname aan buite
muurse aktiwiteite slegs 'n kompensasie vir swak skoolpresta
sie en swak prestasie ten opsigte van die skryftaal. Resul
tate uit hierdie ondersoek dui daarop dat beduidend meer leer
linge uit die eksperimentele groep aan sport en ander buite
muurse aktiwiteite deelneem. Hierdie deelname word nie af
gekeur nie, maar deelname daaraan wat dien as ontvlugtings
middel en wat ten koste van ander ontwikkelingsaspekte ge
skied, lei tot 'n v~rsteurde ontwikkeling en ,n ongebalanseer
de lewe.
Een van die belangrikste omgewingsinvloede tydens die eerste
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paar jaar van neonatale ontwikkeling. is die wat van die huis
gesin uitgaan. Tomatis beklemtoon die belangrikheid van po
lere komponente van vader-moeder in die lewe van die kind. In
dien die moeder 'n dominerende figuur is. kan dit lei tot on
derontwikkelde taalbeheer.
Vir die eerste paar jaar van die kind se lewe is hy fisies en
psigies grootliks aangewys op die moeder. Die ervaring van
onsekuriteit deur die kind kan die gevolg wees van onbetrok
kenheid van die moeder. Die moeder-kindverhouding word ge
reflekteer in verskeie lewensterreine van elke kind. Omdat
hierdie verhouding ook sterk emosioneel belaai is, word dit
sterk gereflekteer in sy algemene taalontwikkeling en, in be
sonder sy skryftaalontwikkeling. Die kind het behoefte aan
sekuriteit. Hy moet horn kan identifiseer met 'n ouer wat horn
verstaan en liefhet. alvorens hy verbaal begin kommunikeer.
Verbale kommunikasie is spreektaal. 'n ouditiewe taalvorm.
waarop die visuele taalvorme gebaseer is. Indien die moeder
op 'n baie vroee stadium van die kind se lewe buitenshuis werk
en die kontak tussen moeder en kind vir lang tye per dag on
derbreek word, kan regressie wat taalbemeestering blokkeer,
plaasvind.
In hierdie ondersoek is In gestruktureerde onderhoud gevoer
met elke proefpersoon in die eksperimentele- en kontrolegroep.
Hieruit blyk dit dat beduidend meer kinders in die eksperimen
tele groep se moeders buitenshuis werk. Dit wil voorkorn as
of skryftaalprobleme en die ontbering aan sekuriteit as gevolg
van die feit dat die moeder vir lang tye per dag op 'n vroee
stadium van die kind se lewe werk. waarskynlik met mekaar ge
assosieer kan word. Hierdie resultate vind ook ooreenstemming
met die resultate uit die PVK. Oit toon aan dat die leerlinge
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in die eksperimentele groep waarskynlik meer angs ervaar as
die leerlinge in die kontrolegroep. Die ervaring van angs
en ander emosionele probleme kan onder andere herlei word tot
die ontbering aan sekuriteit. Hierdie probleme word dan waar
skynlik in die kind se skryftaal gereflekteer.
4.4.3

Implikasies

Die hipotese dat daar wel 'n verband tussen intelligensie en
skryftaalvermoe by die goedaangepaste laerskoolkind ontstaan,
is deur hierdie ondersoek bevestig. Die navorsingsresultate
ten opsigte van hierdie groep leerlinge (die kontrolegroep,
wat min of meer gelyke tellings in die I.K.- en SAST
toets behaal het) is hoogs beduidend. Die resultate van 'n
groep leerlinge wat as minder goed aangepas beskou word (die
eksperimentele groep, wat ten spyte van 'n hoe intelligensie,
'n lae SAST-toetstelling behaal het en by wie onder andere
emosionele probleme, visueel-motoriese en hand-oogkoordinasie
stoornisse, swak visuele geheue. swak gevestigde lateraliteit
en leesprobleme voorkom). het ook beduidend gekorreleer. Die
korrelasie tussen die I.K.- en SAST-toetstellings van die kontro
legroep was egter veel hoer as die van die eksperimentele groep.
Uit hierdie bevindings ontstaan die aanname dat 'n kind op skryf
taalgebied in ooreenstemming met sy intellektuele vermoe be
hoort te presteer. Indien die prestasie ten opsigte van die
skryftaal dan beduioend laer sou wees as die kind se intelli
gensie. sou ander faktore waarskynlik 'n rol by hierdie
lae prestasie ten opsigte van die skryftaal speel.
Die resultate uit hierdie ondersoek beklemtoon die multidi
mensionele aard van die verwerwing van taal en in besonder
van skryftaal.
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Faktore wat aanleiding mag gee tot probleme op die gebied van
skryftaal. is waarskynlik nie slegs beperk tot 'n stoornis van
die kognitiewe ontwikkeling (wat onder andere swak visueel
motoriese koordinasie. swak visuele geheue. lees- en spelpro
bleme insluit) nie. Verhoudingsprobleme. probleme van emo
sionele aard. lateraliteitstoornisse en enkele omgewingsfak
tore word waarskynlik gemanifesteer in die kind se swak skryf
taalvermoe, wat nie korreleer met sy relatief hoer intellek
tuele vermoe nie.
Bogenoemde bevindinge het waarskynlik diagnosties en terapeu
ties-remedierende implikasies vir In verskeidenheid van dissi
plines waaronder pSigoterapie. voorligting, remedierende on
derrig en die onderwys.
Die resultate uit hierdie ondersoek ondersteun die uit die li
teratuur. naamlik dat daar 'n korrelasie bestaan tussen die
intelligensie van die vyf- tot tienjarige kind en sy prestasie
op die Bender Gestalttoets. Waar die kind dus swak presteer
ten opsigte van die Bender Gestalttoets, ten spyte van 'n ge
middelde of bo-gemiddelde intelligensie. kan aangeneem word
dat daar waarskynlik een of meer van die volgende probleme by
die kind bestaan: probleme van emosionele aard, visueel-mo
toriese waarnemingstoornisse. swak hand-oogkoOrdinasie. Die
resultate van die onderhawige studie dui daarop dat bogenoem
de probleme waarskynlik in die kind se skryftaal gemanifesteer
word. Ander toetse wat by die individuele toetsbattery in
gesluit is en daarop gerig is om aspekte soos emosie te meet
(soos die PVK), dui ook daarop dat emosionele probleme moont
lik 'n impak kan h~ op die kind se taalontwikkeling en in be
sonder op sy skryftaalontwikkeling.
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Bogenoemde resu1tate dui dus nie slegs daarop dat die Bender
Gestalttoets die visueel-motoriese waarnemingsvermoe by die
kind reflekteer nie, maar dat hierdie toets ook die bestaan
van ander probleme byvoorbeeld van emosionele aard, wat die
kind se skryftaalontwikkeling waarskynlik beinvloed, kan aan
dui. Hierdie resultate hou implikasies vir die psigo1ogie
in. Indien die kind skryftaalprob1eme ondervind, kan dit
wees dat emosione1e prob1eme die norma1e gang van die taal
ontwikkeling vertraag. "n Vol1edige ondersoek na die kind
se emosione1e lewe, sy aanpassingsvermoe en sy verhoudings
lewe (veral sy verhouding met sy ouers wat weer 'n rol kan
speel by sy skryftaalontwikkeling) kan 1ig op die kind se
skryftaalontwikkeling werp. Swak visueel-motoriese waarne
mingsvermoe, ongeag of emosionele en verhoudingsprobleme
teenwoordig is, vereis ook aandag en hou implikasies vir die
remedierende onderwyser in.
Die resultate uit hierdie ondersoek vind ooreenstemming met
die in die literatuur, naamlik dat visuee1-motoriese probleme
by swak lesers voorkom. Omdat die leesproses die skryfpro
ses voorafgaan, word die skryftaa10ntwikkeling ook nadelig
beinvloed. Bo-gemiddelde lesers maak gebruik van "n meer
ekse skryftaa1. Die resu1tate uit hierdie ondersoek dui
ook daarop dat swak lesers swakker presteer ten opsigte van
die produktiwiteit en abstrak-konkrete inhoud in hul skryftaal,
as die gemiddelde of bo-gemiddelde leser. Hieruit word die
belangrikheid daarvan, dat die ouditiewe en visuele aspekte
van taalverwerwing geintegreer moet word, beklemtoon.
Alvorens skryftaal aangeleer kan word, moet 'n bepaalde ryp
heidsvlak ten opsigte van die 1eesvermoe eers bereik word.
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Wanneer 'n kind met 'n hoe intelligensie dus 'n lae skryftaal
vermoe vertoon, behoort sy leesvermoe eers geevalueer en, in
dien nodig, verbeter te word voordat van horn verwag kan word
om in die skryftaal beter te presteer.
Hierdie resultate beklemtoon weereens die belangrikheid van die
ouditiewe en visuele aspekte by taalontwikkeling en in beson
der van die verklanking van woorde by die aanleer van lees en
skryf. Oit hou besondere implikasies vir die remedierende on
derwyser en die onderwys in.
Volgens die literatuur bestaan daar 'n positiewe ~rband tussen
intelligensie en visuele geheue (gemeet deur die Benton Visu
ele Geheuetoets). Resultate uit hierdie studie toon aan dat
'n diskrepans tussen bogenoemde twee toetstellings waarskynlik
'n aanduiding kan wees van emosionele en skryftaalprobleme.
Indien 'n kind 'n swak visuele geheue toon. kan dit waarskynlik
probleme veroorsaak ten opsigte van die ontwikkeling van sy
skryftaal. Oefeninge wat daarop gerig is om visueel-motorie
se probleme te herstel, asook remedieringsoefeninge wat vi sue
le geheue stimuleer, sal waarskynlik leesprobleme verminder.
Oit hou ook tmplikasies in vir die psigoterapeut indien daar
vasgestel is dat emosionele probleme In rol speel by die kind
se skryftaalprobleme.
Oaar word weereens gewys op die feit dat toetse, soos die Har
ris-Lateraliteitstoets, wat in hierdie ondersoek gebruik is,
nie slegs In spesifieke aspek van ontwikkeling meet nie maar
dikwels ook ander persoonlikheidsaspekte aantoon.
Uit resultate van die Harris~Lateraliteitstoets wil dit voor
kom of lateraliteitstoornisse probleme ten opsigte van die
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emosionele sowel as die kognitiewe ontwikkeling van die kind
kan veroorsaak. Dit wil voorkom asof regsgelateraliseerdheid
essensieel is vir die normale ontwikkeling van die emosie. die
visueel-motoriese vermoe. die hand-oogkoordinasie asook van
alle vorme van taal. Goedgevestigde lateraliteit. 'n sta
biele emosionele ontwikkeling. effektiewe visueel-motoriese
vermoe en hand-oogkoordinasie. vorm 'n onlosmaaklike eenheid
met taalverwerwing. Indien die vestiging van lateraliteit
belemmer word. kan taalbemeestering ook nie plaasvind nie.
Die resultate uit hierdie ondersoek hou ook
vir psigoterapie.

i kas i es in

Die verhouding tussen moeder en kind is veral van belang by
die ontwikkeling van enige taalvorm by die kind. Dit het uit
die resultate geblyk dat daar waarskYnlik minder dialoog tus
sen die moeder en die kind met skryftaalprobleme bestaan. 'n
Groter aantal werkende moeders is by kinders met laterali
teitsprobleme gevind as by kinders sonder lateraliteitsproble
me. Hier kan moontlik van die veronderstelling uitgegaan
word dat die kind swak presteer op skryftaalgebied as gevolg
daarvan dat hy die sekuriteit wat die moeder bied. moet ont
beer. Genoegsame aandag aan. belangstelling in. en betrokken
heid van die moeder by die kind kan waarskynlik aan die kind
die nodige sekuriteit bied om ooreenkomsig sy intellektuele
vermoe op skryftaalgebied te presteer.
Verskeie skrywers beklemtoon die rol van die persoonlikheid
en die emosie by die kind se taalbemeestering. Uit die re
sultate van hierdie ondersoek wil dit voorkom asof daar etlike
persoonlikheidsaspekte is wat 'n invloed op die skrYftaalont
wikkeling van die kind uitoefen. Faktore wat 'n nadelige rol
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by die ontwikkeling van skryftaal speel, sluit onder andere
die volgende in: swak egostruktuur, dominerende gedrag, 'n
hoe drangspanning. gedragsprobleme, frustrasie, prikkelbaar
heid en angs. Dit hou vir die psigoterapeut die implikasie
in dat, indien 'n kind skryftaalprobleme ondervind, sekere
persoonlikheidsaspekte ondersoek behoort te word.
Die normale ontwikkeling van die hierargiese taalstrukture en
die vestiging van elke taalvorm is vir die verwerwing van
skryftaal belangrik.
Indien skryftaalprobleme voorkom. nood
saak dit die ondersoek na die vlak van ontwikkeling wat be
reik is ten opsigte van elke taalstruktuur en die remediering
van die defektiewe taalvorme. Omdat skryftaal die mees ge
vorderde taalvorm by die mens is, is dit essensieel dat alle
voorafgaande taalvorme goed gevestig moet wees en effektief
moet funksioneer voordat skryftaal deur hom bemeester kan word.
Onoordeelkundige tydsbesteding aan skoolwerk, sport en ander
buitemuurse aktiwiteite kan 'n nadelige invloed he op die
prestasie ten opsigte van skryftaal. Oormatige deelname aan
sport en ander buitemuurse aktiwiteite kan 'n kompensasie
wees vir swak prestasie op skryftaalgebied. Die invloed van
hierdie aktiwiteite kan implikasies inhou vir die voorligter.
Die kind behoort 'n beter perspektief te kry oor die balans
tussen sport, ontspanning en akademiese werk.
Resultate uit die onderhawige studie bied waarskynlik 'n breer
perspektief aan verskeie dissiplines ten opsigte van skryf
taalprobleme by kinders. Resultate uit die diagnostiese
toetse wat in hierdie ondersoek gebruik is. beklemtoon die be
trokkenheid van enkele kognitiewe, persoonlikheids- en emo
sionele aspekte by die ontwikkeling van skryftaal by die kind.
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Indien skryftaalprobleme by 'n kind met 'n georiddelde of bo
georiddelde intelligensie voorkom. kan die herstel of remedie
ring van die volgende persoonlikheids- en emosionele probleme,
asook enkele kognitiewe aspekte wat onderontwikkeld gebly het.
die verwerw;ng van skryftaal positief beinvloed: visueel-mo
toriese probleme. swak hand-oogkoordinasie, onvoltooide of
swak gevestigde serebrale dominansie. emosionele probleme soos
egoswakheid, gedragsprobleme, prikkelbaarheid, aggressie. angst
kompensasie, onderontwikkelde taalstrukture. visuele geheue
stoornisse en ouer-kindverhoudingsprobleme.
4.5

Slot

Uit hierdie ondersoek blyk dit dat daar wel In verband tussen
intelligensie en skryftaalvermoe bestaan. Waar die kind met
'n bo-gemiddelde intelligensie in die skryftaal beduidend laer
presteer as wat verwag kan word, kan een of meer van die vol
gende faktore remmend op die skryftaalontwikkeling inwerk.
Neurologiese defekte kan skryftaalontwikkeling nadelig bein
vloed. Hierdie neurologiese faktore sluit onder andere sere
brale dominansie in. In hierdie ondersoek is gevind dat
linksgelateraliseerde kinders beduidend op 'n laer skryftaal
vlak presteer. Ander neurologiese faktore sluit orinimale
breindisfunksie. swak visueel-motoriese koordinasie en ver
traagde neuro-motoriese ontwikkeling in.
Visuele geheue is een van die mees basiese faktore wat goed
ontwikkel moet wees om skryftaalontwikkeling te bevorder.
Emosionele faktore staan in baie nou verband met die ontwikke
van skryftaal. Oit sluit ook die verhouding tussen die
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kind en die ouer. met wie hy heel eerste verbaal en nie-verbaal
kontak maak. in.
Sekere taalsisteme. soos mondelinge taal en lees. is onder an
dere vorrne van taal wat skryftaal voorafgaan en goed gevestig
moet wees om positiewe ontwikkeling van die skryftaal te ver
seker.
"language is the basis of conmunication with others. It en
compasses every means of communication in which thoughts and
feelings are simbolized so as to convey meaning ••.•••.•••.
"language"
•.• is a kind of behaviour which helps to form
the world of the child to transform him from egocentric to a
social being; to make assumptions for him; ••••• to guide
and control him; ••••. to make him feel secure" (Hurlock,
1964. p.208-209).
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HOOFSTUK V
5.

Samevatting en aanbevelings in verband met verdere
navorsing

Taal is In uniek-menslike funksie. Dit dien as kommunikasie
en ekspressiemiddel van die mens se intellektuele, emosionele
en persoonlikheidsfunksionering. Deur taal word betekenis
en kennis oorgedra. Dit impliseer sistematisering van inner
like ervaring en konsepte, wat tot die geestelike ontwikkeling
van die mens lei.
Daar bestaan In hierargie van verskillende taalsisteme waarvan
die ouditiewe en vokale ervaring of brabbeltaal, by die baba
die eerste sisteem is. Hierna ontwikkel die ouditief-resep
tiewe taal of begrip. waarna die spraakfase of ouditief- eks
pressiewe taal ontwikkel.
Die visuele taalvorme is die mees
gevorderde taalvorme by die mens, naamlik visueel-reseptiewe
taal of lees en visueel-ekspressiewe taal of skryf. Laasge
noemde ontwikkel as 'n permanente vorm van die bewaring van
die visuele vorm.
Hierdie hierargiee vorm In hegte eenheid. Sonder die basiese
oUditiewe taalvorme kan die latere visuele vorme nie gevestig
word nie.
In hierdie ondersoek is klem gele op die finale taalsistep.m,
naamlik die visueel-ekspressiewe taalvorm of skryftaal. Die
ontw;kkelingsgang is in die literatuuroorsig gevolg vanaf die
fase van vooroefening en skryfgereedheid tot by die finale fa
se van die skryftaalontwikkeling, naamlik die ontwikkeling van
die kwaliteit of abstrak-konkrete vlak van die inhoud van dit
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wat geskryf is.
Omdat daar sekere faktore is wat 'n belangrike rol by die ont
wikkeling van die skryftaal speel. is die besondere doel. naam
lik om te bepaal of daar 'n verband is tussen I.K. en skryf
taal.
'n Verdere doelstelling is die ondersoek na moontlike
faktore wat 'n rol by die ontwikkeling van die skryftaal speel.
Die besondere doel van hierdie ondersoek ;s die bepaling
van 'n verband tussen I.K. en skryftaal. Die hipotese, naam
lik dat daar wel 'n verband tussen intelligensie en skryftaal
vermoij bestaan, is ondersoek deur die NSAG en SAST-toets op 'n
groep st.3-1eerlinge in en om Pretoria' en Potchefstroom toe
te pas. 'n Beduidende korrelasie is tussen die resultate van
hierdie twee toetse gevind. Ten spyte van die feit dat I.K.
en skryftaal hoog korreleer, bestaan daar dikwels In groat
diskrepans tussen intellektuele- en skryftaalvermoe. waar
laasgenoemde baie laag meet in vergelykfng met die intellek
tuele vermoe. Hieruit het die algemene doelstellings gevolg.
naamlik die ondersoek van faktore wat waarskynlik 'n rol by
die ontwikkeling van die skryftaalvermoe kan speel. Ter eva
luering van bogenoemde doelstel11ngs. is gebruik gemaak van 'n
individuele toetsbattery wat op 'n eksperimentele groep en 'n
kontrole groep, wat saamgestel is uit bogenoemde st.3-1eer
linge toegepas. Die volgende toetse is by hierdie battery
ingesluit:

= Bender Gestalttoets

=
=
=
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Benton Visuele Geheuetoets
Nuwe Suid-Afrikaanse Individuele Skaal: subtoets 5 - ou
ditiewe geheuetoets
Nuwe Suid-Afrikaanse Individuele Skaal: subtoets 7 
toetsing vir visueel-motoriese vaardigheid

= Persoonl ikheidsvraelys vir Kinders (PVK
= Harris-lateraliteitstoets
:

Leestoets (Afdeling I van die Diagnostiese toetse in
Afrikaanse Lees en Taal gr. ii tot st. 5)
= Toets vir Mondelinge Taal (TMT)
= Gestruktureerde onderhoud met elke leerling.

Die resultate uit hierdie toetse verkry, vind ondersteuning
uit die literatuur wat sekere faktore, wat moontlik 'n rol
kan speel by die skryftaalontwikkeling, beklemtoon.
Indien
hierdie faktore onderontwikkeld bly of wanfunksioneer, kan
dit die skryftaalontwikkeling belemmer.
Daar is 'n hele aantal neurologiese, psigologiese en psigo
sosiale faktore, wat die ontwikkeling van skryftaal by die
kind beinvloed. Hierdie faktore speel 'n direkte rol by die
ontwikkeling van die ouditiewe taalvorme (luister en spraak),
wat as gereedheidsbasis vir die visuele taalvorme, naamlik
lees en skryf, dien. Die visuele taalvorme vereis 'n groter
mate van neurologiese en psigologiese rypheid as die ouditiewe
norme. Skryfvermoe, as hoogs ontwikkelde taalvorm by die mens,
verg besondere rypheid ten op sigte van psigomotoriese koordi
nasie, emosionele ontwikkeling en psigomotoriese integrasie.
Die volgende faktore blyk uit die literatuur, asook uit die
resultate van die onderhawige studie, verband te hou met
skryftaalontwikkeling: serebrale dominansie, neurologiese
en motoriese ontwikkeling, visuele geheue, intelligensie,
emosionele faktore, leesvermoe, mondelinge taal, ouer-kindver
houding, deelname aan sport en ander buitemuurse aktiwiteite
en buitenshuise werk van die moeder.
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Die hipotese, naamlik dat daar 'n verband tussen I.K. en
skryftaal bestaan, word dus aanvaar. In gevalle waar die
kind op skryftaalgebied nie volgens sy intellektuele vermoens
presteer nie, word veronderstel dat een of meer van
de faktore 'n remmende invloed op die kind se skryftaalont
wikkeling uitoefen.
Om mee af te sluit word op enkele navorsingsmoontlikhede gewys.
'n Ondersoek na die verb and tussen I.K. en skryftaal teen
die agtergrond van die verskillende sosio-ekonomiese groepe.
=

=
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Die ondersoek na die moontlikheid dat sekere faktore, wat
'n rol speel by die ontwikkeling van skryftaal, meer
een geslag as by die ander geslag voorkom.
In hierdie ondersoek is gevind dat sekere faktore met
skryftaalontwikkeling verband hou. Die hoofdoel was eg
ter nie die bepaling van 'n verband tussen skryftaal en
veranderlikes soos lateraliteit. emosionele en persoon
likheidsaspekte, fisiese en ouditiewe aspekte en ander
taalvaardighede soos lees en spraakvermoe o;e.
'n
Studie behoort gemaak te word van die verband tussen skryf
taal en een of meer van bogenoemde faktore.
Gerigte akademiese en professionele skoling word voorge
stel vir personeel om remedieringsprogramme asook remedie
rende onderrig van kinders met spel-, lees- en skryfpro
bleme te onderneem.
In die onderwys kan nie toereikend
individuele aandag aan kinders met bogenoemde probleme ge
gee word nie omdat klasse te groot is en dit vir die onder
wyser prakties onmoontlik is om voldoende aandag aan hier

die kinders te gee. Daar word aanbeveel dat daar onder
soek ingestel word na die moontlikheid om by elke skool
en vir elke graad of standerd. ten minste een remedieren
de klas in te stel. afhangende van die grootte van die
skool en die aantal gewone klasse.

= 'n

Ondersoek na die rol wat die moeder by die ontwikke
ling van die skryftaal by die kind speel. in besonder die
invloed van buitenshuise werk van die moeder op die kind.
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SUMMARY

Language is a unique human function. It serves as a means
of communication and expression of mankind's intellectual.
emotional and personality functioning. Through language.
interpretation and knowledge are transmitted. Language
implies the systematising of inner experience and concepts
which lead to the emotional development of man.
A hierarchy of various language systems exist of which the
auditive and vocal experience of chatter of the infant are
the first to develop.
The aUditive receptive language
of understanding then develops, followed by the phase of
speech or auditive expressive language. The visual forms
of speech are the more advanced forms of speech of man viz
visual receptive language or reading, and visual expressive
language or writing. The latter develops into a permanent
form of preservation of the visual form.
These hierarchies form a firm unit. Without the basic au
ditive forms of language. subsequent visual forms cannot be
established.
In this research the emphasis falls on the final form of
speech (language) viz the visual expressive form of written
language.
In the bibliographical review. the development is traced from
the phase of pre-exercise and writing readiness to the final
phase of literacy viz development of the quality of the
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abstract concrete level of the content of that which is
written.
Because many factors play an important role in the develop
ment of written language, it is the aim and purpose of this
dissertation to determine where there is a connection between
I.Q. and writing ability.
The specific aim of this research is to determine the connec
tion between I.Q. and written language. The hypothesis that
a connection between intelligence and literacy does exist.
is investigated by means of an I.Q.-test and a standardized
literacy test performed on a group of Std. 3 pupils in and
around Pretoria and Potchefstroom. A significant correlation
between the results of these tests was found. In spite of
the fact that there is a correlation between I.Q. and literacy,
a great discrepancy between intellectual and literacy abilities
often exists, the latter measuring much lower in comparison
with the intellectual abilities. As a result of this, fac
tors which determine the development of literacy have been
examined. For evaluation of the above-mentioned purposes,
use was made of an experimental group and control group con
sisting of the above-mentioned Std. 3 pupils,
The test results arrived at out of this test battery are con
firmed in literature which emphasizes certain factors which
might affect literacy. Should these factors be underdeveloped
or if they malfunction, literacy could be impeded,
It is evident from literature and also from the results arrived
at in this research that the following factors have a connection
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with literacy: cerebral dominance, neurological and motor
development, visual memory, intelligence, emotional factors,
reading ability, speech, child-parent association, partici
pation in sport and other extramural activities and extramural
employment of the mother.
The hypothesis that a connection between I.Q. and literacy
exists is thus accepted. In the case where a child's lite
racy accomplishments are not in keeping with his intellectual
capabilities, it is accepted that one or more of the above
mentioned factors have a retarding effect on the child's
literacy development.
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BVLAAG A
Omsetting van die roupunte van st.3-1eerlinge in die volgende
skale in staneges: totale woorde (WPS).totale sinne (TS).
woorde per sin (WPS), korrektheid en abstrak-konkrete skaal.
STANE
GES

TW

TS

WPS

9
8
7
6
5
4
3
2
1

149+
132-148
116-131
109-115
103-108
96-102
90-95
83-89
0-82

18+
16-17
14-15
12-l3
10-11
8-9
6-7
4-5
0-3

14+
13-13.5
12-12.5
11-11.5
9.5-10
3,5-9
7,5-8
6,5-7
0-6

(Oorgeneem uit:

ABSTRAK-KON
KORREKTHEID KRETE SKAAL
100
99
97-98
94-96
91-93
89-90
86-88
83-85
0-82

19+
17-18
15-16
13-14
lO-12
7-9
5-6
3-4
0-2

Brink. 1972. p.267-269)
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BYLAAG B
TOTALE SKRYFTAALTOETSTELLINGS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE
SKRYFT AALTOETS
TOTAAL VAN TOTALE SKRYF
SKAALPUNTE TAALTOETSTEL
(staneges) LINGS
45
44

43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

131
129
128
126
125
123
121
120
118
117
115
114
112
111
109
108
106
105
103
102
100

TOTAAL VAN
SKAALPUNTE
(staneges)
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

10
9
8
7
6
5

TOTALE SKRYF
TAALTOETSTELLlNGS
98
97
95
94
92
91
89
88
86
85
83
82
80

79
77

76
74
72
71

69

(Oorgeneem uit: Brink, 1972, p.270).
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