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TIISLNZSIE~ 'N OORSIG VAN DIE SINDROOM EN ETIOLOGIE. 

I. Inlei§.ing. 
Ten s·pyte van clie groot aantal ondersoeke wa t 

sedert die be0:.n van hierdie eeu o:p die terrein van 
lees en teal geloo c3.s is 9 is d.aar in werk1ikheid nog min 

aandag gegee aan die meer s:pesifieke prob1eem van dis1eksie. 
Veral in Suid···Afrika is hierdie prob1~em tot dusver nog 

in 'n groot mate deur o:pvoedkundiges geignoreer 9 met die 
gevolg dat daar in ons skole weinig rekening gehou word 

daarmee. Uitsonderinge is die bydrae van o:pvoedkundiges 

soos Van Eeden (1957)? Nel (1956) 9 Grey (1963) en 
Sonnekus (1966). 

In hierd.ie hoofstuk sal 'n kritiese oorsig gegee 

word van di_e belangrikste navorsing oor disleksie ten 
eincle. I 1'1 beg;~i:p te })TO bee~-;0;-; ;~1'1 die aard ~an die· 

sindroom en van moontlike etiologiese faktore wat in ag 
; 

geneem moet word by die re~ediering van die gebrek. 

_II__. ~e=£~e ___ .~y-~gr_~:ppe. 
Tiaa~ bestaan tans nog geen algemene ooreenk6ms 

omtrent die mees geskikte term om die toestand onder 

bespreking aan te dui nie en verskillencle terme word 
naas mekaar gebruik. 

C.~<:L}fong§_gi_ta!.§..~O-~rdbl~gdheicl. 
Haenen (1955 9 _p.81) gebruik nog die ou mediese 

term van Morgan nl. kongenitale woorclblindheid. Hy 
definieer dit as 11 lees- en schrijfmoeilijkheden 9 die in 
de gang van het gebruikelijke, systematische taal- en 
leesonderwijs optreden bij kinderen met een normale 
intellectuele potentie.~ 



{Ql, .. !:eg~§te~o. 
Die term van Ranschburg nl. legastenie word 

gebruik deur verskeie Nederlandse en Duitse auteurs? 
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o o a 0 deur Bl.e,dergroen ( 1955) 9 Vedder ( 1964) 7 Biglmaier 
( 1960) en Sc~l'J.benz ( 1964) • Ranschburg het die toe stand 

aanvanklik beskryf as 'n leesgeo~::··'3k wat voorkom in die 

eerste skooljare ten spyte van 'n normale sintuiglike 
vermoe (Ranschburg 9 1916 9 poiii)o Hy sluit by sy 

begrip dus ook debiele kinders in. Vandag word die term 
gewoonlik in 'n enger betekenis gebruik? nl. slegs in 
verband met kinders met 'n normale intellektuele vermoe. 
IVIaria Linder gebruik die term soos volg; 11 Legasthenie 

ist eine spezielle und aus dem Rahmen der Ubrigen 
Leistungen fallende schwache im Erlernen des Lesens 

bei sonst intakter oder relativ guter Intelligenz '' 

(1951 1 polOO). 
Die definisie~ van Bladergroen (1955 1 po6-7) 

en Schubenz (1964 9 po515) kom baie ooreen met die 
van Linder. Schubenz se definisie lui~ ::Legasthenie 
ist die Bezeichnung fur· eine Diskrepanz z;wischen 

relativ guter allgemeiner :Segabung und der relativ 
geringen Fahigkeit 9 das Lessn und orthographisch 

richtiges Schreib.en in der von der Schule daftir 
eingeraumten Zeit und mit dem vorgesehenen Mass an 

Trainung zu erlerneno" 

_L~J-Disl~ksie o 
Dit skyn asof die meeste Amerikaanse en Franse 

taalpatoloe.die term di~le~sie verkies. Ondersoekers 

soos Myklebust (1965) 9 Hartley (1965) 9 Gooddy & Rheinhold 

(1961)9 Le Gall (1961) en ook Hermann (1959) gee voorkeur 



aan disleksie as die mees bevredigende term wat die 
minste verwarring kan skep. 
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Waar aleksie gelJruik word om 'n verlies van die 
leesvermoe as gevolg van breinbeskadiging aan te dui 9 

(Penfield en Roberts 9 p.l94) 9 word disleksie algemeen 
gebruik om 7 n gebrekkige leesvermoe· in 'n persoon 

van normale intelligensie en sonder duidelike tekens 

van breinbeskadiging aan te dui. 

Hermann (1959 9 p.l8) beskryf disleksie as 'n 

defek in die kind se vermoe om te leer lees en skryf 9 

'n onvermoe wat vergesel word van probleme met ander 
simboolfunksies en wat etiologies nie teruggevoer kan 

word tot 'n intellektuele tekort 9 sintuiglike gebreke 9 

waarneembare breinbeskadiging of omgewingsinvloede nie. 

Myklebust bes~ou disleksie as 'n psigoneurologiese 

taalversteuring wat te wyte is aan 'n neurologiese 
disfunksie 9 nie aan 'n strukturele defek nie. Sy om

skrywing van die probleem sal hier volledig aangehaal word 9 

aangesien dit die mees bevredigende beeld skyn te gee. 
nDyslexia refers to an inability to read normally as a 

result of ~ disfunction in the brain. It is a type of 
visual agnosia and in the past cownonly was referred 

to as word-blindness. Although the individual is of normal 
mental capacity 9 has no deficiency in ability to see 
and is not emotionally disturbed 9 he cannot associate 

the printed word with the appropriate unit of experience. 
It is a language disorder 9 an inability to normally 
symbolize experience verbally <i (1962 9 p.l6). 

( d)--~~ im ~~ ~- _ eD: s e_~ 0..~?:~:1?-E!. _ ~~ e s ;er._ 9. b.~. em e • 
Som.s word daar 'n onderskeid getref tussen 

primere en sekondere leesprobleme. 'n Primere leesprobleem 



verwys na 'n disleksietoestand soos hierbo reeds 

omskryf 9 terwyl 'n sekondere lees:probleem ontwikkel as 

simptoom by 'n ander siektetoestand of abnormaliteit. 

Hermann (1959 9 p.l79) noem as die algemeenste faktore 

wat tot 'n sekondere lees:probleem kan lei~ ·swak 

intelligensie 9 breinbeskadiging ( af§._§j,e); sintuiglike 
V:-'-<~-~'--~------"--'-'C-~------r"---"'>==------ - - o___,. 

gebreke 9 s:praakafwykings en nadelige omgewingsfaktore 

in die wydste sin van die woord. Gooddy en Rheinnold 

(p.232) voeg hierby ook emosionele versteurings, gebrek 

aan oefening a.g.v. siektes en lang afwesigheid van die 

skool en swak ohderwysmetodes. 

III. Grade van disleksie. 

Disleksie is nie-in alle gevalle ewe ernstig nie. 

Dit is 'n varieerbare sindroom en kan in graad·wissel 

van 'n relatief geringe probleem in lees en spelling tot 

'n byna volkome onvftrmoe om selfs die eenvoudigste 

woorde te lees of te skryf (Gooddy, 1961.1 p.232). 

IV _:____Q_mvan.g_~-y~an die pro.bleem. 

In Denemarke waar elke kind op sesjarige 

oule~dom vir disleksie getoets word 1 word die :persentasie 

so hoog as 10% van die totale populasio geskat 

(Hermann, 1959 9 p·.179). Die Nederlandse navoroer Grewel 

(1956~ :p.6) stel dit o:p 3% 9 terwyl Herbst in 'n studie 

in. Suid Afrika w aarby 7 4-9 kind ers be tr eic is 9 4-?f- gevind 

het met vn no!male intelligensie wat heelkundige lees

onderrig nodig gehad het (Nel e.a. 9 1956 9 p. 25 ). 

Die omvang van·die problee:m is dus redel'ik groot en 

as die implikasies van so'n gebrek vir elke betrokke 

indiwidu en 9 in breer :pers:pektief 9 vir die volk in ag geneem 

word 9 mag die probleem nie te gering geskat word nie. 



V. Ander kenmerke van die disleksiesindroom. 
--~"""-"' ~--~~- .. ~ .., ~ .- ... .- .. . . ..-----~·-··· --- -~ ..... ~ ........ --

Die dislektiese kind is nie maar 'n gewone, 
normale kind in alle opsigte met die uitsondering van die 

leesgebrek nie., So 'n opvatting sou op 'n miskenning 
van die persocn1_ikheidsbeeld vex~. so 'n kind berus. 

Haenen (Schenk e.a. 7 1956, p.29) vvys tereg daarop dat 

die leesafwyking o:p sigself eintli1c nie vir die hulp

V3rlener bestaan nie. Die pedagoog of psigoloog het te 
d-)en met 'n kind met vele moeilikhede, o.,a. 'n onvermoe 

om te lees. Ook Sormekus (1966, :p.330) waarsku dat 'n 
mPns nie so moet opgaan in die een simptoom van die 

t•)estand dat uit die oog verloor word dat dit in die 

eerste plek gaan om 'n totale kind nie. 

Disleksie g:s:.an dan ook al tyd gepas,rd en is ver

weef met ander stoornisse en verskynsels ve:.'n sowel 

somatiese as psigo~fogiese ac=:.rd. Di t sou miskien meer 

akkur2.at wecs om disleksie as 'n breer kliniese sindroom 
te beskou waarin die leesgebrek as kenmerkende simptoom 

voorkom. Hierdie sindroom toon vele vertakkings binne 
die totale persoonlikheid van die kind op fisiologiese 

en geestes:psigiese niveau en dit beinvloed ook die kind 

se verhoudinge met sy wereld nadelig (Park, 1951, p.l58). 

Disleksie is geen eenvormige kliniese entiteit nie. -------=-·-, - -----
1n Hele varieteit van simptome is moontlik wat heelwat 

kan wissel van individu tot individu. Nogtans het 

gevallestudies van o.a. Shankweiler (1964) en Myklebust (1962 

'n aantal redelik algemene kenmerke van hierdie sindroom 
---------- • - f 

aan die lig gebring. Sommige van hierdie verskynsels 

sal verv-olgens kortliks bespreek word. Dacor sal in die 

eerste plek gelet word op sekere oorwegend pgigofisiglogiese 
~==~-~~ ··o-~ ~ _ _, - --

aspekte en daarna o:p v-ersteurings bim1.e die g~es"tespsigi~se 
sfeer., So '·n skeiding is weer kunsmatig en kan nie · 



{Onsekwent deurgevoer word nie aangesien die hele 

persoonlikheid by elke verskynsel bei;irek word. 

la) Ve!warde lat~ral_i tei t. 
Een v~n die opvallendste kenmerke van die 

psigomotor:_oc::r.:: gedrag van ;:1ie o5slektiese kine is sy 
verwarde lateraliteit. Waar die normale neiging by 
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die mens is om unilateraal te ontwikkel 7 deur bv. sowel 

die regterhand 9 regteroog en regtervoet dominant te 

gebruik 9 gebeur dit soms dat 'n persoon ten opsigte van 
sekere funksies regsdominant en ten opsigte van ander 
linksdominant ontwikkel. Dit mag ook voorkom dat vir 

sekere funksies 9 veral vir die gehoor 9 geen duidelike 
patroon van dominansie voorkom nie. 

Orton (1928) het.beweer dat linkshandigheid veel 

meer by leesswak kinders as by normale lesers voorkom.;X 

Hy het die spieelskrif en omkeringsfoute van lees
gebrekkiges toegeskryf aan die besondere neurologiese 

organisasie, van linkshandige kinders. Die meeste latere 

navorsers soos Moody en Philips (1934) 7 Galifret--Granjon 

(1951) en Schonell (1961) kon geen betekenisvolle 
verband vind tussen linkshandigheid per se en leesvermoe 

nie en het gevolglik Orton se teorie verwerp. Baie 
linksht:~,ndige kinders is goeie lesc::rs. Die linkshandige 

kind leer wel moeiliker skryf as die regshandige en dit 
is vir hom soms moeiliker om 'n begrip van die letter

volgorde in woorde te ontwikkel (Blignaut, 1963 9 p.212). 

Al bg. navorsers het wel 'n betekenisvolle verband 
gevind tussen gebrekkige leesverrnoe en _gernengde oog-

hand dominasie. Die lateraliteit van die oog en hand 

is op sigself waarskynlik nie betekenisvolle faktore 



nie ~ maar di t kan wel 'n ae,nduiding wees van die meer 

basiese~ ~~g~SB probleem. (Johnson? 1957). 

(b) JVIo!o:r::~--~§. _ __E:f~.Y~~n_gs ._ 
AlJ.:.oewel die leesswal{: kind se vroee 9 voorskoolse 

motoricse G~.L·vv~.ikkeling normaal verloop 9 presteer hy 

dikwels later onder gemiddeld in motorie-se toetse. 

Sowel Myklebust (1962 9 p.l8) as ~jossem (1962 9 p.ll08) 
noem motoriese lompheid as een va~ die kenmerkende 

eienskappe van die leesswak leerling. Die swak motoriese 

koordinasie kan wissel in graad van 'n geringe probleem 
met fyn motoriese take tot 'n ernstige apraksietoestand, 

waarin algemene swak koordinasie ten opsigte van groot. 
en klein spiere voorkom (Hunger-Kaindlstorfer 9 1963 1 

p 0 190) • 

Hieronder kan ook verwys word na die swak
gevormde, slordige handskrif van baie dislektiese 

kinders en hulle onvermoe om letters reg te konstrueer. 

Gebrekkige spierkoordinasie dra baie hiertoe by 9 hoewel 

ander faktore soos swal-s:: rui:mtelike oriente,sie waar-
skynlik ook ll.ierby 'n rol speel 

(c) N ~ur<21~gies §._..§..~p-~_s_Jme. 

(Myklebust 9 1962 9 p.l?). 

Oor die voorkoms van ernstige neurologiese 
versteurings wat deur neurologiese ondersoek en EEG 

bevindings aan die lig gebring sal word 9 bestaan daar 
in die literatuur geen ooreenstemming nie. Carner meen 

·dat werklike breinbeskadiging selde voorkom (Hartley 9 

1965'9 p. 3) en ook Hermann v:lnd dat neurologiese studies 
nie 'n ke~~erkende serebrale versteuring by disleksie
gevalle openbaar nie (1959 9 p.94). 



Harris wys daarop dat waar die· ortodokse 

neurologiese ondersoeke gewoonlik negatiewe resultate 
lewer, die geskiedenis van die gevalle en die resultate 

op_psigologiese toetse soos die Rorschach 9 Goldstein

Scheerer en Bender Motor Gestalt-toets dikvvels die moont

likheid van ~n diffuse organiese beskadiging suggereer 

(Harris 9 1953 9 p o 324) o Shankweiler (1964·, p o 284) het 
by ses van sy twaalf proefpersone tekens van minimale 

breinbeskadiging aangetrefo Sy steekproef is egter te 
klein om enige finale konklusie te maako Delacato (1959) 

meen dat in uiters 30% gevalle van breinbeskadiging sprake 

is, By die ander 70% gevalle tree wel 'n afwykende 

neurologiese funksionering op ten opsigte van taalfunksies 
maar hierdie disfunksie kan nie tot •·n organiese 

beskadiging teruggevoer word nieo 

Dit wil dus voorkom of 1 n ernstige, fokale 
breinbesk<::• .. diging relatief selde voorkom by kinders met 

leesgebreke 9 maar die moontlikheid van 'n diffuse 
beskadiging is nie ui tgesluit nie terwy.!_ daar wel dikwels 

'n funksionele neurologiese versteuring te ~espeur iso 

J.§_L_~fwyltJ-EJ~;s _?.::q_ ~.:i.-E:~_uig_lik~--Y~ ~B.:~~eming o 

Vroeere ondersoekers soos Morgan (1896) en 

Hinshelwood (1917) was besonder beindruk deur die 
afwesigheid van enige prime~ _sintuiglike defek wat tot 

die leesprobleem aanleiding kon gee, Die waarnemings

proses by lees is egter baie kompleks en sluit meer in 
as die blote meganiese sien en hoor van prikkelso By 

die bespreking vnn die fisiologiese aspekte van die 

leesproses is reeds gewys op die komplekse neurologiese 
prosesse wat geintegreer word by die waarnemingsproses 
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voordat tot lees gekom word. Ook geestespsigiese 
aspekte wat nie direk vanuit die neurologiese werkinge 
verklaar kan word nie~ soos aand.ag en appersepsie 9 speel 
'n rol. Yfanneer Carner disleksie "a perceptual disorder 11 

noem 9 verwys hy ook eerder na vorsteurings in die 
sentrale 9 integratiewe aspekte van waarneming as na die 
b1ote sintuiglike opname. 

Navorsers soos Shankweiler (1964 9 p.28J) is 
geneig om die basis van die hele leesprobleem te soek 
in die onvermoe van visuele organisasie. Visuele 
waarnemingsgebreke mag wel voorkom by dislektiese 
kinders 9 maar die rol van ouditiewe opname en integrasie 
mag nie verontagsaam word nie. Myklebust meen dat die 
afwykings in waarneming by die dislektiese kind prim~r 
ouditief of visueel van aard is 9 en wys daarop dat 
diegene wat defekte in ouditiewe vermoe toon, psigologies 
die meeste geaffekteer word (1962, p.l8). Ook Clementi 

(1966) meld in 'n onlangse brief dat die dislektiese 
/ 

kind dikwels verkeerd hoor, moontlik as gevolg van 
gebrekkige gehoorselektiwiteit. 

Daar is al dikwels gewys op die persepsuele 
onrypheid van die swak leser. Volgens Schonell (1948, 
p.l54) kom die waarnemingsvlak van die swak leser ooreen 
met die van die normale jonger kind, deurdat hy woorde as 

vae gehele waarneem en nie in staat is tot 'n sistematiese 
ontleding van die woorde en klanke nie. Die gevolg is 
dat die ouditiewe en visuele aspekte van woorde nie 
effektief met mekaar geassosieer word nie. Hierdie 
beskouing staaf ook in 'n mate die resultate wat Frank 
(1935) verkry het by 'n vergelyking van die leesfoute 
yan leesbeginners en ouer, leesswak leerlinge. 



(e) Versteurings :t~ _ru~~tel=i:.~~--<?ri~rr~~sie. 
Een van die simptome wat meer binne die geestes

psigiese sfeer van die persoonlikheid val en wat deur feit

lik alle navorsers op die terrein van disleksie genoem 

WOrd 9 is die ::CiWak ruimtelike orientasie V'la t hierdie 
kinders openbaar. Aangesien hierdie simptoom van 

basiese belang skyn te wees binne die disleksiesindroom 9 

sal dit hier meer breedvoerig bespreek word. 

Die mens besit 'n rigtingsfunksie wat die vermoe 

om die self in ruimte te lokaliseer inhou. Die lokali
sering van ander objekte word ook vc_-~sgestel met behulp 

van hierdie funksie. Die mens se konsep van rigting 

bestaan deels uit 'n bewussyn van 'n eie liggaamsposisie 
en deels uit die liggaam se moontlikhede om in ruimte 

te_beweeg. Op grond van hierdie komponente konstrueer 
" 

die mens- 'n reeks abstraksies wat begrippe soos bo-

onder 9 links - regs 9 voor - agter 9 ens. insluit 
(Hermann 9 1959 9 p.l38). 

Die bewussyn van die eie liggaamsposisie noem 

Hermann die liggaamskema. Wanneer die individu se 

orientasie in verhouding tot sy eie liggaamskema versteur 

\

is sodat verhoudinge soos links - regs nie stewig geves

tig is in hierdie skema nie 9 sal sy poging tot ruimtelikE;. 
~ ---~=------=,"--~-"-- - -

1orientasie misluk. 'n Ver.steuring in die rigtingsfunksie 
I" _______.., 

versteur die be6rip van simbole 9 aangesien letters.en 

syfers abstraksies is wat slegs betekenis inhou ten opsigte 

van 'n definitiewe posisie wat hulle inneem in verhouding 

tot die persoon se eie liggan:mskema. Rigtingsversteurings 

sluit ook kronologiese aspekte in 9 veral wat ruimtelilce 

volgorde betref. Dit lei dan tot omkeringsfoute in lees 
en skryf (Hermann 9 p.l40-145). 
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Orton het reeds in 1937 dasrop geYvys dat 
vorw~rrings ten opsigte van rigting tot lees- en skryf
probleme kan lei. Hy was van mening dat hierdie rig
tingsprobleem spesifiek gebonde is aan lees en skryf en 
nie uitgebrei word oor ander aspekte van die persoon se 
somato-ruimtelike ervaring nie. Vandag bestaan daar 
egter heelwat bewyse dat die orientasieprobleem in 
werklikheid veel meer algemeen van aard is, hoewel dit 
die duidelikste geopenbaar word in lees en skryf. 

Saam met die lees- en skryfafwykings kom ook 
ander simboolafwykings as simptome van die gebrekkige 
ruimtelike orientasie voor, o.a. probleme t.o.v. syfers, 
morse_.kodes en musieknote (Hermann, 1959, p.20). 

Myklebust (1962) het gevind dat die versteurde ruimtelike 
orientasie verde~ ook tbt uiting kom in 'n onvermoe van 
die persoon om tussen links en regs of tussen die 
verskillende windrigtings te onderskei. Dit lei dikwels 
tot 'n topografiese gobrek, d.w.s. die onvermoe om 
landkaarte te interpreteer. Die persoon kan nie simbolies 
spasieer nie en selfs tydopeenvolgings kan nie akkuraat 
weergegee word nie. Die dislektieso kind vind dit 
moeilik om die name van die weeksdae of van die maande 
in die regte volgorde te gee, selfs al is hy hoogs 
intelligent·. 

Die Franse navorser Galifret-Granjon (1951) het 
spesiale aandag gegee aan die ruimtelike organisasie--

. . 
vermoe van swak lesers en het 'n beduidende verskil 
gevind tussen die organisatoriese vermoe van normale en 

leesswak kinders. Simon (1951) het dioselfde probleem 
verder ondersoek m.b.v. die Kohs-Goldstein-toetse 
en die Bender Motor Gestalt-toets en het hierdeur 
die resultate van Galifret-Granjon bevestig. 



Tiie navorsingsresultate van Rose (1958) en 
Fildes (1921) in verband met die swak prestasie van 

leesswak kinders op syferomvangtoetse 9 reflekteer 
waarskynlik ook die swak ruimtelike orientering van die 

leerlinge. Fildes het gevind dat die swak lesers as 'n 

groep 'n besondere onve.rmoe openbaar het in die vashou 
en reproduksie van 'n reeks ouditief gegewe prikkels 

(syfers) 9 terwyl nog 'n grater gebrek vQ,orgekom het waar 

die materiaal visueel aangebied is. Sy het hieruit 

afgelei dat die swak lesers 'n s~~sifi~c:;1te .omz:ermoe toon 
in die leer van visuele materiaal. Ruimtelike orientusie 

·- -------
kan hier ook 'n rol speel. Om 'n reeks syfers vas te 
hou en weer te gee 9 moet die visuele simbole in 'n 

bepaalde ruimteliko verband en volgorde vasgehou word: 

waarop hierdie visuele beeld omgesit moet word in 'n 
I 

ouditiewe beeld waarin die regte volgorde nog steeds 

bewaar moet word. Na hierdie psigiese oorskakeling 
moet die syfers weergegee word. 'n Versteuring in 

. ' 
ruimtelike orientasie sal waarskynlik 01nniddeliik tot 

uiting kom in so 'n syferomvangtoets. 

~)) Gebr~kkige abs~-!'~heri~gsvermoe. 
11 Learning to read seems possible to us only 

through access to analysis and abstraction9 these are 
the essential elements which make it possible to grasp 

the relationships between the spoken and the written 

language" (Simon 9 1957 9 p.452). 

Verskeie Nederlandse navorsers wat die disleksie
probleem vanuit 'n meer psigologiese gesigspunt benader, 

wys op die onvermoe tot analise en abstrahering wat 
gepaard gaan met die kenmerkende instelling van die 

leesswak kind o:p sy wereldo Volgens Bladergroen (1957) 
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en Vliegenthart (Schenk e.a. 9 1956) is hierdie kinders 
besonder konkreet og811m+de en kan hulle hulle nie maklik 
objektiveor van die onmiddellike werklikheid nie. 
Vliegenthart wys op die kinderlikheid wat eie is aan 
hierdie kinders en hulle gebrek aan·distansiering ten 
opsigte van emosionele belewinge. 11 In dit niet kunneh 
treden uit de vitale concrete 9 subjectieve eigen wereld 
van de emotionele warmte 9 in het moeilijk coordinering 
dier belevingswereld met de meer gedistansieerde houding 
die het formele en abstracte denken vraagt 9 zie ik het 
kenmerkende van de belevingswereld van vele dezer 
kinderen '1 (Schenk e.a. 9 p.27). 

In die leesproses kan hy nie die simboliese 
~-/~-=~~~<- -

betekenis van die leestekens snap nie 9 omdat dit hom 
-· ........ _- - ~- ""----

ontbreek aan objektiewe. denke en ordening. Opvallend 
is dat hierdie kinders soms wel goed·vaar in rekene, want 
hoewel rekene ook 'n simboolfunksie inhou wat abstrakte 
denke vereis 9 is dit nie so emosioneel belaai· as taal nie 
en kan die kind hom hier makliker objektiveer van die 
leerstof. 

Die swak ruimtelike organisasie van die leesswak 
kind speel waarskynlik ook hier 'n rol 7 in so verre dit 
die kind se ordeningsvermoe sowel in die konkrete as in 
die abstrakte belemmer en sodoende sy vermoe.tot abstrakte 
denke blokkeer. 

(g) Skryf.-:_ en spelprobleme. 
Aangesien skryf die ekspressiewe aspek van visuele --· taal is 1 sal 'n onvermoe om te lees dikwels direk -gemanifesteer word in skryfgebreke. Gesien vanuit die 

. oogpunt van die hierarchiese struktuur van taalontwikkeling 9. 



is dit duidelik da.t waar die spraak van die kind 
dikwels goed ontwikkel is? sy lees- en skryfvermoe 
beide gebrekkig kan wees. Herms.nn wys daarop ds.t .'n 
ernstige toestand van disgrafie dikwels voorkom saam 
met disleksie ·., Onder disgrafie verstaan hy ~ 11 a 
diminished or totally lacking capacity for expression 
in writing 11 (Hermann 9 1959·; p.49). Selfs waar die 
kind wel sinne kan skryf~ is die spelling gewoonlik 
uiters swak. Oudio-visuele verwarrings wat optree 

37. 

by rlisleksie sal--fei·"-t~;t --·f;~·t·~·-i;;b-~id-~ le~~-- -~~ spelling 

(Thurstone 1 1954). 

i h) J2:J:.§.]f§-lk~_l i e • 
Alhoewel diskalkulie en disleksie dikwels 

' 
onafhanlrlik van mekaar kan voorkom? gebeur di t soms dat 
die neurologiese d_isfunksie by disleksie van so 'n 

<-~>=<--~. ... ... __ •• 

aard ~s 7 dat ook die simboliese betekenis van syfers nie 
....__~~-~0 ~~--~-~-~------·---..,··-·~--

geleer kan word nie. Opvallend is a·at· ·aie dislektiese 
persoon met 'n rcken~wakheid onseker is oor die rigting 
waarin hy behoort te werk in sy berekeninge. Optel en 
aftrek 7 anders as lees? vind van regs na links plaas. 
Die feit dat deling weer van li~~s na regs gedoen moet 
word, dra verder by tot die verwarring (Hermann 9 p.79). 

Hermann wys ook daarop dat hoofrekene vir hierdie 
kinders dikwels problem.e mag lewer 9 as gevolg van hulle 
onvcrmoe om die visuele ruimtelike beeld van die syfers 
vas te houg ,;The word-blind person is usually poor at 
mental arithmetic since he cannot picture the numbers as 
when calculating on paper 11 (p.l57). 

Selfs waar die rekenfunksie aanvanklik normaal 
ontwikkel 1 kan die leesswak leerling in die hoer standerds 



van die laerskool moeilikheid ondervind met die oplos 
van rekenlrundige :probleme wat verweef wo:rd in 'n 
·geskrewe teks. Hier le die probleem primer by die 
leesswakheid wat die kind verhinder om die .instruksies 
van dis probleem se teks te volg (Hermann~ p.8l). 

(i) J;_:gtelligen~ 
Voorde,t van die simptome binne dio kenlewe van 

die dislektiese kind afgestap word en na die versteurings 
in die emosionele en (::ltrewingslewe verwys word 9 sal die 
intellektuele vermoe van hierdie kinders net kortliks 
bespreek word. 

Die moesto dislektiese leerlinge toon 'n 
normale of bo-normale intellektuele vermoe~ maar dit 
gebeur cli1cwels dat hulle bekwaamhede te laag geskat 
word, veral waar papier-en-potloodtoetse gebruik word 
(Myklebust 9 1962~ p.l6). Waar die taalversteuring van 
'n ernstige aard is~ sal clit verhinder clat die kind se 
werklike intellektuele potensiaal tot volle ontplooiing 
kan kom, aangesien die intelligensie van taal gebruik 
moet maak om die werklikheid te deurbreek en ten 
volle te ontwikkel. 

Disleksie kan nogtans nie beskou word as een 
aspek van algemene agterlikheid nie~ daar bestaan 'n 
definitiewe wanverhouding tussen die vlak van lees
bekwaamheid en ander aanduidings van intellektuele 
ontwikkeling .(Shankweiler 9 1964 9 p.267). Dit is 

.·dan ook in hierdie sin dat daar wel van 1 n :·.spe
sifieke" leesafwyking of 'n 11 parsiele defek" gepraat 
kan word • 

. Blykbaar is intelligensie op sigself dus nie 
so 'n essensiele faktor by lees nie. Navorsingsresultate 



toon dat daar byna net soveel subnor.male leerlinge is 
wat goed lees'l t:bS wat daar bo-norm.ale leerlinge is wat 

nie behoorlik k8,n lees nie (Schonell, 194-2v p.l22). 

Verskeie onafhanklike o:n.eteraoekers soos 
Schubenz (1964) en Altus (~956) ·net gevind dat die 
intellektuele patroon van swak lesers wel af'wyk van 
die van goeie lese:t-s.; In v~rgelyking met no:rm.ale 
lesers wat in die volle Wechii:3'ler Intel.l.igepsieskaal 
vir kinders dieself'de totale !~:punt behaal~ word 
swak lesers gekenmerk deur 'n beter _;,prestasie op die 
nie-verbale skaal en 'n swa:kker .funksionering op die 
verbale skaal. Swak l.esers ;presteer oor die algemeen 
die swakste in die rekellkund:e-~ syfersimbole- en 
blokkiespatroonsubtoetse 9. en die beste in die. woorde
skat-? prentvoltooiing- 9 objekversameling- en prent
rangskikkingsubtoetse. 

(j) Emosione~e versteurin~. 

Binne die emosionele sfeer kom allerlei simptome 
van wanaanpassing 9 o.a. enuresis 9 naelbyt 9 allergiee of 
algemene emosionele labiliteit 9 redelik algemeen voor by 
dislektiese kinders (Tjossem 9 1962 9 p.ll09). Benewens 
die onsekerheid en angs wat direk verband hou met die 
leessituasie 9 wys Bladergroen (Grewel e.a. 9 p.34-54) 
daarop dat ook meer algemene emosionele verskynsels 

soos sterk mi:q.derwaardigheidsgevoelens 9 angs en verset
reaksies dikwels by hierdie kinders te bespeur is. 

Dat sodanige emosionele toestande algemeen 
voorkom 9 lean goed begryp word as 'n mens in ag neem dat 
hulle· probleme selde deur ouers en onderwysers begryp 
word en dat luiheid of swak intelligensie gewoonlik as 
die oorsake van die opvoedkundige proble~e beskou wordo 



Uit die reeds klassieke outobiografie van X (1936) en 
die artikel -van Hall (1945) 7 wat ook as kind 'n lees
swakheid gehad het 7 blyk duidelik die akute angs en 
intense spanning wat hull.e as kinders in die skoo1-
situasie ervaar het 7 verb1 as gevo1g van die gebrek 
aan begrip van die opvoed,O)rS en ten spyte van die fei t 
dat hu1le in hulle ander skoolvakke goed gepresteer het. 

Die vorm van die emosione1e reaksie verskil baie 

van kind tot kind en Hermann (1959 7 :p.~78) meen dat 
die aard en erns van die reaksie waarskyn1ik in 'n 
grater mate bepaal word deur die mate van begri:p wat 
die kind teekom as deur die erns van die gebrek self. 

Va.n tyd tot tyd het navorsers 'n paging 
aangewend om 'n tipo1ogie vir swak lesers uit te werk 7 

aan die hand van die emosionele reaksiepatroon van hierdie 
kinders. So het IVIessmer in 1904 (::Siglmaier 7 p. 26) swak 
lesers in twe8 toenpole ingedeel 9 nl. in objektiewe en 
subjektiewe rea~sietipes. Schenk onderskei weer tussen 
die wat in o:pstand is? aggressief.1 wantrouend en negati-
wisties optree 7 en die wat ooraangepas is 7 meegaande en 
passief optree (Schenk e.a. 9 1956 7 p.8). 

Meer resente en beter gekontroleerde studies soos 
die van Chronister (1964) en Norman (1959) dui daarop 
dat die persoon1ikheid van 1eesswak kinders geen tipiese 
patroon inhou nie. Ook Siegel (1954) vind dat die 

varieteit van persoon1ikheidspatrone binn0 die dislektiese 
groep ooreenkom met die wat binne enige groe;p emosioneel
versteurde kinders aangetref word. 

(k) Afwykings in die strewincrslewe. --- --·-··· ·- .. _, ___ ......... _ ........ ·-··-.. ... _p_ -----

Verste'L:trings binne die strewingslewe van die 
dislektiese kind kom ook algemeen na vore. Sommige 



openb<: ... ar 'n algemene gebrek aan belangstelling in lees 
en sl-coolwerk in die algemeen en een van die grootste 
probleme by die remedierende prosedure is dikwels om 
in hierdie leerlinge weer die nodige motivering op te 
wek om te leer lees. 

Aangesien hulle voortdurend daarin faal om die 
gestelde ideaal 9 nl. om goed te lees, te bereik 9 stel 
hulle onbewus later 'n laer 9 makliker bereikbare 
doelstelling en hulle sal nie sander meer weer die 
einddoel verhoog om daardeur die moontlikheid tot 
mislukking weer oop te stel nie. Die behoefte om te 
kan lees mag nog bestaan 9 maar dit word nie omgesit 
in 'n wilsbesluit en wilshandeline nie. 

41. 

Sommige pro?eer ~ompenseer vir hulle gebrek 
deur op 'n ander gebied 9 dikwels 'n sosia~l onaanvaar
bare terrein te probeer presteero Gedragsafwykings soos 
steel 9 leuens of aggressie kOJI1 dan voor o Waar moeilik 
kontak met anuer mense gemaak word, kan hulle ook 
denkbeeldige doelstellings stel en die toevlug neem tot 
dagdrome, waardeur ook hulle ander skoolwerk later 
skade ly (Hermann 9 1959, pol78) o 

( 1) Relasiesteurn~_sse ~ 
Leesprobleme gaan dikwels gepaard met steurnisse 

in die kind se interpersoonlike verhoudinge. Die kind 
se emosionele kontak met gesinsled~, ouderdomsmaats en 
onderwysers raak versteur deurdat die .kind homsel:f 
voortdurend verneder voel en 'n diepliggende 
minderwaardigheidsgevoel kan ontwikkel teenoor ander 
mense (vgl. Biglmaier? p.50 en Siegel 9 1954 9 p.413). 

• I 
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Die emosionele reaksies of gedragsprobleme van 
die kind verwy-der hom nog verder van die sosiale groep~ 
met die gevolg dat hy dit al moeilikervind om 'n 

· bevredigende kontak te maa1c en sy algemene sosiale aan
passing in 'n toenemende mate versteur word (.Chr_onister 9 

19649 p.253). 

Individuele verskille kom ook hier voor en die 
erns van die relasiesteurnis kan wissel van 'n byna 
algehele gebrek-aan kontak tot 'n slegs geringe aanduiding 
van wanaanpassing. Sommige kinders mag selfs daarin 
slaag om 'n suksesvolle emosionele en sosiale aanpassing 
te maak 7 m~.ar hulle blyk die uitsonderings te wees 
(Harris 7 19539 p.325). 

VI • J?.ti <?!.<?_g~ ~-!. 
~v 

Vir byna 'n honderd jaar word ·daar reeds oor 
die moontlike oorsake van disleksie gespekuleer en 
selfs vandag bestaan daar nog geen eenstemmigheid oor 
die werklike etiologie van hierdie verskynsel nie. 
In hierdie afdeling sal 'n kart, kritiese oorsig gegee 
word van die bekendste teoriee in verband met die 
ontstaan van disleksie. 

A. J?_ie ___ "'\C~?._eg_~~~----medJ._~-~~ beskouing~. 
Taal en taal:patologie vorm reeds vanaf die 

middel van die vorige eeu die onderwer:p van uitgebreide 
·ondersoeke van die kant van neuroloe en medici. 
Aa.ngesien die belan.:stellint; in die ondersoek en behande
ling van leesswak kinders aanvanklik so sterk medies 
gekleur was 7 is baie klem gele op organiese en 
kongenitale faktore, terwyl die moontlikheid van 
funksionele etiologiese faktore in 'n belangrike mate 
geignoreer is. 
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Broca (1824-1880) het die teorie gepostuleer dat 
die taalhemis:feer van die brein kontralateraal van die domi
nante hand gelee is. 'n Geringe beskadiging in die linker
hemisfeer van 'n regshandige persoon kan volgens hom 'n 
verlies van die leesvermo8 tot gevolg he (Hartley~ 19657 
p.55). Sy teorie verklaar egter nie hoekom disleksie 
in persone sonder enige teken van breinbeskadiging . 
voorkora nie. 

Een van die eerste beskrywings van 'n geval van 
'n primere leesafwyking is deur die Engelse oogarts; 

Iv.To:r::_ga:n gegee. Hy het vasgestel dat aleksietoestande ook 
kan intree by die afwesigheid van organiese brein
beskadiging en het toe die teorie opgestel dat die toestand 
in sulke gevalle toegeskryf moet word aan ·•n kongenitale 9 

serebrale toestand.. In ooreenstemming met die wetenskap-· 
like opvatting van sy tyd oor die lokalisering van 
spraakfunksies 9 het hy die afwyking toegeskryf aan 'n 
kongenitaal bepaalde ondGrontwikkeling van die gyrus 
angularis 9 wat beskou is as die sentrum vir lees in die 

brein. Hy het die term ~o~g~~i~~~~ woordb~~E~heid 
·ingevoer 9 om die to estand te onderskei van aleksie ( woord-
blindheid a.g.v. serebrale trauma) (r:1organ 9 l896 9 p.l378). 

Hinshelwood het die bespreking oor·kongenitale 
woord.blindheid voortgesit in 'n aantal publikasies 
wat vanaf 1900 tot 1917 verskyn het. Hy was die eerste 
:persoon om 'n werklik uitgebreide 9 sistematiese be 
skrywing van die toestand te gee. Op grond van twee 
faktore 9 nl. die opval1ende ooreenkoms wat persone met 
kongeni ts.1e woordblindheid vertoon met geval1e wat in 
hulle latere 1ewe hu1le leesvermoe verloor het a.g.v. 
breinbeskadiging 9 en die waarneming dat verski1lende 
geval1e van woordblindheid dikwe1s binne dieselfde 
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familie voorkom, het Hinshelwood Morgan se teorie 
ondersteun. Ook hy skryf leesgebreke dus toe aan 'n 
defektiewe ontwikkeling van serebrale areas as gevolg van 
kongenitale faktore (Hinshelwood 1 1917). Geen bewys is 
egter nog ooit gelewer dat disleksie wel as.gevolg van 
'n fokale letsel of serebrale onderontwikkeling ontstaan 
nie. Die feit dat die beskadiging van die linkerhemi
sfeer in die vroee kinderjare nie die aanleer van taal 
verhaied nie 9 openbaar die relatiewe :plastisiteit van die 
infantiele brein met betrekking tot taalfunksies en 
sluit eintlik die moontlikhoid van 'n ontwikkelings
disleksie es ·gevolg van 'n fokale letsel uit 
(Shankweiler 9 1964 9 p.268). 

In 1925 het Orton die teorio van Hinshelwood in 
twyfel getrek. Hy was die mening toegedaan dat 
disleksie 9 stotter en vertraagde s:praakontwikkeling 'n 
gemeenskaplike ,etiologiese basis mag h~ 9 nl. · 'n gebref.: 
aan die bevestiging van serebrale dominansie 9 wat tot 
uiting kom in gemengde lateraliteit of linkshandigheid 
in die familiegeskiedenis (Orton 9 1925). Or~on het 
voorgestel dat visuele engramme in beide serebrale 
hemisfere gevorm word 9 maar dat hulle latent is in die 
nie·-dominante hemisfeer. Waar daar nie 'n duidelike 
serebrale dominansie bevestig word nie 9 kan engramme 
van die nie-dominante hemisfeer die verbinding tussen 
die sintuiglike :prikkel en sy betekenis versteur en 
kan probleme o:pduik ten opsigte van die herkenning van 
letters en woorde en die regte orientasie daarvan. 

Orton skryf die :probleem dus toe aan 'n 
furu{sionele gebrek en nie aan 'n strukturele afwyking 
nie. Sy funksionele teorie word vandag nog in 1 n 
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belangrike mate aanvaar 9 behalwe vir sy verouderde 
konsep dat visuele patrone of 'engramme in die brein 
bewaar word. Nuwere lJsigologiese en neurologies~? 
kennis wys hierdie konsep af (Delacato, ·1959~ p.l4). _ 

E .• ~-_J._§.Q!'i ~~--~"?.8.: t_ .. l?.~-~g~l.Q_gi~~ e_ -~ll-"_~:QY .. '?.E?.9:.~E-Il<1~g~ __ f.a.:~tore 
beklemtoon. 

Nadat die konsep van disleksie, oftewel kongenitale 
woordblindheid? binne mediese kringe reeds lank bekend 

' 
was, het die.begrip dat 'n andersinds intellektueel 
normale kind kan faal in die leesproses~ ;ook by psigoloe 
en opvoedkundiges begin posv~t. In die soek na moontlike 
oorsake is diJ:? vroeere bevindinge van neuroloe aanvanklik 
heeltemal buite rekening gelaat. Sodoende het weer eens 
eensydige, onbevredigende teorie~ ontstaan. 

Aanvanklik is die rol van die sintuie 5· veral van 
die visuele sintuig, oorbeklem~oon. In 1 n oorsig van die 
resente 1iteratuur het Traxler gevind dat daar weinig, 
indien enige, verband bestaan tussen visuele gebreke en 
leesvermoe ·(Traxler, 1959y p.92). Hallgren het in 'n 
baie uitgebreide ondersoek ook geen gevalle gevind waar 
visuele afvvykings op sigself enige defini tiewe invloed 
gehad het op swak leesvermoe nie (Hallgren, 1950) . 
Mosse beskou gebrekkige ko5rdinasie van die oogspiere en 
die gevolglike onvermoe tot die aanleer van vlo~~ende 
links - regs oogbewegings as 'n belangrike oorsahklike 
faktor, by leesgebreke (Mosse, 1959, p.827). In 
werklikheid is korrekte oogbevvegings 'n onbewuste en 
noodwendige gevolg van goeiG leesbegrip en staan nie c. 

etiologies in verband met disleksie nie. Regressiewe 
oogbewqgings hang. saam met swak begrip en word nie bepaal 
deur swak koordinasie va1~ die oogspiere nie (Hermann~ p.33). 
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Opvoedkundiges soos Gates beklemtoon die rol 

van eksogene faktore soos opvoeding in die voorskoolse 
jare, die bevordering van leesgeroedheid en die rol van 
svvak gewoontevorming as gevolc, van swak didaktiose 

metodes op skool (Gat~s, 1957, p.533). Ook Walter 
(1957, p.538) beskou swak onderrig as die belangrikste 
oorsaak van swak leesvermoe en noem in hierdie verband 
faktore soos onbuigbare leerprogramme, swak opleiding 
van onderwysers en verouderde metodes. Bg. navorsers 
vereenvoudig die probleem en skyn onbewus te wees van 
'n primers disleksietoestand wat nie tot eenvoudige 
etiologiese fakt·ore herlei kan word nie o Wollner wys 
tereg daarop dat alle blaam nie sonder meer op die 
opvoeders geplaas kan word nie. In sulke gevalle het 
'n mens eerder met 'n sekond8re leesgebrek te doen 
en geen verduideliking word gegee vir die voorkoms 
van andor leesafwykings onder skynbaar ideals didaktiese 

toestande nie (Wollner, 1957 5 p.l8). 

As ·'n ander oorsaaklike faktor word dikwels 
emosionele wanaanpassing genoem (vgl. b.v. Blsdergroen, 
1957, p.254) o Die kind met 'n taalagterstand is wel 
dik:vvels gevoJ;lsn'i.a tig versteur 7 maar dit is moeilik om 

hier 'n duidelike kousale vorwantskap vas te stel. Die 
emosionele toestand kan optreo as oorsaak of as gevolg 
van die leesafwykingo Die emosioneel versteurde kind 
sal moontlik probleme ervaar om aan te pas by die skool
situasie en mag dan swak vorder ten opsigte van leer 
lees. As.n die Emder kant mag 1 n goed aangepaste kind 
wat op skool in die e@rste en belangrikste opdrag, nl. 
om te leer lees, faal, emosionele simptome ontwikkel 

na.mate hy bewus word van sy gebrelc In hierdie verband 
kan verwys word na die navorsing van Fernald (1943, p.8)o 
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In 1 n onaersoek van 78 gevalle van ernstige leesgebrek
kigheid het sy slegs by vier kinders tekens van emosionele 
onstabiliteit voor hulle toetrede tot die laerskool gevind. 
Met die uitsondering v~n hierdie vier het die ander volgens 
hulle ouers en onderwysers hulle aanvanklike skoolloo:p
baan emosioneel goed aange:pas begin~ met 'n begeerte 
om te lees en skryf 9 en het die emosionele reaksies 
ingetree namate die kind se lees:probleem na vore gekom 
het. Die emosionele faktore mag dan wel later 'n 
remmende invloed ui toefen o:p die int.elleksfeer en die 
leeso~twikkeling verder vertraag. 

'n Ander :psigologiese faktor wat soms as oorsaak 
geo:p:per worc1 9 is die besondere konkrete instellingswyse 
van die leesswak kind op sy wereld. Vliegenthart 

(Schenk e.a.~ 1956 9 :p.27) wat hierdie beskouing onderskryf, 
ontken egter nie die moontlikheid van 'n organiese 
basis van die verskynsel nie. Oor die rol wa~ abstra
heringsvermoe by disleksie speel 9 bestaan daar tans nog nie 
absolute duidelikheid nie. Verdere navorsing is nodig 
o:p hierdie terrein voordat die fakto:r verder geevalueer 
kan word. 

Walter (1957) sien motivering as die belangrikste 
faktor wat 'n rol ·s:peel by leesafwykings. Hy me en dat 
as 'n mens by die kind die nodige behoefte kan ske:p om 
te lees, hy sander moeite sal leer lees. Weer word 'n 
sekondere kenmerk van die dislektiese persoon, nl. sy 
gebrekkige belangstelling en motivering, as oorsaak 
gesien. 

'n Ander oorsaaklike faktor wat dikwels deur 
psigoloe geo:p:per word 9 is 'n algemene on~likkelings
agterstand of onry:pheid by die kind. Aangesien die 
leesproses berus op komplekse :psigoneurologiese 
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vermoens wat eers 'n bepaalde ontwikkelings~eil moet 
bereik 9 sal vertraagde ry~wording noodwendig die lees
~roses v-ertraag. Leesgereedheid sluit genetiese faktore 
in wat 'n vasgestelde sekwensiele tyds~atroon volg en 
nie vatbaar is vir veranclering deur opleiding.of ander 
omgewingsinvloede nie (Biglmaier 9 1960, ~.9). Frank 
(1935) het voorgestel dat onrypheid van waarneming die 

' . 
oorsaak van die leesonvermoe mag wees, aangesien 'n 
vergelyking van die leesfoute wat swak lesers tussen die 
ouderdomm.e van sewe en twaalf jaar maak en die foute van 
leesbeginners 'n opvallende ooreenkoms toon. Die 
verwarring van letters en woorde deur die ouer leesswak 
kinders dui aan dat .hulle nog o~ 'n waarnemingsvlak van 
die jong leesbeginners verkeer. In 'n meer resente 
studie het Sharu~weiler (1964) ook tekens van ~sigologiese 
on:cypheid in die infantiele figuurtekeninge van leesswak 
leerlinge gevind. Hy meen gevolglik dat vertraagde 
rypwording 'n belangrike oorsaaklike faktor moet wees. 
Di t. i~~ nog nie heel temal dui.delik of 'n stadiger 
ontwikkelingstempo tot 'n ~ermanente disleksietoestand 
kan lei en of dit slegs verantwoordelik is vir 'n meer 
tydelike agterstand in leesvermoe nie~ 

C. Teoriee wat erflikheidsfaktore ·beklemtoon. 
-------"'~ ..,,,...,..~ , .. _.,-.,..,~ ~·-, .. .,.., • .,.. ·~-·~ • •·• o ,n ·-----'"'••'-~"•"~ -- "''-'• ~w~.,. .. ~-----

j Studi~s soos die van Hallgren (1950) en Hermann 
(1959) suggereer die moontlikheid van 'n erflike faktor 

.in die etiologie van disleksie. Volgens Hallgren se 
ondersoeke is die erflike faktor dominant en kom die 
afwyking gevolglik baie algemeen binne een familie 
voor. Bevindinge van Norrie (Hermann 7 1959 9 p.89) en 
Carner (Hartley, 1965, p.57) 9 wat aan die lig gel)ring het 
dat by identiese tweelinge disleksie in alle gevalle 
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by albei voorkom 9 dui ook sterk op ':n moo:ntlike 
ko:nstitusionele basis. Die vraag wat hier ontstaan is 
wat presies oorgeerf word. Hermann :meen die basiese 
konstitusioneel bepa~lde versteurings staan_in verband 
met die onderontwikkeling van die rigtingsfunksie. 
Die invloed van ander bydraende faktore mag volgens hom 
wel nie verontagsaam word nie. 

D. Res§.~~ e .. ."~t?gr,i~e Y~2?: -~eD:r,olo_g~~-~.§.._?.:_:hs_funksi __ ~. 
In die meer resente literatuur vind 'n mens 

dat sommige van die aspekte van Orton se funksionele 
teorie weer na vore tree. So beklemtoon De Hirsch (1952) 
en Myklebust (1965) 9 in ooreenstemming met Orton·, 
diE.~ belangrikheid van serebrale dominansie en wys op die 
moontlike versteuring van taalfuru~sies waar lateraliteit 
verwar of vertraagd in ontwikkeling is. Volgens 
WJYklebust ontwikkel beide die ouditiewe en die visuele 
taalvorme o:p natuurlike wyse wanneer dominansie bevestig 
word. Wanneer latera1iteit versteur is 9 kan dit lei tot 
die bele:rrrm~ring van sekere taalfunksies soos lees. 
De Hirsch (Coleman e.a. 9 1964~ p.44) beskou venvarde 
lateraliteit as.die uitdrukking van 'n neurologiese 
rypheidsagterlikheid wat aan die grond van leesgebreke le. 

Gooddy en Rheinhold (1961 9 :p.241) skryf disleksie 
ook toe.aan 'n abnormale serebrale funksionering wat lei 
tot 'n gebrekkige vermoe tot die integrasie van sintuig
like informasie. Hierdie onvermoe lei tot :probleme in 
die assosiasie van visuele en ouditiewe simbole en in. 
links - regs orientasie. Die serebrale disfunksie mag 
volgens hulle verband hou met 'n te groot ooreenkoms in 
funksie van die twee hemisfere. 
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Delacato (1959) voer die meeste gevalle van 
disleksie terug tot 'n. funksionele nourologiese 
disorganisasie. Hy vind dat kousale faktore soos swak 
intelligensie 9 ekonomiese status 9 onderwysmetodes 9 

opvoedingsmetodes van ouers 9 sintuiglike gebreke 9 gedrags
afwykings en gebrekkige motivering relatief selde voorkom.. 
Hierdie bevinding stem ooreen met die van Schonell (1961) 
wat gevind het dat vele leerlinge met 'n intelligensie
kwosient onder 90 9 swak huislike omstandighede, 'n swak 
taalagtergrond en fisiese en sintuigll.ke gebreke 9 nogtans 
goed kan lees" Hierdie faktore skyn dus nie 'n primere 
rol te· speel in die etiologie van die probleem nie. Aan 
die ander kant kom simptome soos swak spierkoordinasie~ 
swak handvaardigheid 5 omkeringsfoute in lees en spel 7 

en vroee probleme met spraak 9 wat almal verband hou met 
neurologiese disorganisasie 9 baie algemeen voor. 11 The 
author investigated the differences between good readers 
and poor readers and these differences a~l pointed 
toward the neurological realm as the potential etiological 
factor in poor language and reading development\¥ 
Delacato 9 p.g). 

Die afwesigheid van sekere normale reflekse en 
die voorkoms.van atipiese slaappatrone by die swak leser 
is volgens Delacato te wyte aan 'n gebrek aan neurologiese 
organisasie. nPoor readers have ,all of the component 
reflexes for the reflex 9 but their neuro-muscular 
systems are not organised so that the serialization can 
take place" (Delacato 9 p.30). Pr_esies dieselfde geld 
vir die leesproses: die swak leser beskik oor al die 
afsonderlike komponente wat nodig is om te lees 9 maar hy 

kan hierdie komponente nie integreer en organiseer nie. 
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Die. swak neur61ogiese organisasie hang ten nouste 
saam met 'n gebrek aan unilateraliteit en breindominansie. 
In die meeste mense is die linkerhemisfeer dominant vir 
s:praak 9 terwyl die T'et;terhemisfeer sek~re ander funksies 
soos die opname en reguleririg van musiek beheer. 
(Delacato 9 ;;!.959). 'n Oormatige stimulering van die suh
dominante hemisfeer 9 bv. in die vorm van te veel musik.::~le 

· a}ctiwi tei te 9 kan die ontwikkeling van die taalfunksies 
van die dominante hemisfeer belemmer. 

Ook Tomatis 9 die ontwer:per van die·Aurelle
apparaat9 verwys na die belangrike rol wat verwarde 
lateraliteit by disleksie speel. Anders as ander 
navorsers o:p die terrein van die taal:patologie 9 voer 

1 
Tomatis verwardo lateraliteit veral terug;-tot gehoors
lateraliteit. Die mens besit nie net 'n dominante hand 9 

ioog en voet nie 9 maar ook gehoorsdominansie moet beves-
tig word. Die oor wat dominant funksioneer ten o:psigte 
van s:praak moet aan dieselfde kant gelee wees as die 
dominante oog 9 hand en voet. Die leidende oor 9 volgens 
Tornatis die oor kontralateraal van die serebrale taal
area, is verantwoordelik vir.die selektiowe opname van 
spraakklanlce. Waar die leide:ride oor fas.l om hierdie 
funksie effoktief uit te voer 9 hetsy .as gevolg van 'n 
kongeni tale defek of 'n :psigologiese tra1..u.n.a 9 word die 
hele psigoneurologiese proses wat op gehoorsopname 
volg9 nadelig beinvloed (Le Gall 9 1961). So beweer 
Tomatis dat 'n dislektiese toestand selfs kunsmatig 
opgewek kan word deur elektronies die leidende oor te 
versteur in sy funksie. 

• . 'n Ander kenmerk van die gehoor van die dislektiese 
kind is die skerp daling wat sy oudiq,gr?tm toon·by,d.ie 
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hoe frekwensies9nl. bo 1500 c/s (Le Gall~ p.34). 
Hierdie akoestiese gebrek kan die gevolg wees van te min 
stimulering of van 'n akoestiese weiering as gevolg van 
emosionele faktore. Die kind sluit homself van die 
buitewereld af deur 'n gedeeltelike psigiese doofheid. 

Verskillend.e etiologiese faktore kan dus werksaam 
weos 9 ook suiwer psigologiese faktore. Die teorie van 
Tomatis verduidelik net deur watter fisiologiese 
meganisme die p_sigologiese oorsake die skade uitrig. 

' Die mens tree steeds as totaliteit op en as sodanig moet 
die geestespsigiese funksies 'n invloed uitoefen op die 
somatiese niveau. Hierdie neurologiese versteurings 
sal dan weer OlJ hulle beurt tot ui ting kom in afwykings 
binne die intellektuele sfeer 9 o.a. in leesafwykings. 

VII. Samevattin.!! ---·--· .. _,. _____ q 

Die term disleksie word vandag algcmeen gebruik 
om 'n kliniese sindroom aan te dui 9 waarin die ken
merkende simptoom die persoon se onvermoe om to lees is 1 

ten spyte van 'n normale intellektuele vermoe en in die 
afwesigheid van duideliko breinbeskndiging of sintuig
like gebreke. 

Disleksie staan nie los van die kind se 
persoonlikheid eh sy kontak met die omgewing nie. 
Benewens die leesgebrek kom verskeie ander stoornisse 
binne die kind se porsoonlikheidsontwikkeling voor. 
Hierdie stoornisse sluit in afwykings op die psigofisiese 
vlak en binne dio geestespsigiese sfeer 9 waar die ken- 9 

gevoels-en strewingslewe van die kind nadelig 1Jeinvloed 
word. Terselfdertyd word die kind se inter:persoonlike 
verhoudinge in mindere of meerdere mate versteur. 
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In die oespiegeling oor die moontlike oorsake. 
van disleksie het die klem aanvanklik sterk op eensydige 
mediese faktore soos oorerwing en serebrale onderont
wikkeling geval. O:p 'n later stadium is didaktiese en 
:psigologiese faktore s·oos swak onderrig, sintuiglike 
gebreke 9 emosionele wanaanpassing, swak motivering en 
psigologiese onrypheid as oorsake aangevoer. Meermale 
is 'n sekondere simptoom verkeerdelik as die oorsaaklike 
faktor aangewys. 

Terwyl in die resente literatuur nog soms o:p 
'n enkele oorsaaklike :faktor soos oorervving gewys word 9 

is die algemene neiging om die etiologie tot 'n kom:plekse. 
patroon waarin verskillende faktore verweef is~ terug te 
voero Ondersoekers soos Delacato en Tomatis erken die 
neurologiese grondslag van geestespsigiese aspekte van· 
die :persoonlikheid en sien in dat 'n versteuring op 

neurologiese terrein noodwendig ook tot psigologiese 
steurnisse moet lei.-

Waar lees 'n aJx:tiwiteit is waarby die kind ,as 
totals persoonlikheid o:ptree, kan 'n versteuring op 
enige persoonlikheidsniveau lei tot 'n versteuring in 
die lees:proses. By die remediering van die toestand 
sal hierdie beskouing in gedagte gehou moet word en sal 
ge:poog meet word om die totale kind te bereik. 




