
HOOFSTUK 3 . .. 
DIE REMEDIERING VAN DISLEKSIE. 

I. Inleiding. 
In die eerste hoofstuk is daarop gewys dat taal 

•.n funksie vervul binne die totale persoonlikheidsont
wikkeling van die kind. Uit die tweede hoofstUk het geblyk 
dat disleksie as taalversteuring die totale kind beinvloed 
en hom verhinder om 'n betekenisvolle verhouding op te 
bou tussen hom en sy wereld. Waar die kind se taalont
wikkeling in die algemeen 9 maar ook die leesvaardigheid in 
die besonder agterbly 9 beteken dit 'n belemmering vir die 
ontwikkeling van die kind en kan sy ontdekking van die 
werklikheid ook nie tot volle ontplooiing kom nie. 
In plaas dat die kind dus oor lees as 'n hulpmiddel 
beskik 9 · wy·s Van der Stoep (1963 9 p.l70) tereg daarop 
dat die taalarm kind mank gaan in die vermoe om taal te 
betrek in die handeling van ordening 9 waardering 9 stelling
name9 verowering en beheersing van die lcul tuurgoed 
waarmee hy gedurie gekonfronteer word. Hierdie dilemma 
sal waarskynlik die duideltkste uitkom in die skoolsituasie 

Uit die voorafgaande blyk dat die taak van die 
hulpverlener nie slegs 'n didaktiese stempel mag dra 
nie. u Dit is 'n aangeleentheid van diep psigologies
pedagogiese aard 9 met as doel nie net die verbetering 
van die leesvermoe as sodanig nie 9 maar veral.ook die 
heropvoeding van die kind as totaliteit en die herorien
tering van die kind teenoor sy wereld. So beweer 
Sonnekus (1966 9 p.340-345) dat die hele remedierings
program basies moet uitgaan van 'n bepaalde kind in sy 
taalsituasie en in sy ger~gtheid op die taalleeropgaaf. 
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Die kind moet as :;;:>ersoon in sy valle eksistensie behandel 
word en die klem mag nie net op die lees- of spelont
sporinge as sim.ptome en die ortodidaktiese behandeling 
val nie. Ook opvoedkundiges soos Schonell (1961) en 
Gates (1957) wys daarop dat die dislektiese kind op 

psigoterapeutiese wyse benader behoort te word. 

Ellis (1949 9 po6l) vat hierdie benadering tot 
remedierende leesonderrig goed saam wanneer hy beweer~ 

"There are emotional factors in many (if not all) reading 
disability cases? but these are inextricably linked 
with educational and other factors 9 so that, any concerted 
and effective attack that is .to be made on reading 
disabilities must be made from a well-rounded emotional 
viewpoint" Reading disability 9 though specific enough 
in one sense·9 is really an organismic problem 9 and 
effective treatment would seem to involve the total 

personality of the child rather than some set of 
particular sensory or intellectual faculties." 

Waar die klem in hierdie hoofstuk veral val op 

die remediering van disleksie met behulp van die 
Aurelle-apparaat 9 moet daarop gewys word dat ook by 
hierdie remedieringsmetode dit in die eerste plek gaan 
om die heropvoeding van die totale kind en nie om die 
verwydering van 'n geisolee~de simptoom nie. 

II. Verskillende benaderings tot rem~£ierende 
Ervaring het getoon dat werk met die Aurelle 

met vr~g aangevul kan word deur ander remedierende teg
nieke. Kennis van die belangrikste van hierdie benad 
tot remedierende lee.sonderrig is essensieel vir die 
suksesvolle hantering van leesswak leerlinge. Daar 
moet steeds beklemtoon word dat die Aurelle nie 



bestaande metodes vervang nie~ m.aar dat dit slegs die 
gebruik van hierdie tegnieke meer effektief maak. 

(a) Grace Fernald. 

56. 

Reeds in 1921 het Grace Fernald en Helen Keller 
. 'n kinestetiese behandelingsmetode beskryf wat tot 
vandag nog baie algemeen gebruik word. Hulle het hierdie 
metode ontwikke+ in 'n poging om leesswak kinders wat 
nie by gewone ortodidaktiese metodes gebaat het nie 9 te 
help. Die kind·stel self woorde en sinne voor wat hy 
wil leer. Hierdie materiaal word met vetkryt op kaarte 
geskryf en die kind volg die letters met sy vingers. 
Sodra die kind 'n redelike aantal woorde op hierdie wyse 
geleer het 9 word fli tskaarte. en stillees ook gebruik. 
Die kinestetiese faktor vergemaklik skynbaar die oudio
visuele assosiasies wat ovgebou ruoet word. 

In 'n latere werk (1943) het Fernald haar 
benadering sistematies uiteengesit. Sy probeer eers 1 n 
metode ontdek waardeur die kind wel kan leer 9 hetsy 
kinesteties 9 ouditief of visueel van aard en motiveer 
hom dan om te skryf oor iets wat hom interesseer. Elke 
kind hou 'n alfabetiese woordhouer aan wat hom help om 
later self die woorde wat hy soek 9 na te slaan en so 
selfstandig sy probleme te probeer oorkom. 

Verskeie ander leesdeskundiges gebruik ook die 
metodes van Fernald. Die navorsing van Coleman (1962) 
het getoon dat 'n kom.binasie-metode meer vrugafwerp 
as 'n suiwer kinestetiese leermetode. In 'n ander artikel 
erken Coleman en Roberts (1958) wel dat Fernald se 
kinestetiese metode geregverdig is vir sommige gevalle 9 

veral waar daar 'n visuele waarnemingsgebrek aanwesig is~ 
Schonell (1961) beskou Fernald ·se metode as 'n waarde
volle supplementere tegniek en meen dat die 11 voel" van 
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'n woord van groot 1•vaarde is om die oudi tiewe en visuele 
aspekte van die woord in 'n betokenisvolle geheel in te 
wortel. Dit is ook van waarde vir die ontwikke1ing 
van 'n sistematiese links na regs waarneming van woorde en 
reels. 

(b) Gates. 
Die hoof~oe1 van Arthur Gates (1932 9 1957) se 

remedierende metodes is die opbou van korrekte visue1e 
gewoontes ten opsigte van woordherkenning. Hy maak 
gebruik van sg. intrinsieke tegnieke 9 waar die leer
proses 'n integra1e dee1 vorm van die natuur1ike lees
proses. Sy voorbereidende oefeninge sluit die gebruik 
van prente.en woordkaarte in 9 asook ink1eur 9 uitknip en 
bymekaarpas van ma.ter:i,aal. Sy oefeninge word gekenmerk 

\ 

deur 'n ryke verskeidenheid van materiaal wat vermoeid-
heid en verveling teenwerk. Die kind leer mettertyd 
om -bepaalde woorde in 'n verskeidenheid van sinne 

raak te sien en bou 'n leeswoordeskat op wat as essensieel 
beskou word vir die leesvermoe. Die organisasie van 
die leesmateriaal is sodanig dat dit. die leerling daartoe 
lei om op 'n bepaalde manier te reageer terwyl sy pogings 
gerig word op korrekte interpretasie en begrip. 

'n Soortgelyke siening as Gates word gehuldig 
deur Goins (1959 9 p.9) ashy beweer: 11 The best results. 
are obtained by stressing both meaning and word recognition 
from the beginning." Gates keur meganiese 9 sinlose 
driloefeninge ten sterkste af 9 maar hy gee meer leiding 
en struktuur aan die remedierende program as Fernald. 

Schonell (1961) steun Gates se benadering in 'n 
belangrike mate 9 hoewel hy ook die moontlikheid van 
kinestetiese metodes erken. Sowel Gates as Schonell moet 
erken dat hulle oefeninge nie vir alle leesswak leerlinge 
voldoende is nie. 
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(0) Moxon. 

Moxon ( 1962) het 'n metode ontw:Lkkel .wat basies 

genotvol is, belangstelling en motivering opwek en ook 

heelwat doelgerigte, verstandelike en fisiese aktiwiteite 

insluit. Die eerste stap in sy metode is die leer van 

basiese meganiese aspekte van lees, nl. letters en 

letterkombinasies en die opbou van 'n leeswoordeskat. 

Hierop volg die tweede stap, nl. lees vir informasie en 

eie genot. Waar Gates en Schonell die eerste twee stappe 

kombineer 9 word hulle dus deur Moxon geskei. Hy gebruik

egter interessante 9 kleurvolle materiaal soos letterdose 

en letterborde waarop die letters geremgskik word om 

woorde te vorm, en prikkel sodoende die kind se belangstel

lingo Konsonante, vokale en sekere probleemletters word 

op verskillende agtergrondskleure gedruk. Verder maak 

hy baie gebruik van verwysingskaarte en ander visuele 

hulpmiddels~ wat die kind self moet gebruik om sy probleme 

te bowe te kom. Moxon stel die kernaspek van sy metode 

as volg~ 11 The child must use his own initiative. to · 

solve his own problems. Only in this way can he discover 

the joy of achievement" (1962 9 p.lJ,.). 

Die belangrikste kritiek teen sy metode is die 

prosedure wat hy volg om die kind te leer om altyd met 

die klinker te begin wanneer hy 'n woord opbou 9 gewoonlik 

dus met die middelste letter 9 dan die laaste letters by 

te voeg en heel laaste die voorste konsonant(e). Die 

reeds ruimtelik versteurde dislektiese leerling sal 

waarskynlik nie deur so 'n metode meer sekerheid verkry 

oor die rigting en regte orientasie van letters en oor 

lettervolgorde nie. 

(d) Monroe. 

Anders as by die reeds bes11reekte metodes 9 le 

Monroe die meeste klem op klankonderskeiding 9 dus op die 



ouditiewe aspekte van woorde~ ver~l met die oog op die 
uitskakeling van tipiese foute wat by leesswak kinders 
aangetref wordo In die proses word begriplees in 'n 

belangrike mate verontagsaam~ aangesien dit hier net 
gaan om die herkenning van geisoleerde woorde aan die 
hand van klankpatrone. Blignaut (1963 7 po229) wys tereg 
daarop dat Monroe se tipiese klankmetode te analities en 
meganies is 7 veral in die belangrike beginstad.ium. Daar 
is te weinig interessante materiaal om die leerling se 
belangstelling te wek. 

(e) Gooddy en Rheinholdo 
Op grond van 'n deeglike ondersoek na die hele 

probleem van disleksie 9 beveel Gooddy en Rheinhold 
(1961) aan dat enige behandeling voorafgegaan moet word 

met 'n verduideliking van die probleem aan die kind self 7 

sy ouers en onderwyserso Fonetiese metodes moet volgens 
hulle verwerp wordo Hulle begin met lettergrepe en bou 
lateral langer woorde. Verder wys·hulle op die waarde 
van kinestetiese metodes en meld dat lateraliteitsonder

skeiding ~ang~leer_moet word~ Ongelukkig doen hulle_geen 
spesifieke metode aan die hand waardeur die laasgel?-oemde 
doelstelling bereik kan word nie. 

(f) Hall. 
Hall het as kind self 'n ernstige leesgebrek· 

gehad en op grond van sy eie ervaring stel hy voor dat 
'n sintetiese visuele vermoe by die dislektiese kind 
ontwikkel moet word deur middel van analitiese waarneming 

en assosiasies. nAll words must be analysed or broken 
down into their smallest parts and then synthesized 
again by associations"(Hall 9 1945~ p.470). Eers moet 
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volgens hom die individuele letters geleer word 9 daarna 
die tweeletterwoorde en mettertyd al langer woorde. Hy 
eindig sy artikel op 'n optimistiese noot deur te beweer 
dat elke geval van disleksie oorkom kan word deur die 
sistematiese ontwikkeling van 'n sintetiese visuele 
vermoe. Geen empiriese bewyse word egter aangehaal om 
die waarde van die metode te bewys nie. 

(g) Schenk en Korndorffer. 
Die Nederlandse 1eesdeskundiges Schenk en 

Korndorffer (1951) maak gebruik van alle betrokke 
sintuiglike modaliteite in hulle benadering tot die 
disleksieprobleem. Die woordbeeld moet op elke moontlike 
weg opnuut bewus gemaak en ingeprent word. Terself
dertyd moet so>:Vel die gesproke as die geskrewe reproduksie 
van die woord geoefen word Hulle le dus klem op die visuele 
woordvorm sowel as op die akoestiese woordbeeld 9 die 
artikulasie en die motoriese en tasgewaarwordinge van 
die skrifuiting. Hulle benadering stem in 'n belangrike 
mate ooreen met die van Carner (1965) 9· direkteur van 'n 
leeskliniek in ]\~iami. 

(h) Borel-Maisonny. 

Met haar studies in verband met taal en 
ruimtelike organisasie as basis 9 het Borel-Maisonny 

(Simon9 19579 p.453) 'n metode ontwikkel w~arvan die 
hoofker~erke die volgende is~ 

(i) Die kind se sin vir ruimtelike orientering moet 
ontwikkel word. 

(ii) Uitspraak ontvang s:pesiale aandag. 

(iii) Die metode self is, in ooreensterrilling met die 
algemene Franse benaderingvan. leesonderrig 9 

sinteties met 'n fonetiese basis. 
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Sy probeer dus om benewens die didaktiese onderrig 9 ook 
die diepere wortel van die probleem 9 naamlik die swak 
ruimtelike orientasie 9 uit die weg te ruimo 

(i) Vistorky., 
Vistorky 7 'n ander Franse navorser op hierdie 

gebied 9 le sterk klem op die verband tussen die lees-
proses en die werklike lewensituasie van die 

.Die leerling stel sy eie boek saam en vertel 
uit sy daaglikse lewe (Simon 9 1957 7 • p.454). 

kind. 
gebeurtenisse 

Wat die 

eksistensiele benadering betref 9 vind 'n mens 'n sterk 
ooreenkoms met die teoretiese beskouing van Sonnekus 

.(1966) in Suid-Afrika 9 terwyl die spesifieke metode weer 
aan Fernald herhinner. 

(j) Hunger-:-Kaindlstorfero 
· Aanvanklik het Hunger-Kaindlstorfer (1963) 'n 

doelgerigte 9 dire:K:te me_tode gebruik 9 wa t gemik was op 
die simptome self. Talle woorde en woordgroepe is 
opgestel en volgens hom het hierdie "Speziellisten11 tot 
baie goeie resultate gelei. Later het hy sy meganistiese 
behandelingsprosedure gewysig om voorsiening te maak vir 
oefening van unilateraliteit 9 konsentrasievermoe 9 oefeninge 
in ruimtelike orientasie en spellingsoefeninge 9 by die 
spesifieke oefening met die basiese woordelyste. In wese 
kom sy met ode dus daarop neer da t hy die spesi±~ieke 
probleme'van elke kind wil hanteer en nie die herstel 
oorlaat aan toevallige 9 onsistematiese lees- en skryf
oefeninge soos bv. by Fernald se metode nie. Verder wys 
hy daarop dat die oorkoming van die leesswakheid belangrike 
voordele vir die kind ook op breer vlak inhou~ 11 Dadurch 
gewinnt der Legastheniker steigende Sicherkeit und 
Selbstvertrauen in seine Leistungskapazitat auf 
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sprachlichem Gebiet? das sich allmahlich auf die 
gesamte Person!ichl~eit tibertragt und gtinstige.Auswirkungen 

zeitigt" (1963 9 p.l92) o 

(k) Delacatoo 
In die laaste plek moet ook verwys word na die 

meer mediese benadering van Delacato(l959) 9 wat in 
belangrike opsigte aansluit by die hele teoretiese 
grondslag van Aurelle·-behandeling o 

Delacato le nie soseer klem op die remedierende 
proses self nie 9 maar wys op die belang van 'n pre
remedierende periode 9 waartydens die basiese neurologiese 
organisasie herstel :moet w.ord. "Peripheral activity 
or peripheral modalities such as vision 9 'dexterity skills 9 

phonetics 9 various reading techniQues 9 are meaningless 
in remediation if the total neurological organization 
is defective. The pre-requisite to peripheral therapy 
is central neurological organization 11 (1959 9 p.58). 

Delacato het 'n hele pre-remedierende program 
uitgewerk om eers neurologiese organisasie en lateraliteit 
te bevestig. Neurologiese organisasie word onder andere 
herstel deur toe te sien dat die kind 1 n korrekte 
slaappatroon ontwikkel en deur soveel musikale 

aktiwi tei te as moontlik ui t sy ervaringsvvereld ui t te 
skakel. Unilateraliteit moet bewustelik geoefen word en 
Delacato gaan so:ms selfs sover om die nie-dominante 
hand in 'n slinger te plaas of 'n oogklap oor die nie
dominante oog te plaas ten einde te v-erseker dat die 
een helfte van die persoon dominant ontwikkel. In 

sommige gevalle het hy selfs gevind dat hierdie program 
op sigself die oorspronklike simptome van disleksie 
laat verdwyn heto 
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Hoewel hy _die :probleem vanuit sy :posi~ie as 
medikus benader 9 is sy beskouing nie heeltemal eensydig 
nie en beklemtoon hy deurgaans 'n holistiese benadering 
van die taalgebrekkige kind~ 11 As. the author approached 
the neurologiecal realm, it became immediately apparent 
that the neurological systemmust act as a whole. It 
quickly became apparent that if one were to deal with 
the :problem of language~ one had to deal with the whole 
person 1 not with an eye, hand, alphabet, system of 
reading or type of teacher, but with the.whole organism 
operating as a unit physiologically, psychologically and 
intellectually. Only through organizing the unit at its 
most ~ff'icient level 9 that of unilaterality, can a real 
solution to the basic language deficiency arise 11 

(1959, :p .. 66)" 

III. Algemene beginsels waarop rem~di~rende leesonderrig 
berus. --

Ten s:pyte van die groot verskeidenheid van 
remedierende metodes en die onderlinge kritiek tussen 
verskillende leesdeskundiges~· bestaan daar tog sekere. 
algemene beginsels wat in ag geneem moet word by alle 
remedH~rende tegn:iek.e en via t dus ook sal geld vir 
Aurelle-tera:pie. 

(.a}·Individuele·hulp. 
·; '.· ·· · .. . : Feitl·ik;al-le' outeurs is di·t eerm d:at die 
leesgebrekkige leerling die ·meeste ·:sal baat by:: 
individuele aa:ridag·. Elke · geval.:.is·~anders· en··die :·remedie
rende program: ni.oe·t gevolgl·ik .· aangepas iword> by . .:.elk~ 
individU·~:' :.Oak die ·:em.osionele ::reaksies·:·,op·: die;Jpr6bleem· 
verskil ·v.an .,kind tot::kind ·::·en;.di t:.·mst.ak :.1,n groe:psbenadering 
baie m6€dlik'<> · 



("b) Die __ teenwoordigheid van die tera:2eu~. 
Die teenwoordigheid van 'n goedopgeleide 7 

ervare psigoterapeut is onont"beerlik vir suksesvolle 
terapie, So gaan dit "by Aurelle-terapie nie net om 
die·tegniese kontrole van die apparaat nie 7 maar veral 
ook om die heraanpassing van die persoon as totaliteit, om 
die oplossing _van sy pro"bleme en die uits~akeling van 
moontlilte na-effekte (Le Gall 7 1961 7_ p.4). Waar die 
kind in sy· soeke na kontak met 'n lewende wese slegs 
'n tegniek of apparaat vind, sluit hy homself af en is 
nie meer "bereid om iets van homself te gee of hulp te 
ontvang nie. 11 Sa presence sera la reponse a une presence. 
Il ne peut repondre qu'a une presence" (Faves 7 1959 9 in 
Le Gall 7 p.3) . 

(c) Eelangstellins, 
Die leerstof self moet die "belangstelling van 

die leerling wek. 'n Verskeidenheid van oefeninge en 
.materiaal sal vermoeidheid en verveling teenwerk. Veral 
meganiese driloefeninge moet tot 'n minimum "beperk wees. 
Bliessmer (1957) en Gates (1932) meen "beide dat 'n mens 
op 'n peil moet begin waar 'n mate van sukses wel 
moontlik is. Dit lei tot :prestasietrots wat op sigself 
die mees potensiele "bron van belangstelling en motivering 
is. 

(d) ]r1otivering. 

Waar die leerling sukses behaal en "bewus is 
van hierdie sukses, dien dit in 'n "belangrike mate as 
motivering vir die leerproses. Voordat daar nie by die 
kind self e~rs die motivering "bestaan om te lees nie, 
sal min "bereik word. Die kind se hele gerigtheid op die 
leer van taal moet gewysig word en 'n verantwoordelike 7 

sinvolle waardering vir -taal moet ontwikkel word 
(Sonnekus 9 19667 p.34?). 



(e) Samewerking van die skoal en ouerhuis. 
I, 

Dt::).ar behoort steeds 'n noue samewerking te wees 
tusseh die terapeut en die betrokke leerling se skool 
en ouerhuis. Reeds Fernald (1943 9 p.l7) het hierdie 
aspek baie sterk be1Qemtoon. Waar die kind 'by sy 
terugkeer na die gewone klassituasie gedwing word om 
weer die ou metodes te gebruik wat die leerproses blokkeer 9 

sal die ou negatiewe emosionele reaksies ook weer intree. 
ttan die ander kant sal die regte klimaat van aanvaarding 
tuis en in die skool die kind al veel help veral ten 
opsigte van sy emosionele problems. Dit is wel oor
optimisties om te beweer 9 soos Mary Wollner (1957) 7 

dat waar die regte omgewing tuis geskep word 9 die 
kind meteens .sal leer lees. 

(f) Inagname van die e.tiologie. 
Waar enigsinds moontlik 9 moet 'n mens die 

etiologie van die toestand in ag neem. Daar moet 
rekening gehou word met moontlike emosionele verwaarlosing 
en die nodige psigoterapeutiese maatreels moet getref 
word. Die bestaan van ongunstige persoonlike verhoudinge 
moet ontdek Bn verlig word (Gates 9 1957). In gevalle 
·waar 'n duidelike lateraliteitsverwarring veral op 'n 
ouditiewe vlak voorkom 9 of by 'n funksionele swakheid 
ten opsigte van die hoor van hoe frekwensies 9 behoort 
die Aurelle tot gunstige resultate t$ lei 9 terwyl ander 
tegnieke juis hier dikwels faal. Waar die oorsaak tot 
'n duidelike breinbeskadiging teruggevoer kan word 9 

beteken dit nie dat heelkundige onderwys geen doel 
kan dien nie. Deur die inskakeling van die verskillende 
sintuie kan die f'unksie soms verbeter word 9 c1eurdat 
gesonde d_ele van die 'brein geaktiveer word (Nel 9 1956 9 

p. 9) 0 
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IV. :Die geq_ruik van die Aurelle-a:pparaat by leesterapie. 

A. Meganie~ hulpmiddels by leesonderriJS. 
J~i1kele jare gelede was d.i t moeilik om 'n lees

deskundige te oortuig dat enige van die elektroniese 
apparate_ wat gebruik wor_d vir die ontwikkeling van 
leesvaardighede" enige waarde inhou. 

Een van die eer.ste meganiese hulpmiddels op 
hierdie terrein was die sogenaamde 11 Controlled Reader"? 
'n elektroniese apparaat wat woorde? frases, sinne en 
stories op 'n doek proj ekteer teen gekontrole'erde snelhede. 
Die doel is om lesers te dwing om visueel-motoriese 
gewoontes te ontwikkel wat verband hou met leesspoed .. 
Verskillende navorsers (vgl. Traxler 9 1959) het. gunstige 
resultate verkry en sommiges soos Forbes Bottomly (1961) 
ra:pporteer selfs 'n daarmee gepaardgaande verbetering 
in algemene skolastiese vermoe. Hierdie apparate is 
nie spesifiek vir swak lesers antwerp nie 1 maar vir die 
gebruik van enige ~ersoon wat sy leesspoed wou verbeter. 

Die gebruik van apparate wat hulle leen tot 
oudio-visuele aanbieding van materiaal 9 neem steeds toe 
veral vir die aanleer van vreemde tale en vir remedierende 
werk. MoGraoket~: ·(1959) meen dat die hoofwaarde van 
hierdie tegniek in die sterk belangstellingsfaktor 
opgesluit le. Aangesien die leesmateriaal op kleurvolle 
wyse op 'n doek geprojekteer word, moedtg dit ook 'n 
hoe mate van konsentrasie aan. Luser e.a. (1958) het 
eksperimenteel bevind dat 'n groep standerd een en twee 
leerling·e se leesvermoe ten opsigte van begrip, 
woordbetekenis en spelling asook IK.-punt betekenisvol 
meer verqeter het as die vermoens van 'n kontrolegroep 

' . 
wat.nie die spesiale oudio-visuele hul:p ontvang het nie. 

Schwartz~ wat die plek van die gemeganiseerde hulpmiddel 
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in die veld. van ge:prograrnm.eerde onderrig in Suid-Afrika 
goed beskryf ~et~ meen dat die sukses van hierdie tegniek 
eerder toegeskryf moet word aan die leerprogram as aan 

die masjien (Schwartz~ 1963 9 p.575-576). 

B. Die Aurelle-tegniek. 

(a) Inle~ing. 
Die bevindinge van Tomatis in verband met die 

/ 
belang van 'n leidende oor (vgl. hoofstuk 2) 9 het 
aanleiding gegee tot die antwerp van die Aurelle
apparaat vir die heropvoeding van persone met taal

afwykings soos stotter en disleksie. 

Die Aurelle-apparaat of Elektroniese Oor is 'n 
elektroniese kompleks wat voorsien is van 'n mikrofoon 
by die ingang en twee oorfone by die uitgang. Die 
gewone spreekstem van die pasient word deur die mikrofoon 
opgevang, elektronies deur die filters in die apparaat 
verander en dan in hierdie nuwe, veranderde vorm 
teruggevoer na die oorfone. Deur die instelling van 
die reeks filters l~an die ri tme (tempo) en klank van 

·die persoon se stem na willekeur deur die terapeut 

verander word. Hoe die instellings presies gemaak moet 
word en watter elektroniese veranderinge plaasvind, 
word volledig ·in die handleiding, Notice generale 
d 1 utilisation appareils nAurelle 11

, beskryf. 
- -

Die basiese doelstelling van die gebruik van die 
· Aurelle by tat:;:Llversteurings is die bevestiging van 
gehoorsdominansie. Die klank word net na een oor 
teruggevoer? nl. na die oor wat die mees direkte 
neurologiese verbinding het met die kortikale spraak
area. Dit dwing die persoon om selektief te luister. 



Aangesien die taalarea by die meeste mense in die 
linkerhemisfeer gele·e is (Penfield en Roberts 9 1959 9 

:p.l37) en die kontralaterale verbindinge tussen die ore en 
die sorebro.le hemisfere die sterkste is (Rosenzweig e. a. 9 

1950) 9 is dit gewoonlik die regteroor wat gestimuleer , 
word. Benewens die ouditiewe rel-condisioneringsproses 
word ook 'n verskeidenheid van ander metodes toege:pas 

ten einde die hele persoon te rehabiliteer. 

(b) Die alge~en~ met9de en beginsels van Aurelle-tera:pie. 
'n Studie van Toma;tis se tegniek 9 die toepassings 

en resultate daarvan beklemtoon die psigoterapeutiese 
belang van ouditiewe selektiwiteit vir normale taal
ontwikkeling. 11 Certaines carences :praxiques (comme 
le begaiement) ou intellectuelles (comme des dyslexies) 
sont liees a des carences auditives ..•. et trouvent 

dans une correction. auditive la condition necessaire 
d'un redressement" (te Gall 9 1961 9 p.6). 

Die beginsel van Aurelle-terapie is gelee in die 
\,;herkondisionering van die gehoor 9 waar die :persoon se 
.eie stem as stimulus gebruik word. Omdat die stem 
slegs die frekwensies kan voortbring wat die ore kan 
onderskei (Le Gall 9 p.8) 9 word die :persoon se stem eers 
o:p elektroniese wyse versterk ten opsigte van daardie 
frekwensieswat swakker verteenwoordig is 9 voordat dit 
teruggevoer word na die oor onder behandeling. By 

1 taalafwykings is dit gewoonlik die. hoe· frekwensies 
wat versterk moet word om die gebrek aan te vul 
(Le Gall 9 p.34). 

Nadat die pasient se audiogram afgeneem is om 
vas te stel ten opsigte van presies watter frekwensies 
die meeste gehoorsverlios voorkom 9 word die Aurelle 
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volgens die oudio'gram ingestelo Die elektronies gewysigde 
s:praak word deur die oorfone na die dominante oor terug
gevoer. Op hierdie wyse word in die geslote sisteem 
tussen spraakuiting 9 gehoorsorgane 9 serebrale spraak
sentra en die spraakorgane ingesny (Roode, 19659 :Po3-4) o 
Sodoende word o:p 'n unieke wyse tot die organisme deur
gedringo vDie dominante ~or hoor nou weer hoe frekwensies 9 

afkomstig van die pasient se eie stem. Op hierdie vlak 
word die oor dus gekondisioneer om weer klanke te hoor 
wat vroeer nie gehoor is nieo 

Van belang is hier die werking van die middeloor 9 

veral van die~sti~be~~]?. Volgens 'n nmve fisiologiese 
~ 

opvatting vervul die stiebeuel 'n elementere 9 uiters 
belangrike funksie in die gehoorsproses 9 deurdat dit 
kontrole uitoefen oor watter klankfrekwensies deurgelaat 
word deur die ovale venster tot die binne-oor en die 
orgaan van Corti (Le Gall 9 pol5) o Frekwensies wat nie 
die binne-oor bereik nie 9 kan natuurlik nie gehoor word 
nie. Deur die geforseerde en herhaalde stimulering 
van klanke wat voorheen nie waargeneem is nie 9 word die 
ligamente wat die ~.oopmaak 11 en 11 sluit 11 van die ovale 
venster beheer 9 gekondisioneero Op hierdie wyse word 
die oor d.us elelctronies gekondisioneer om die verlore 
funksie van diskriminasie van sekere frekwensies te herwin. 

Waar die gehoor verbeter word deurdat hoe 
,'ifrekwensie klanke weer opgeneem word 9 verander ook die 

;J,stemkwaliteit van die persoon (Le Gall 9 p~26). Die 
I 

:'LPersoon se stem bevat naamlik nou ook die nuwe 
frekwensies wat hy hoor. Hierdie verskynsel steun 
Myklebust se beskouing oor die verband tussen verskillende 
aspekte van taal wanneer hy beweer~ l!Speaking is the 
expressive side of auditory comprehension" (19629 p.15) 0 



Geleidelik 9 gedurende die verloop van die terapeutiese 
proses word die onderstetinende e·ffek van die apparaat 
verminder 9 sodat daar grater eise aan die stem gestel 
word om die nuwe 9 hoe frekwensies self voort te bring. 

70. 

Die feit dat beide uiteindes van die verbale 
proses 9 nl. gehoor en spraakuiting gekondisioneer word9 
lei tot die gevolgtrekking dat ook die versteurde 9 inter
mediere integratiewe en psigologiese v,erskynsels effektief 

NY 
/genees kan word deur hierdie metode.~Die doel van Tomatis 
is dan ook om die hele verbale sisteem deur middel van die 
Aurelle te kondisioneer. Op die kortikale vlak lei die 
kondisioneringsproses tot ., n verbeterde waarneming van 
die akoestiese woordbeeld asook 9 in die psigomotoriese 
area 9 tot 'n beter kontrole van die spraakorgane. 
Aangesien hierdie kortikale prosesse die organiese basis 
vorm van die hoer geestespsigiese funksies van die mens, 
kan afgelei word dat waar die defektiewe neurologi.ese 
basis hers tel word 9• ook die kenfunt:sies soos sek.ere 
intellektuele funksies 9 abstrakte denke 9 waarneming en 
die begripsaspekte van spraak en lees 'n wysiging moet. 
onder~aan. 

Die verband tussen gehoor en spraak word ook 
op die thalamiese en diensefali.ese vlak bevestig ten 
opsigte van die emosionele funksie van taal (Le Gall 9 

p. 6)o Dit is lank reeds bekend dat die thalamus die 
organiese basis van die mens se emosionele belewinge 
vormo Neurologiese veranderinge wat deur die ouditiewe 
stimulering op thalamiese niveau teweeggebring word 9 

lei dan ook tot opmerklike veranderinge in die emosionele 
sfeero~ie stotteraar of dislektiese persoon 9 wat dikwels 
emosionele versteurings openbaar 7 ondergaan 'n definitiewe 
verandering. Hy raak ontspanne, entoesiasties om te leer 9 



soms byna eufories (Le Gall 9 p.27). Sy emosionele 
reaksies op sy omgewing word ook gunstig be!nvloed. 

71. 

Hierdie laaste verskynsel toon dat die Aurelle 
nie 'n kunsm.atige 9 meganiese kondisionering teweegbring 
nie 9 maar 'n algemene bevrydende effek het. Die persoon 
raak :psigologies beter georient~er ten opsigte van die 
wereld en homself. Hero:pvoeding bring die kind in beter 
kontak met sy omgewing. Die Aurelle is nie 'n ~asjien 
om die ore en die brein te kondisioneer nie;~it is 'n 
instrument om die getraumatiseerde-9 gefrustreerde :persoon 9 

wat versteurd is deur gebeure in sy verlede 7 te bring 
tot die volle oo:pmaak van sy ouditiewe waarnemingsvermoe, 
waardeur hy weer die positiewe vryheid van sy menswees 
ontdek (Le Gall, p.21). Aan die oor word weer al sy 
inherente moontlikhede-tot opname gegee. Waar die oor 
die mens se wydste en mees direkte verbindingsmoontlikheid 
met sy omgewing is'· word hy weer in 'n nuwe kontak met 
die werklikheid gebring. 

In hierdie hele terapeutiese prosedure speel die 
terapeut en die algemene psigoterapeutiese omgewing 
natuurlik 'n belangrike 9 bydraende rol 9 waarsonder die 
persoon ook nie werklik genees sou kon word nie. Die 
verwydering van die fisiologiese struikelblo~ke maak die 
terapie egter veel meer effektief en laat die rehabili
tasieproses veel vinniger geskied. 

Die gebruik van die Aurelle in sa.mehang met ander, 
erkende metodes blyk te voorsien in die hoe eise wat 
Biglmaier aan remedierende leesonderrig stel: 

11 Die Einzelmassnahmen zur Steigerung der Lesefertigkeit 
werden schliesslich von umfassenden psychopedagogischen 
Massnahmen begleitet sein mlissen 9 die auf die gesamte 
Personlichkeit des Kindes gerichtet sind und aufgetretene 
Verhal tenstorunge~ beheben sollenr' ( 1960 9 p. 7). 
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(c) Die remediering van disleksie m"b.v. die Aurelle. 
By die remediering van disleksie speel die 

psigoterapeutiese benadering tot die kind en die gebruik 
van die regte leermetodes 'n belangrike rol 9 maar ook hier 
moet die fisiologiese struikelblokke eers uit die weg 

geruim word. 

Volgens Tomatis word spraakklanke met 'n 
frekwensie van hoer as 1500 c/s swak waargeneem deur die 
meeste leerlinge met disleksie. Ander onafhanklike 
navorsers soos Naninga-Boon (1951, p.238) en Hallgren 
(1950, p.59) het 'n statisties beduidende verband gevind 
tussen gehoorsverlies vir hoe· tone en swak leesvermoe. 
Verder kom 'n gebrekkige gehoorsdominansie voor by 

- -~·· ....... .,---

tot 80% gevalle met disleksie. 11 Le dyslexique entend 
mal parce qu'il n'est pas lateralise; la reeducation 
par l'"Aurelle" en permettent la lateralisation 
entrainera la correction de l'audition11 (Clementi, 1966). 

Met die teorie van Tomatis as basis het Bigot 
in Frankryk 'n spesifieke remediere~de prosedure 
ontwikkel waarby die Aurelle gebruik word en wat 'n 
sistematiese studie van die kernreels van die taal 
toelaat. Die eerste stadium bestaan uit die leer van die 
verskillende foneme slegs deur ouditiewe stimulering. 
Verbale materiaal wat op ;n magnetiese band opgeneem 
is, word deur die Aurelle na die persoon se ore gevoer. 
Hy herhaal sekere de'le en hoor dan ook sy eie ~ elektronies
veranderde stem deur die oorfone. So word die leerling 
gehelp om die verskillende simbole te herken deur die 
herkenning van die essensiele akoestiese kenmerke van 
elke foneem. Terselfdertyd ontvang hy die nodige 

. . 
hoe frekwensie stimulering en word gehoorsdominansie 
bevestig, Op 'n later stadium word die ouditiewe 
beelde wat reeds geleer is ook op visuele vlak ·ingeprent 
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d.r3ur die c;esinkroniseerde aan-biedirtg van ·die verbale 
materiaal op sowel ouditiewe as visuele vlak. In hierdie 
stadium bevat elke ies die volgende elemente~ 

(i) Die ouditiewe aanbieding van twee teenstellende 
foneme in verskillende woorde~ om die leerling te leer 
diskrimineer. 

( ii) 'Die hoor en ui tspreek van die korrekte ui tspraak. 
(iii) Die bes}'udering van die ooreensternmende skrif

simbool en 'n geleentheid tot die integrasie van die 
ouditiewe en visuele woordb.eeld. 

'n Model is opgestel wat al die verskillende 
foneme bevat wat vir die dislektiese persoon probleme 
lewer 9 .vanaf die meer eenvoudige foneme tot die meer 
komplekse. Die materiaal is op kleurskyfies sowel as op 
'n magnetiese band opgeneem 9 sodat di t oudio--visueel 
aangebied kan word. Die titel van die model is Rene 
et Maria 9 en hierdie ~Nee karakters tree deur die hele 
model op 9 nie net om eenheid te gee aan die geheel nie 9 

maar ook sodat hulle narne 9 met die rela·tief moeilike 
n en m as teenstellende foneme 9 dibvels herhaal word en dus 
goed ingeprent word. 

Die teks van elke les is op die boonste kanaal 
van 'n magnetiese band opgeneem teen 7! duim per sekonde. 
Tussen elke twee items is daar 'n stilte·waartydens die 
leerling die foneem of woord kan herhaal. Sy eie stem 
word ook opgeneem 9 elektronies verander deur die filters 
in die Aurelle en teruggevoer na die leidende oor. 
Die herhaling van die foneem in verskillende verbindinge 
vergemaklik die leerproses en latere herkenning. Volgens 
Bigot is dit belangrik dat 1 n duidelike mansstem gebruik 
moet word om die basiese lesse te lees vir opname op die 
band. •n Mansstem is gewoonlik duideliker en die harmoniese 
omvang is kleiner as 'n vrouestem (Bigot 9 J. 9 p. 24). 



Die tema. van elke les word levvendig ui tgebeeld 
deur 'n inleidende skets •. 'n Va.ste kleure-kode is 
gebruik vir d.ie verskillende foneme~ rooi~ die foneme 

wa.t bestudeer moet word; ~~ die klinkers~ swart~ 

die foneme waarop nie besond·ere klem gele word nie; 
~oen~ die foneme wat reeds geleer is. 

Die plan van elke les is soos volg~ 
(i).As beginpunt word 'n illustrasie van die besondere 

situasie op die doek geproJekteer. Rene 9 'n seuntjie 
· van elf jaar 9 en sy suster, Maria 9 is die hooffigure in 
die meeste sketse. (Vgl. fig. 3 9 kaart 50). 

(ii) Dieselfde situasie word in frasevorm oudio-. 
visueel aangebied by die illustrasie 9 om.die ouditiewe 9 

simboliese en visuele beeld te laat saamsrnelt (Vgl. fig.3? 

kaart 51). 
(iii) Die simholiese beeld (skets) verdwyn van die 

doek en slegs die plaasvervangende visuele beeld van die 
woorde word behou. Dit bevorder begrip en globale 
waarneming. (Fig. 3, kaart 52). 

(iv) Die foneme wat bestudeer word 9 word mettertyd 
uit die woorde geisoleer en in lettergreepvorm herlees 
(Fig. 3 9 kaart 53). 

(v) Dieselfde foneme word heeltemal geisoleer 
aangebied en herhaal (Fig. 3, kaart 54). 

(vi) Hierdie foneme word met verskillende ander 
klanke verbind 9 sowel in aanvangs-, middel- en slot
posisies (Fig. 3 9 kaarte 55 tot 67). 

(vii) Nuwe woorde word opgebou (Fig. 3 9 kaarte 68 tot 71). 
(viii) 'n Nuwe frase word opgebou 9 waardeur terselfdertyd 

afskeid geneem word van die vorige situasie en die nuwe 
les ingelei word (Fig. 39 kaarte 72 tot 73). 
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Figuur 3. Voorbeeld van 1 n les uit die model Rene et Maria. 
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Op bladsy 75 word 'n afbeelding gegee van een 
les uit die' Franse model om hierdie stappe te illustreer. 
In die betrokke les word die foneme v en f teenoor mekaar 
gestel. 

Soos by die j011.g kind die aanleer van oudi tiewe 
taal gepaard gaan met die ontwikkeling van lateraliteit 
(Myklebust 9 1965) ~ vmrd ook by die hero:pvoeding deur die 
il~urelle sowel die oudi tiewe taal as laterali tei t 
tegelykertyd verbeter. Hierby word ook nog die visuele 
element van lees gevoeg om die proses te voltooi. 

Daar kan in hierdie stadium net daarna verwys 
word dat die metode van Bigot in werklikheid nie 'n 
radikaal nuwe benadering.tot leestera:pie is nie. Dit 
toon byvoorbeeld 'n groat mate van ooreenstemming met 
die basiese prosedure wat reeds vroeer deur die Duitse 
psigoloog Biglmaier gebruik en in 1960 volledig beskryf 
is. Ook die metode van Biglmaier behels dat die kind 
eers die globale ouditiewe beeld moet leer, daarna die 
klankbeeld moet assosieer met die skrifbeeld 1 waarop 
sekere klanke uitgesonder word en basiese foneme leer 
ken word. Die finale stap wat hy voorstel is die 
bemeestering van die akoestomotoriese woordklankbeeld 
deur harc1op te lees. Biglmaier s tel ook voor da t klanke 
in pare 7 wat maklik akoesties of visueel verwar kan 
word 9 geleer moet word en hy het oefeninge opgestel 
waarin twee teenstellende letters telkens saam voorkom. 
Die gebruik van die Aurelle self bring wel belangrike 
nuvve elemente in die remedierende proses en maak die 
gebruik van· die leerprogram meer vrugbaar. 

Volgens Le Gall_(l961~ p.34) het geen geval 
met disleksie nie herstel na heropvoeding met die 
Aurelle nie. In 'n meer resente brief meld Clementi (1966) 
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dat minstens 80% gevalle .hulle leesgebrek heeltemal 
kan oorkom deur die gebruik van·die !J.urelle. Die 
welslae wat in die betrokke disleksieskool in Franl-cryk 
behaal is 9 beklemtoon die groat belang van die gehoor op 
alle terreine van simboliese taalgebruik. Herstelde 
lateraliteit op ouditiewe vlak lei terselfdertyd tot 
'n algemene verbetering in ruimtelike orientasie wat 
'n verbetering in spelli~g en handskrif tot gevolg 
het. Ook emosioneel word die kind beter aangepas en 
hy kom in nouer kontak met sy omgewing. 

V. Samevatting. 
Alhoewel die spesifieke doel van leesterapie 

algemeen gesien word as die op peil bring van die l<::ind 
ten opsigte van sy lees- en spelvermoe, mag die breer 
doel, naamlik die heropvoeding van die totale kind en 
die herorientering van hierdie kind op sy wereld, nie 
uit die oog verloor word nie. 

Gedurende die af'gelope veertig jaar is heelwat 
spesifieke remedierende leesmetodes ontwikkel. Sommige 
hiervan·soos die van ~ernald, l!Ioxon en Monroe is hoof
saaklik toegespits op die bereiking van die spesifieke 
terapeutiese doel 9 naamlik die verbetering van die 
leesvermoe as sodanig, terwyl ander metodes soos die 
van Delacato ten doel het die regstel van basiese 
neurologiese funksies. J!.,'nk.ele metod.es 9 onder andere 
die van Borel-Maisonny en die nuwere benadering van 
Hunger-Kaindlstorfer 9 berus op 'n_breer grondslag en het 
as doel sowel die verbetering van die lees}Jeil as die 
ve1~ydering van moontlike etiologiese faktore.soos swak 
ruimtelike organisasie en verwarde laterali tei t .. 
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Daar bestaan sekere algemene psigologiese beginsels 

waarop enige vorm van remedierende leesonderrig behoort 
te berus. Van groot belang is veral individuele aandag 

van die tera:peut 9 die o:pwek van belangstelling en moti

vering9 die samewerking van die skool en ouerhuis en die 

inagnam~ van die etiologie van die toestand. 

Die Aurelle-ap:paraat is in Frankryk ontwer:p 

vir die re:tnediering van taalafwykings soos disleksie. 
Soos Delacato ontken die gebruikers van hierdie metode 

nie die :psigologiese komponente van leesafwykings nie 9 

maar word dit as van die grootste belang beskou dat die 

onderliggende fisiologiese basis eers reggestel behoort 
\ 

te word.~ Deur Aurelle- tera:pie word die verb and tussen 

gehoor en spraak op drie vlakke bevestig~ o:p die vlak 

van clie elementere fisioiogiese gehoorsfunksie waardeur 

die oor in staat gestelword om nuwe klanke·te hoor? o:p 
die vlak van kortikale integrasie vir intelligente 

s:praak en begri:plees; op die thalamiese vlak vir 
die herstel van die emosionel·e. fu:r:iksie van taal. 

Terselfdertyd word gehoorsdominansie bevestig deurdat 
slegs een oor gestL~uleer word. Die ingry:ping o:p 

fisiologiese vlak beinvloed noodwendig ook die hoer 

geestes:psigiese prosesse. Die Aurelle-prosedure stel 
die terapeut dus in staat om die totale kind te 

bereik en nie net die uiteindelike simptome binne 
die intel1ektuele ~~e~r ·nie. 

Verskeie taa1pato1oe soos Myklebust (1962) en 
Gooddy ( 1961) wys o:p die noodsaaklikheic:t daarvan dat nuwe 9 

doeltreffender remedierende 1eestegnieke ontwikkel 

moet word 9 aangesien die tradisionele metodes so dikwels 

faal. Die goeie en vinnige resu1tate wat deur die 



Aurelle-metode verkry is.9 · bewys die waarde en kwali tei t 

van die model wat gebruik word en bewys verder die 

belangrikheid van die gebruik van 'n metode wat herop
voeding op verskillende :persoonlikheidsvlakke, vanaf die 

fisiologiese tot die geestes:psigiese, toelaat. 

Waar die toepassing van remedierende leesonderrig 

o:p wetenskaplike grondslag in Suid-Afrika nog in sy 
beginstadium is, behoort die moontlikheid van Aurelle

terapie beslis oorweging te geniet. Dit is met die oog 
op hierdie eventuele doelstelling dat die huidige 

eksperimentele navorsing, soos beskryf in die vierde 

hoofstuk 9 gecloen is. 




