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ImFSTUK 1 

IXlEL EN ME'IDOE VAN CtIDERSOEK 

Dit word algemeen aanvaar dat lees en skryf verband hou. Volgens 

Maya (1979:814) bestaan daar byvoorbeeld In korrelasie tussen die 

vaardighede ter sprake by literatuurstudie en skryfvermoe. In die 

verband maak dieselfde skryfster die afleiding dat hoe meer 'n 

lees, hoe beter is sy/haar skryfvaardigheid (vgl. Salvatori, 

1983:659 ). 

Verskeie navorsers het reeds die invloed van lees en leesbegripvaar

op stelwerkprestasie bestudeer. Gambrell (1985:512-514) 

wys daarop dat die leeshandeling die skryfhandeling positief be!n

vloed aaP~esien die leser en die skrywer In gemeenskaplike doel het, 

naamlik korrrnunikasie. Goodman en Goodman (1983: 590-599) ondersteun 

ook die gedagte dat lees In invloed op skryf het, byvoorbeeld ten 

opsigte van styl en skryfkonvensies soos spelling en punktuasie 

(vgl. Taylor, 1982:202-205; Wilson, 1981:896-901). Voorts wys 

Shanahan (1984:466-467) daarop dat 1eesbegripvaardigheid die sin

taktiese kompleksiteit asook die struktuur of organisasie van skryfbe

inv10ed (vgl. Dionisio, 1983:747; Sternberg, 1985:67; Taylor, 1982: 

203). 

Uit die enkele verwysings blyk dit dat daar baie navorsing oor die 

invloed van lees en leesbegripvaardigheid op stelwerkprestasie gedoen 

is. Daar is egter min navorsing gedoen oor besondere leesbegrip

vaardighede soos teksstrukturering by lees se invloed op die 

vaardigheid om gestruktureerd te skryf. 

S6 In ondersoek is nodig omdat die taa1onde~NYser nie altyd weet 
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watter komponente van die leeshandeling aangewend meet word om die 

bemeestering en verbetering van stelwerkvaardighede te bevorder 

nie. Dionisio (1982:747) wys daarop dat doeltreffende taalontwikke

ling deur die toenemende bemeestering van die onderskeie taal

vaardighede geskied. Daarom behoort. volgens dieselfde skryfster. 

die inhoud van die verskillende taalkomponente, te wete stelwerk, 

taalleer, lees en literatuurstudie 1n die sekondere skool deurgaans 

op geIntegreerde wyse aangebied te word. 

Die doel van hierdie studie is om te bepaal in watter mate leesbe

gripvaardigheid (strukturering) stelwerkprestasie belnvloed en 

watter faktore by be ide 'n rol speel. Die probleemvraag wat dus 

in hierdie ondersoek beantwooro moet word is : hoe beInvloed lees

begripvaardigheid (strukturering) stelwerkprestasie (soos gemeet 

in terme van strukturering) en watter faktore speel by beide 'n rol? 

1.2 ME'roDE VAN 0NI:lERS0F.X 

em die probleemvraag (vgl. par. 1.0 te probeer beantwoord, moet 

daar aandag geskenk word aan 

(a) Stelwerkprestasie en die faktore wat dit kan belnvloed 

(b) Leesbegripvaardigheid en die faktore wat di t kan be!n

vloed 

(e) Die invloed van leesbegripvaardigheid op stelwerkpres

tasie en die faktore wat daarin 'n bepalende rol speel. 

Met die oog op die empiriese studie wat in die vooruitsig gestel 

word, word gekonsentreer op die invloed van teksstrukturering by 

lees op stelwerkprestasie (soos gemeet in terme van strukturering). 

Ten einde die "suiwer invloed" van leesbegripvaardigheid (struktu

rering) op stelwerkprestasie te pell, wil ook vasgestel word of 

faktore soos inteillgensie, S.E.S., vlak van taalkursus en 
vraagvolgorde bepalend kan wees vir die invloed van leesbegrip

vaardigheid op steh'lerkprestasie. 
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1.3 PROGRAM VMf OODERSOFX 

Om die doel van hierdie ondersoek soos in paragraaf 1.1 uiteengesit 

te verwesenlik, is die volgende program van ondersoek in die voor

uitsig gestel. Eerstens is beoog om 'n literatuurstudie te doen 

om In bree teoretiese verwysingsraamwerk te verkry oor die verskil

lende aspekte van stelwerk- en leesbegripvaardigheid. Tweedens is 

beoog om 'n eksperiment uit te voer ten einde die invloed van lees

begripvaardigheid (teksstrukturering) op stelwerkprestasie (soos 

gemeet in tenne van strukturering ) te bepaal. 

Verslag van die literatuurstudie ten opsigte van stelwerkvaardigheid 

word in hoofstuk 2 gelewer. Die aard van stelwerkvaardighede, hoe 

dit aangeleer word en die faktore wat stelwerkprestasie beinvloed, 

word bespreek. 

In hoofstuk 3 word verslag gelewer ten opsigte van leesbegripvaar

digheid. Die aard van leesbegripvaardighede, hoe dit aangeleer word 

en die faktore wat leesbegripprestasie beinvloed, word bespreek. 

In hoofstuk 4 word die invloed van leesbegripvaardigheid op stelwerk

prestasie en die faktore wat daarin 'n bepalende rol speel, bespreek. 

Met die oog op die empiriese studie word daar op strukturering by 

sowel lees as skryf gekonsentreer asook die faktore wat bepalend kan 

wees vir die invloed van leesbegripvaardigheid op stelwerkprestasie. 

As uitvloeisel van die literatuurstudie word 'n eksperiment uitgevoer 

om vas te stel hoe leesbegripvaardigheid stelwerkprestasie beinvloed 

en watter rol sekere faktore speel. Eerstens handel die eksperiment 

oor teksstrukturering by lees. Tweedens wil met die eksperiment 

vasgestel word in watter mate teksstrukturering by lees neerslag 

vind in die vaardigheid om in 'n opstel gestruktureerd te skryf. 

Standerd 9-leerlinge is in die ondersoek as proefpersone gebruik. 

Die beplanning en verloop van die eksperiment word volledig in 

hoofstuk 5 bespreek. 
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In hoofstuk 6 word die resultate, die samevatting en die gevolg

trekkings van die hele ondersoek gegee. 



fmFS'ruK 2 

STEllIIERKPRESTASIE EN DIE FAKTORE WAT DIT BEllNIDED 

2.1 lNLEID:OO 

Die onderrig van stelwerk op skool het ten doel die ontwikkeling en 

bevordering van die leerling se lUister-, praat-, taal- en skryf

vaardigheid. Aangesien dit in hierdie ondersoek slegs om skriftelike 

stelwerk gaan, moet vasgestel word watter vaardighede by stelwerk 

betrokke is en watter faktore stelwerkprestasie beinvloed. Om hier

die doel te bereik, word op die volgende gelet 

* 	 Die aard van skriftelike stelwerk (vgl. par. 2.2). Ten einde 

die aard van skriftelike stelwerk te bepaal, word eerstens gelet 

op die tipes en kenmerke van skriftelike stelwerk en tweedens 

op die vaardighede (vgl. par. 2.3). Omdat al die komponente 

waaruit skriftelike 3telwerk bestaan, te wete wcorde, sinne en 

paragrawe in opstelle gevind word, word vir die doel van die 

studie slegs op opstelle as stelwerkvonm gekonsentreer. In 

paragraaf 2.2.2.1 en 2.2.2.2 word respektiewelik In onderskeid 

getref tussen die algemene en eiesoortige kenmerke van opstelle. 

* 	 Die aard van stelwerkvaardighede (vgl. par. 2.3). Twee groepe 

vaardighede kan by die skryf van 'n opstel geidentifiseer word, 

naamlik eenvoudige (of lae-orde) en komplekse (of hoe-orde) 

vaardighede. 

* 	 Die aanleer van stelwerkvaardighede (vgl. par. 2.4). Drie 

fases, te wete : die kognitiewe, die assosiatiewe en die self

beherende fase word onderskei. 

* 	 Die faktore wat skriftelike stelwerk, 5005 weerspieel in stel
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werkprestasie, beinvloed (vgl. par. 2.5). 

2.2 DIE AAIm VAN SKRIFTEI..IKE STEI..W.ERK 

2.2.1 Inle1d1ng 

Un die aard van skriftelike stelwerk te bepaal, word in die volgende 

paragrawe eerstens gelet op die tipes en kenmerke van skriftelike 

stelwerk. In paragraaf' 2.3 word die vaardighede van skriftelike 

stelwerk, die opstel, bespreek. 

Kommunikasie kan as vernaamste kenmerk van skriftelike stelwerk 

uitgesonder word. Verskillende tipes skriftelike stelwerk kan as 

kommunikasiemiddel tussen die skrywer en die leser(sgehoor) ge

bruik word, naamlik : briewe, opstelle, kreatiewe werk, die verslag 

en ander vonne soos notules, uitnodigings, telegramme, bedankings 

en kennisgewings. 

Soos reeds in paragraaf 2.1 genoem, word in hierdie studie slegs op 

opstelle as stelwerkvorm gekonsentreer. In die volgende paragrawe 

word eerstens op die algemene kenmerke van opstelle gelet. Aange

sien ook eiesoortige kenmerke besit, is dit nodig om 

tweedens op die onderskeidende kenmerke van beskrywende-, verhalende-, 

beredenerende-, bespiegelende- en feite-opstelle te let. 

2.2.2 Soorte opstelle 

2.2.2.1 Algeroone kemerke 

Stelwerk is in wese kommunikasie op In besondere wyse. In die geval 

van die opstel vind kommunikasie tussen die skrywer en n spesifieke/ 

onbekende gehoor Mans (1977: 125) en Goodman en Goodl1an 

(1983:593) onderskei in hierdie verband tussen subjektiewe en objek

tiewe opstelle. By die sogenaamde objektiewe opstelle beteken dit 

dat daar met bepaalde persone/'n persOOn gekommunikeer word. Wanneer 
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leerUnge hulle gedagtes op skrif stel sonder dat hulle 'n spesifieke 

persoon as leser in gedagte het, word dear verwys na die sogenaamde 

subjektiewe opstelle (vgl. ook Goodman en Goodman, 1983:596-599). 

Kommunikasie vind voorts in 'n bepaalde konteks plaas waarin die doel 

met 'n spesifieke lesersgehoor, die inhoud van die opstel 

Die inhoud van die opstel kan ook konkreet en/of abstrak wees. 

Hierdie vennoe hang ten nouste saam met die denkvlakontwikkeling van 

die kind (Bybee en Sund, 1982:138). Ausubel (1978:230) is van 

mening dat die kind in die fonneel-operasionele denkstadium (volgens 

Piaget se indeling vanaf 11/12 jaar) nie langer beperk is tot die 

konkrete nie, maar in staat is tot hipotetiese en abstrakte denke 

(vgl. ook Furth, 1970:244). Die afleiding word gemaak dat die 

denkvlak in die keuse van die tipe opstelle weerspieel kan word. 

Die kommunikasie tussen die skrywer en die leser(sgehoor) vind 

oor tyd en of afstand - dus binne 'n bepaalde tyd-ruimte plaas (Good

man en Goodman, 1983:593). 

'n Verdere kenmerk is die s-cruktuur en lengte van die opstel wat 

beantwoord aan die doel en funksie wat die beoogde leser in gedagte 

het. In die veroand maak die sillabus (T.O.D., 1986:10) 'n belangrike 

gevolgtrekking wat met Goodman en Goodrran (1983:593) ooreenstem, te 

wete : Die leerling moet sy kommunikasiedoel met 'n spesifieke leser 

(of teikengebied) so duidelik, sinvol en doeltreffend prabeer bereik 

en moet krities ingestel wees op die verloop van sy skryfWerk (for

mulering), eenheid en atmosfeer, gevoel en aanbieding. 

Naas die algemene kenmerke wat by opstelle geidentifiseer kan word, 

is dear minstens vyf soorte opstelle met eiesoortige kenmerke wat 

vervolgens bepreking verdien. 

2.2.2.2 Kenmerke van spesifieke tipes opstelle 

Opstelle word gekategoriseer op grand van hulls onderske1dende ken
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merke (vgl. Mans, 1977:130-131; Bothma en Cloete, 1963:25-34; 

T.O.D. 1986:15), te wete : 

... 	 Beskrywende opstelle : 'n duidelike beskrywing van 'n plek, 'n 

persoon of 'n voorwerp word weergegee. 

... 	 Verhalende opstelle : denkbeeldige of werklike gebeurtenisse word 

weergegee. 

... Beredenerende opstelle : 'n eie opvatting of beskouing oor In saak 

word uitgespreek en beredeneer. 

... 	 Bespiegelende opstelle: 'n persoonlike sienswyse word oor 'n saak 

uitgespreek. 

... Feite-opstelle : 'n feitelike weergawe van 'n saak of gebeurtenis 

(waar debattering en betoging uitgesluit is, byvoorbeeld : 

"Korrmunisme" of "Gevare wat ~ns buurstate bedreig") word weerge

gee. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die onderskeid tussen die 

opstelle hoofsaaklik gedoen word op grond van die inhoud en die styl 

daarvan. 

2.2.3 SalEvatting 

Skriftelike stelwerk is in wese kommunikasie op 'n besondere wyse. 

Kommunikasie vind plaas tussen 'n skrywer en 'n spesifieke/onbekende 

gehoor. Verskeie vonne van kommunikasie word onderskei, te wete : 

briewe, opstelle, kreatiewe werk, die verslag en ander vonne soos 

notules, uitnodigings, :elegramme, bedankings en kennisgewings. 

Opstelle as wyse van kommunikasie by skriftelike stelwerk word uit 

gesonder, aangesien die algemene kenmerke van opstelle ook ten op

sigte van die ander vonne geld. 

-8



Kommunikasie vind tussen 'n skrywer en In speslfieke!onbekende gehoor 

plaas. Verder bepaal die doel met die lesersgehoor, die inhoud wat 

in 'n bepaalde tyd-ruimte plaasvind. Die struktuur en lengte van die 

opstel moet ook beantwoord aan die doel en funksie waarmee die beoogde 

leser vertroud is. 

Op grond van onderskeidende kenmerke word daar 'n indeling van vyf 

soorte opstelle gemaak, te wete : beskrywende-, verhalende-, berede

nerende-, bespiegelende- en feite-opstelle. 

Ten einde aan die doel van hierdie hoofstuk te beantwoord, word in 

die volgende paragrawe gelet op die vaardighede waaruit skrlftelike 

stelwerk, spesiflek opstelle, bestaan. 

2.3 DIE AARD VAN ~AARDIGHEDE 

2.3.1 Inleiding 

Wanneer n reeks handelinge vinnig en by herhaling met min moeite uit

gevoer word, word dit 'n vaardigheid genoem (Glass, Holyoak en Santa, 

1979:213). _~_kan volgens Gagne (1977:31) ook as n vaardigheid 

beskou word, te wete : 'n intellektuele vaardigheid. Taalgebruik 

vereis die bemeestering van verskillende taalvaardighede op produk

tiewe en op reseptiewe vlak. Luister (verstaan) en lees is die 

reseptiewe en praat en skryf die produktiewe vaardighede • De 

Wet, Monteith en Van der Westhuizen, 1981:166-167). 

Om die aard van stelwerkvaardighede te bepaal, is gekonsentreer op 

skryf, spesiflek opstelle, as produktiewe taalvaardlgheld. Twee 

groepe vaardlghede kan by die skryf van 'n opstel geidentlflseer 

word, te wete eenvoudlge (of lae-orde vaardighede) en komplekse (of 

hoe-orde vaardighede) vaardlghede (vgl. Berelter, 1980:80-81 ; 

Gould, 1980:109). 

Beide groepe vaardlghede (lae- en hoe-orde vaardighede) is 
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by die skryf van n opstel. Lae-orde vaardighede verwys na die vaar

d1ghede wat deur alle skrjWers (vaardige en minder vaardige) uitge

voer word met 'n bepaalde mate van sukses. Hoe-orde vaardighede 

daarenteen, word makliker uitgevoer deur veral vaardige skrywers aan

gesien hulle in toenernende mate reeds d1e lae-orde vaardighede met 

min bewustel1ke aanclag toepas (Bereiter, 1980:80-81: Gould, 1980: 109). 

2.3.2 Lae-orde stelwerk:vaardighede 

Volgens Klausmeier (1975:331-335) word vaardighede aanvanklik be

wustelik en later onbewus, vinnig en presies uitgevoer. H1eruit 

word die afleiding gemaal< dat die leerl1ng wat baie oefening in 

lae-orde stelwerkvaardighede ontvang, hierdie vaardighede later 

outomaties sal uitvoer (vgl. Bereiter , 1980:80-81; Gould, 1980:109). 

Verskeie lae-orde stelwerkvaardighede kan by die skryf van 'n opstel 

geidentifiseer word, te wete : die vermoe om In pen te hanteer, kon

sentrasie op die handskrif, om op papier dit te kan weergee wat in 

spraak gefonnuleer is, die toepassing van punktuasie (kommas. punte, 

komma-punt, ensovoorts), die kennis van begrippe/woordeskatkennis en 

korrekte spelling wat die kennis van spelreels insluit (vgl. De 

Wet et al., 1981:167). 

Gould (1980:109) en Bereiter (1980:81) is van mening dat wanneer 

kogni tiewe aanclag nie langer by lae-orde vaardighede vereis word nie. 

di t aangewend kan word by ander komponente van skryf. In die ver

band word in die volgende paar paragrawe gelet op die hoe-orde 

vaardighede by die skryf van 'n opstel. 

2.3.3 ~rde stelwerk:vaardighede 

2.3.3.1 Inleiding en oorsig 

Hoe-orde stelwerkvaardighede verwys na komplekse vaardighede waarop 

veral die vaardige skrywer konsentreer aangesien hy reeds die 

-10



lae-orde en sekere voorvereiste vaardighede met min bewustelike aandag 

toepas. 'n Wye spektrun hoe-orde vaardighede kan by die skryf van 'n 

opstel geldentifiseer word (vgl. Bereiter, 1980:82; Gould, 1980:109), 

te wete : 

* 	 Woordvloeiendheid, byvooroeeld die vermoe om raak en beskrywende 

woorde te kies en vlot te gebruik. 

* 	 Sinsbouvaardighede, byvooroeeld die afWissel1ng van kort en lang 

sinne, die posisie van die kernsin en ondersteunende detail in 'n 

* 	 Paragrafering, byvooroeeld die eenheid en samehang in 'n paragraaf 

en die aaneenskakeling tussen paragrawe. 

* 	 Sosiale bewustheid : die korrekte kommunikasie met 'n spesifieke! 

onbekende gehoor (vgl. par. 2.2.2.1). 

* 	 Literere waardering en diskriminasie : die vaardigheid om krities 

en esteties te reageer op dit wat die leerling gelees het en 

sodoende 'n eie mening in skryf te openbaar. 

* 	 Probleemoplossing: die opstelskrywer word met 'n probleem gekon .. 

fronteer en die vaardighede om die probleme op te los. 

* 	 Monitor: die skrywer korrigeer en wysig sy eie taalgebruik terwyl 

hy skryf. 

Strukturering : die vaardigheid om gedagtes, emosies, waarnemings* 
en voorstellings te orden om sodoende gestruktureerd te skryf. 

* 	 Ander hoe-orde vaardighede soos : logiese orde (byvooroeeld 

chronologiese orde!logiese lyn van redenasie), om 'n eiesoortige 

styl in skryf te openbaar deur middel van woordkeuse en atmos

, om aan die doel wat bereik wil word, te beantwoord 

-11



(vgl. par. 2.2.2.1), assosiasie, te wete die onmiddellike vloei 

van idees en om aan die vereiste lengte van die opstel te voldoen. 

Die vaardige skrywer is in staat om 'n groot hoeveelheid vaardighede 

te integreer in sy persoonlike soeke na betekenis (vgl. Bereiter 

1980:88). Die vaardige skrywer ervaar 'n satisfaksie om sy persoon

like ervarings (werklike!denkbeeldige) met sy lesersgehoor te deel. 

Aan die hand van voorbeelde word die hoe-orde vaardighede vervo1gens 

bespreek. 

2.3.3.2 Stel'tlle1X as probleem:>ploss:lng 

Die opstelskrywer word eerstens met 'n opstelonderwerp gekonfronteer 

(Scardamalia, Bereiter en Goelman, 1982:174), byvoorbeeld : 

"Is wereldvrede moontlik?" of "KO!IIl11.misme". Dewey aangehaal deur 

Gorman (1974:299) en Gagne (1977:156) wys op tipiese stappe wat by 

die op10ssing van prob1eme in die algemeen gevo1g kan word. Op die 

lees geskoei van die stappe word die wye spektrum vaardighede 

waaruit die skryf van TI opstel bestaan, verduide1ik : 

{a} Cmskrywing van die probleem 

Voordat die leer1ing na In oplossing begin seek, behoort hy ten 

eerste die opstelonderwerp af te baken deur te besluit watter as

pekte daarvan ondersoek moet word, byvoorbee1d 

Die leerling kies 'n spesifieke aspek van die onderwerp, byvoorbee1d 

IIKommunisme", wat hy wil bespreek, te wete : "Die gevare van kommu

nisme" ,"Die bekarnping van kommunisme" of "Korrrnunisme as ekonomiese 

ste1sel in teenstelling met kapi talisme" • Nadat die keuse gemaak 

is, ste1 hy die onderwerp so duide1ik moont1ik en baken die onderwerp 

af, byvoorbeeld : 

"Die gevare van kommunisme" . 
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Met die omskrywing en afbakening van die probleem is dit noodsaaklik 

dat die leerling hom moet vergewis van die sleutelterme van die 

probleem, byvoorbeeld : gevare en kamIJn1sme. Ander vaardighede 

wat reeds op hierdie stadium van die opstel ter sake is, is die 

formulering van 'n hipotese om die "probleem", naamlik "Kommunisme" 

op te los. Asook die soeke na relevante inligting, reels en begin

sels wat die basis vir die moontlike hipotese vorm. Verdere voor

die-handliggende vaardighede is : die vermoe om die pen te hanteer, 

konsentrasie op die handskrif, die toepassing van punktuasie, die 
Kennis van begrippe/woordeskatkennis en korrekte spelling. 

(b) Fomulering van moontl1ke hipoteses an die probleem op te los. 

Nadat die opstelskrywer die probleem (opstelondeNerp) fisies om

skryf het, formuleer hy moontlike hipoteses om die probleem op te 

los. In die verband wys Scarc\a'nalia et ala (1982:174) daarop dat 

die opstelskrywer hipoteses vorm deur gebruik te mask van verge

lykings, geheuesoeke (relevante inligting) en afleidings (vgl. 

Gagne, 1977:162). 

German (1974:303) wys daarop dat met die soeke na relevante inlig

ting, daar eerstens gesteun word op die retensie en herroep van 

feite, idees en verbande wat reeds geleer is. Tweedens word ge

steun op kognisie van verbande tussen feite en aktiwiteite wat 

betrokke is by lees en luister. 

Na aanleiding van bogenoemde stel die opstelskrywer sy moontlike 

hipoteses wat elk 'n moontlike kerngedagte of -sin in die onderskeie 

paragrawe gaan u1 tmaak, byvoorbeeld 

"Die gevare van kommunisme". 

1 Die gevare van kommunisme op verskeie terreine. 

2 Gevare op ekonomiese gebied. 

3 Gevare op godsdienstige gebied. 
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4 Gevare op gebied. 


5 Gevare op sosiale gebled. 


6 Kommunisme is ~ bedreiglng. 


7 Waarom kommunisme bekamp rroet word. 


S Gevare op kUlturele gebied. 


9 Gevare op sedelike gebied. 


10 Geestelike en fisiese weerbaarheld teen die gevare van kommu


nisme. 

Nadat die moontlike hipoteses (byvoorbeeld 1-10) gestel 15, moet dit 

geevalueer word ten einde die geldigheid en doeltreffendheid daarvan 

vir die oplossing van die probleem te bepaal. 

(c) 	 Evaluering van die voorgestelde hipoteses em die probleem op te 

los. 

Die leerling moet eers al die voorgestelde hipoteses (bv. 1-10) 

ondersoek en die geselekteerdes verder evalueer, te wete : 

Gedagtig aan die lengte, die doel wat bereik wil word en logiese 

orde van redenasie, skrap of integreer die 1eerling sekere hipoteses. 

Oit is byvoorbeeld moontlik om by die voorgestelde hipoteses (1-10) 

by (b) soos volg te integreer : 1, 6 en 7; 3 en 9; 5 en 8. Twee 

belangrike vaardighede word hieruit 

a) 	 an eenheid van gedagtegang, samehang en logiese orde te 

bewerkstellig. Oit behels die vaardigheid om te struktu

reer. Hierdie vaardigheld verg verdere verduideliking 

vanwee die belangrikheid daatvan en word in paragraaf 

2.3.3 volledlger bespreek. 

b) 	 Die vaardige skrywer maak ook tydens die evaluering van 

die voorgestelde hipoteses van monitor gebruik. Met 
behulp van die metakognitiewe vaardigheid, te wete die 

vermoe van die skrywer om sy taalgebruik te korrigeer en 
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te wysig, monitor die skrywer volgens Applebee (1982:379) 

en flower en Hayes (1981:365-387) of : 

... die hipoteses tydens die beplanning van die opstel in 


ooreensteflJlling is met die doel wat hy wil bereik en 


... sy skryf'werk (beplanning) 'n logiese lyn van redenasie 


vonn. 

Ten einde te monitor, is herlees en herbeplanning nodig. Nadat die 

beplanning van die opstel voltooi is, word daar begin om die opstel 

te skryf. In Verskeidenheid vaardighede word deur die vaardige 

skrywer gelntegreer, ten einde die oplossing van die probleem te 

verifieer. 

(d) Verifi~ring van die oplossing. 

Benewens die hoofprobleem waarrnee die opstelsk~JWer gekonfronteer 

word, naamlik die onderwerp (vgl. Scardamalia et al·, 1982:174), 

is daar ook nog subproblerne wat tydens die skryf van die 

oplossings verg. Elke paragraaf kan beskou word as die oplossing 

van 'n subprobleem ten einde die hoofprobleem op te los. Nadat 

die beplanning van die opstel afgehandel is, is byvoorbeeld die 

volgende kerngedagtes!-sinne uit die aanvanklike tlen gese1ekteer 

(vgl. par. (b»: 

"Die gevare van korrmunisme" 

1 Korrmunisme is In gevaar op verskeie terreine en moet dus 

bekamp word. 

2 Gevare op ekonomlese gebied. 

3 Gevare op godsdlens-sedelike gebled. 

4 Gevare op politleke gebled. 

5 Gevare op kultureel-maatskaplike gebied. 
6 Geestelike en fisiese weerbaarheid ~een die gevare van 

korrmunisme • 
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Die vaardige skrywer is, wanneer hy die opstel begin skryf, in staat 

om 'n verskeidenheid vaardighede te integreer. Gedagtig aan die feit 

dat hy reeds die lae-orde vaardighede geoutomatiseer het (vgL par. 

2.3.2), kan sy kogni tiewe aandag nou aangewend word by die hoe-orde 

vaardighede, te wete : woordvloeiendheld, sinsbouvaardighede, para

grafering, sosiale bewustheid, literere waardering, probleemoplossing, 

monitor, strukturering en ander vaardighede soos : logiese orde, 

assosiasie en 'n soeke na betekenis (vgl. par. 2.3.3.1). 

Sowel evaluering as konvergente denke is noodsaaklik om die oplossing 

van die probleem te verifieer. Met die verifiering ken tekortkominge 

ten opsigte van die skryf van die opstel geidentifiseer word, wat 

opgeklaar of aangevul kan word. 

Vir die aanvaarding van die oplossing word nie net op konvergente 

denke (om 'n gevolgtrekking op grond van die beskikbare data 

te mask) gesteun nie, maar ook op kognisie, aangesien die gevolg 

van probleemoplossing begrip van 'n nuwe verband tussen vaardighede 

is (Gorman, 1974:303-304). 

2.3.3.3 Strukturering 

Tydens die evaluering van die voorgestelde hipoteses om die probleem 

op te los (vgl. par. 2.3.3.2 (e)), is dit noodsaaklik om hierdie 

moontlike hipoteses te struktureer. Die begrip struktuur word deur 

De Beaugrande (1980:10) gedefinieer as die verhouding tussen minstens 

twee sistemiese elemente (byvoorbeeld 'n sin se verhouding tot die 

paragraaf) waarby orde en samehang sentraal staan. 

Wanneer die leerling uit die voorgestelde hipoteses 'n seleksie mask 

en dit in 'n bepaalde orde rangskik, is hy besig om te struktureer. 

Strukturering as 'n vaardigheid by die skryf van 'n opstel ken dus 

beskou word as die vaardigheid om gedagtes, e:nosies, waarnemings en 
voorste11inge te orden (vgl. Taylor, 1982:205). Ten einde struktu

rering as 'n vaardigheid te bemeester, is dit vir die skrywer 
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noodsaaklik om op die volgende vereistes van strukturering te let 

(Weideman, 1986:46-52), te wete : 

* 	 Koherensie (samehang). De Beaugrande (1980:19) beskryf ko

herensie as die totale w1sselwerking tussen die sentrale 

tema en die konteks. 'n Opstel oor byvoorbeeld "KO!TlT1UI'1isme" 

kan as koherent beskryf word wanneer daar samehang tussen 

die sentrale tema, byvoorbeeld "Die gevare van korrmunisme" 

en die konteks kommunisme as ideologie, is. 

* 	 Kohesie (eenheid). Daar behoort eenheid van gedagtegang in 

elke paragraaf en die opstel te wees. Elke paragraaf behoort 

In kemsin!-gedagte te he, byvoorbeeld : "Gevare op ekonomiese 

gebied". Hierdie kemsinne!-gedagtes behoort uiteindelik 

aan te sluit by die sentrale tema van die opstel te wete : 

"Die gevare van korrmunisme". 

Volgens Weideman (1986:47) is kohesie en koherensie die belangrikste 

eienskappe van 'n paragraaf afsonderlik en die hele opstel. Ander 

vereistes vir die vaardigheid om te struktureer, is die volgende : 

* 	 Intensie. Dit verwys na die skrywer se strewe om 'n opstel 

te skryf wat infonmatief en aanvaarbaar is (vgl. Weideman, 

1986:46). Die afleiding word gemaak dat die intensie van 

die skrywer sy woordkeuse, sinsbou, paragrafering en 

sy opstel sal beinvloed. Wanneer die opstelonderwerp "Die 

gevare van korrmunisme" is, kan die intensie van die skrywer 

byvoorbeeld wees om hierdie gevare : ekonomiese, politieke, 

ensovoorts aan die leser(sgehoor) oor te dra. 

* 	 Si tuasie. Dit is nou verwant aan koherensie. Die opste1

skrywer moet die opstel skryf teen die agtergrond van die 

situasie, (soos eie situasie, ervaringswereld, politieke 

situasie) byvoorbeeld : 
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Kommunisme as ideologie 


(vgl. Weideman, 1986:46) 


* 	 Logiese orde. Dit verwys na die lyn van redenasie 

in die beredenerende opstel of die chronologie van gebeure 

in die verhalende opstel. Die logiese strukturering van 

gegewens bind die opstel tot 'n eenheid (vgl. Weideman, 
1986:52) . 

Samevattend word daarop gewys dat Taylor (1982:205) met hul navorsing 

(Taylor en Beach, 1982) bevind het dat leerlinge wat oor strukturering 

as vaardigheid beskik, beter opstelle geskryf het. 

Dit blyk dat strukturering In prim€re vaardigheid is wat bemeester 

moet word aangesien baie ander vaardigliede afhanklik is van ordening, 

byvoorbeeld die beplanning van 'n opstel, die sinbou, paragrafering en 

die opstel as geheel. In hoofstuk 4 word hierdie gevolgtrekking 

verder ondersoek. 

2.3.4 Sanevatting 

Skryf, spesifiek opstelle, vereis 'n wye spektrum vaardighede wat 

bemeester kan word, te wete : lae-orde en ho€!-orde vaardighede. 

Beide groepe vaardighede is belangrik by die skryf van 'n opstel. 

Lae-orde vaardighede verwys nadie vaardighede wat deur alle 

skrywers (vaardige en minder vaardige) uitgevoer word met 'n bepaalde 

mate van sukses. In hierdie verband is gelet op vaardigliede soos 

die vermoe om die pen te hanteer, om op papier dit te kan weergee 

wat in spraak geformuleer is, die toepassing van punktuasie, die 

kennis van begrippeiwoordeskatkennis en korrekte spelling wat die 

kennis van spelreels insluit. 

Ho€!-orde vaardighede is sodanige vaardighede wat vera! deur vaard1ge 

skrywers uitgevoer kan word aangesien hulle in toenemende mate reeds 
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die lae-orde vaardighede (vgl. par. 2.3.2) en voorvereiste vaardig

hede met min bewustelike aandag toepas. 'n Wye spektrum hoe-orde 

vaardighede is genoem (vgl. par. 2.3.3). 

Die vaardige skrywer is in staat om n wye spektrum vaardighede 

geintegreerd uit te voer. Aan die hand van voorbeelde is die hoe-orde 

vaardighede bespreek. Stelwerk as probleemeplossing is as uitgangs

punt geneem. Aan die hand van die volgende stappe is die beplan

ning van die opstel bespreek, te wete (a) omskrywing van die pro

bleem, (b) formulering van moontlike hipoteses om die probleem op 

te los en (c) evaluering van die voorgestelde hipoteses. Ten opsigte 

van die evaluering is twee belangrike vaardighede onderskei, te wete: 

strukturering wat in paragraaf 2.3.3 volledig bespreek is en monitor. 

Terwyl die skrywer skryf, korrigeer en wysig (monitor) hy sy eie 

taalgebruik deur middel van herlees en heroeplanning. 

Nadat die beplanning van die opstel voltooi is, word daar begin om 

die opstel te skryf. 'n Verskeidenheid vaardighede word deur die 

vaardige skrywer geintegreer (vgl. par. 2.3.3.1). 

Strukturering kan beskou word as die vaardigheid om gedagtes, emosies, 

waarneminge en voorstellinge te orden. Ten einde te struktureer 

meet aan die volgende vereistes voldoen word, te wete : koherensie, 

kohesie, intensie, situasie en logiese orde. 

Oaar word tot die slotsom gekom dat strukturering In primere vaardig

heid is wat bemeester meet word, aangesien bale ander vaardighede 

afhanklik is van ordening, byvoorbeeld die beplanning van die 

opstel, die sinsbou, paragrafering en die opstel in die geheel. 

Uit die navorsing van Taylor en Beach (vgl. par. 2.3.3.3) blyk dit 

verder ook dat 'n hoer presteerder in stelwerk waarskynlik beter 

struktureer. Hierdie gevolgtrekking word in hoofstuk 4 verder 

ondersoek. 
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2.4 DIE MNlEER VNI S'l'ELWERKVAARDIG£DE 

2.4.1 Inleiding 

In paragraaf 2.3 is gekonstateer dat die skryf van 'n opstel 'n wye 

spektrum lae-orde en hoe-orde vaardighede vereis. Die vraag wat 

nou ontstaan is : hoe leer die leerlinge hierdle stelwerkvaardighede 

aan? 

On 'n antwoord op bogenoemde vraag te probeer vind, word gelet op die 

fases en voorwaarc!es vir die leer van stelwerkvaardighede. Di t gaan 

hier nie prtmer om die aanvangsleer van stelwerkvaardighede nie -

meer spesifiek om die verbetering van stelwerkvaardighede ten einde 

in 'n vaardige skrywer te ontwikkel. 

Fitts en Posner, 1967 soos aangehaal deur Glass et al. (1979:214) 

noem drie fases in die leer van vaardighede in die Hier

die drie fases word op die leer van stelwerkvaardighede van toe

passing gemaak. Enkele voorbeelde word telkens gedemonstreer. 

On stelwerkvaardighede te kan leer, is daar sekere voorwaardes in 

die 1eerder self (interne voorwaardes) asook eksterne voorwaardes 

(vgl. par. 2.4.3.1 en 2.4.3.2), Aan die hand van enkele voorbeelde 

word dit telkens bespreek. 

2.4.2 Fases in die leer van stel'Nerkvaardighede 

2.4.2.1 Inleiding 

Die fases in die leer van stelwerkv~~ighede dui op die verskillende 

bemeesterlngsvlakke deur die opstelskrywer. Die fases verskil vir 

die beginner wat nuwe vaardlghede wil aanleer en die vaardige op

stelskrywer. In paragrawe 2.3.2 en 2.3.3 is reeds daarop gewys dat 

die hoe-orde vaardighede makliker deur veral vaardige skrywers uit

gevoer word, aangesien hulle in toenemende mate reeds die lae-orde 
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vaardighede en voorvereiste vaardighede met min bewustelike aandag 

toepas. Die implikasie is egter ook : hoe meer 'n hoe-orde vaardigheid 

ingeoefen word, hoe minder kognitiewe aandag is nodig by die uit

voering daarvan. 

Ten einde te bepaal hoe leerlinge stelwerkvaardighede aanleer, word 

die drie fases in die leer van vaardighede in die algemeen (Fitts en 

Posner, 1967 soos aangehaal deur Glass et al., 1979:214) op die leer 

van stelwerkvaardighede van toepassing gemaak. 

2.4.2.2 Die kognitiewe fase 

Tydens hierdie fase probeer die skrywer wat 'n nuwe vaardigheid wil 

aanleer, byvoorbeeld strukturering, die eise van sy taak verstaan. 

Hy gee tydens hierdie fase bewustelike aandag aan leidrade van byvoor

beeld die onderwyser. In hierdie stadium is daar nog nie 'n fyner 

differensiasie van tegnieke nie. em struktureringsvaardighede te 

kan leer, moet mens in staat wees om te kan diskrimineer en die 

verskille te kan uitwys tussen voorbeelde van die vaardighede 

(Gagne, 1977:32-34). 

Die onderwyser kan die skrywer leer om kemwoorde in 'n paragraaf 

te gebruik. Die onderwyser kies 'n bepaalde kemgedagte vir 'n 

paragraaf, byvoorbeeld "reen". Hy verskaf kemwoorde waarmee die 

leerlinge sinne moet maak : reen, donkemat, frisheid, versadig, 

fontein, ensovoorts. Die onderwyser se aan die leerlinge dat 

hierdie sinne almal moet aanslui t by die kemgedagte, naaml ik II reen" • 

Die leerlinge het nou nuwe begrippe en struktureringsvaardighede .geleer, 

te wete kemwoorde, kemgedagtes, sinsbouvaardighede en paragrafering. 

Wanneer hy/sy hierdie vaardighede in 'n toenemende mate geoutomatiseer 

het, is hy/sy in staat om 'n volgende fase te bereik, te wete die 

assosiatiewe fase. 
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2.4.2.3 Die assosiatiewe fase 

In die assosiatiewe fase word die individueel-geleerde vaardighede 

saamgevoeg en nuwe patrone van handeling word uitgevoer. Namate die 

assosiasies tussen opeenvolgende aksies sterker word, word dit nie 

meer langer nodig om elke aksie bewustelik te inisieer en uit te voer 

nie. 

Die leerling wat wil leer om gestruktureerd te skryf, sal byvoor

beeld die individueel-geleerde vaardighede soos woordeskatkennis, 

spelling en punktuasie saamvoeg om nuwe patrone van handeling, byvoor

beeld sinsbou, uit te voer. Hierdie sin wat gevonn word, kan weer 

saam met ander sinne deel ui tmaak van In paragraaf, die paragrawe weer 

van die opstel en so kan aan die vereistes van strukturering be

antwoord word. 

2.4.2.4 Die selfbeherende fase 

Tydens hierdie fase geskied die uitvoer van vaardighede in In toe

nemende mate selfbeherend en is dit ook minder onderhewig aan 

kognitiewe beheer (vgl. Bereiter, 1980:80-81; Gould, 1980:109). 

Die opstelskrywer wat reeds hierdie bemeesteringsvlak bereik het. 

sal in staat wees om 'n wye spektrum vaardighede outomaties uit te 

voer en te integreer. Minder bewustelike aandag sal dus nodig wees 

ten opsigte van die lae-orde vaardighede (vgl. par. 2.3.2) en ook 

die vereiste vaardighede by byvoorbeeld strukturering (vgl. par. 

2.3.3.3) wat deur middel van oefening reeds geoutomatiseer is. 

Vir die opstelskrywer wat nog nie hierdie fase bereik het nie, 

is dit bykans onmoontlik om tegelykertyd op byvoorbeeld sy handskrif, 

punktuasie, spelling, woordeskat en strukturering te let. 
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2.4.3 Voorwaardes vir die leer van stelwerkvaardighede 

2.4.3.1 Interne voorwaardes 

an stelwerkvaardighede te kan leer, is daar sekere voorwaardes in 

die leerder self. Wat hier van besondere betekenis is, is die kennis 

en beskikbaarheid van relevante vaardighede (De Wet et al., 1981:152

153) . 

Wanneer die leerling 'n nuwe vaardigheid moet aanleer, byvoorbeeld 

die samehang tussen paragrawe in 'n opste~ is dit nodig dat die leer

ling herinner moet word aan sy kennls van relevante vaardighede, 

byvoorbeeld : woordeskatkennis, spelling, punktuasie en sinsbou

vaardighede te wete : kernsinne!-gedagtes en ondersteunende detail, 

eenheid en samehang in die Eers wanneer die leerling 

bewus is dat paragrafering die integrering van al hierdie vaardig

hede vereis, sal My in staat wees om hierdle nuwe vaardlgheid te 

bemeester. 

Naas die beskikbaarheid van relevante vaardighede ls daar ook ander 

belangrike interne voorwaardes vir die leer van stelwerkvaardighede, 

te 	wete : 

* 	 Aandag en konsentrasle. Sonder die nodige aandag en konsen

trasie kan daar nie sprake wees van optimale leersukses nie 

(vgl. De Wet et al., 1981:203). 

* 	 Intelligensie en die kognitiewe ontwikkelingsvlak van die 

leerling. Dit is bekend dat intelligensie 'n belangrike 

faktor is wat die doeltreffendheld van leer bepaa!. In die 

sekondere skool is die meeste leerlinge op die formeel

operasionele denkvlak en hulle denke vertoon nie meer die 

tekorte wat tipies van dle konkreet-operasionele denker is 

r.ie (vgl. De Wet et al., 1981:210-211; par. 2.5.2.1 en 

2.5.2.3) . 
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* 	 Motivering (intrinsieke motivering). By intrinsieke moti

vering is dear sprake van 'n innerlike taalgerigtheid. By 

die leerder meet dear 'n spontane belangstelllng in die 

leerhandellng bestaan (vgl. De Wet et al., 1981:224). 

2.4.3.2 Eksteme voorwaardes 

Om 	 nuwe vaardighede te kan leer, is dear sekere voop#aardes buite 

die leerder, gewoonlik die verbale instruksies en kommentaar van 

die onderwyser (vgl. De Wet et al., 1981:152-153). 

Eerstens moet die leerder wanneer hy/sy byvoorbeeld strukturering 

as vaardigheld by die opstel wil aanleer, deur die onderwyser her

inner word aan sy ele kennis van die voorvereiste vaardighede 

naamlik die kennis van die lae-orde vaardighede soos spelling, 

woordeskatkennis, punktuasie, s1nsbou en paragrafering. Tweedens 

ken die leerl1ng gewys word op die vereistes waaraan strukturering 

moet voldoen, te wete koherensle, kohesie, 1ntensie, situasie en 

logiese orde. Die leerling sal nou verstaan dat die doel met die 

nuwe vaardigheid is om gedagtes, emosies, waarnemings en voor

stellinge te orden (vgl. par. 2.3.3.3). 

Derdens moet die leerling geleentheid kry om strukturering by die 

verskillende soorte opstelle (vgl. par. 2.2.2.2) toe te pas, te wete 

* 	 By die beskrywende opstel gaan dit om die ruimtelike orde

ninge van dinge ('n persoon, 'n plek of 'n voorwerp). Die 

intensie is uitbeelding of aanskoulike voorstel11ng. 

* 	 Ten opsigte van die verhalende opstel is die intensie om 

'n verloop van denkbeeldige of werklike gebeurten1sse te 

beskryf. Chronologiese ordening is hier belangrik. 

By die beredenerende opstel 1s die intensie oorreding of 
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oortuiging. 'n Logiese strukturering of oroening is hier 

belangrik. 

By die bespiegelende opstel gaan dit om 'n eie opvatting of 

beskouing oor 'n saak. Die intensie is 'n emosionele be

trokkenheid by die sake waaroor geskryf word. 

Ten opsigte van die feite-opstel is die intensie om In feite

like weergawe van In saak of gebeurtenis weer te gee. In 

Logiese oroening van feite, statistiek, ensovoorts is hier 

belangrik. 

Vierdens woro die volgende eksterne voorwaardes kortliks genoem : 

die opvoedingsmilieu van die kind (vgl. par. 2.5.3.1), kwaliteit 

van onderrig (vgl. par. 2.5.3.3), oorerwing, opvoedingspraktyke 

tuis, vorige leerervarings binne en buite die skool, die sosiaal

emosionele klimaat in d1e klaskamer, die hoeveelheid leerlinge in 

die klas en die ervaring van die onderwyser (vgl. De Wet et al., 

1981:238-242). 

2.4.4 Samevatting 

Ten einde die vraag te beantwooro hoe leerlinge stelwerkvaard1ghede 

aanleer, is daar op die drie fases in die leer van vaardighede 

gelet, te wete : die kognitiewe, die assosiatiewe en selfbeherende 

fase. 

Tydens die kognitiewe fase probeer die skrywer wat 'n nuwe vaardigheid 

wil aanleer, byvoorbeeld strukturering, die eise van sy taak ver

staan. Hy gee bewustelik aandag aan leidrade van byvoorbeeld die 

onderwyser en daar 1s nog nie sprake van fyner d1fferensiasie van 

tegn1eke nie (vgl. par. 2.4.2.2). 

In die assosiat1ewe fase word die individueel-geleerde vaardighede 

soos wooroeskatkennis, spelling en punktuas1e saamgevoeg om nuwe 
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patrone van handeling, byvoorbeeld sinsbou, uit te voer (vgl. par. 

2.4.2.3). 

Die opstelskrywer wat reeds die selfbeherende fase bereik het, sal 

in staat wees om In wye spektrum vaardighede outomaties uit te voer 

en te integreer. Minder bewustelike aandag sal dus nodig wees ten 

opsigte van die lae-orde vaardighede (vgl. par. 2.3.2) en ook die 

vereiste vaardighede by byvoorbeeld strukturering (vgl. par. 2.3.3.3) 

wat deur middel van oefening reeds geoutomatiseer is. 

Benewens die fases is daar ook sekere voorwaardes vir die leer van 

stelwerkvaardighede, te wete : 

(a) Interne voorwaardes 

Wanneer In leerling In nuwe vaardigheid moet aanleer, 

byvoorbeeld paragrafering, is dit nodig dat hy deur die 

onderwyser herinner moet word aan sy kennis van relevante 

vaardighede, byvoorbeeld : woordeskatkennis, spelling, 

punktuasie, sinsbouvaardighede soos kernsinne/-gedagtes 

en ondersteunende detail en eenheid en samehang in die 

paragraaf. Ander interne voorwaardes is : aandag en 

konsentrasie, intelligensie en die kognitiewe ontwikkelings

vlak van die leerling asook intrinsieke motivering (vgl. 

par. 2.4.3.1). 

(b) Eksterne voonmardes 

Om nuwe stelwerkvaardighede te kan leer, is daar sekere 

voorwaardes buite die leerder, gewoonlik die verbale in

struksies en kommentaar van die onderwyser. Eerstens moet 

die leerling herinner word aan sy kennis van die voor

vereiste vaardighede. Tweedens moet die leerling kennis 

dra wat die doel met die nuwe vaardigheid is en derdens moet 

hy die geleentheid kry om dit uit te voer. Vierdens is die 
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volgende eksterne voorwaardes genoem : die opvoedings

milieu van die kind, kwaliteit van onderrig, oorerwing, 

opvoedingspraktyke tuis, vorige leerervarings binne en 

buite die skool, die sosiaal-emosionele klimaat in die 

klaskamer, die hoeveelheid leerlinge in die klas en die 

ervaring van die onderwyser. 

2.5 FAKTORE WAT S'l'EI.l!IERKPRETASIE KAN BEINVIDED 

2.5.1 Inleiding 

Die doel met paragraaf 2.5 is om In oorsig te gee van verskeie fak

tore se invloed op stelwerkprestasie in die algemeen en dus ook 

strukturering as In prirnere stelwerkvaardigheid. Op grand van die 

aard van die faktore is In logiese graepering van die faktore gedoen, 

naamlik : leerlingfaktore, dit wil S8 faktore binne die leerling 

self en nie-leerlingfaktore (vgl. paragrawe 2.2.2.1, 2.3.2, 2.3.4, 

2.4.3) . 

2.5.2 Leerlingfakbore 

2.5.2.1 Leesbegripvaardigtleld 

Uit die literatuur blyk dit dat leesbegripvaardigheid In wesenlike 

invloed het op stelwerkprestasie. Gambrell (1985:512-514) wys daarop 

dat die leeshandeling die skryfhandeling positief belnvloed aangesien 

die leser en die skrywer In gemeenskaplike doel het, naamlik kommuni

kasie. Goodman en Goodman (1983:590-599) ondersteun ook die gedagte 

dat lees In invloed op skryf het, byvoorbeeld ten opsigte van styl 

en skryfkonvensies soos spelling en punktuasie. Voorts wys Shanahan 

(1984:466-467) daarop dat leesbegripvaardigheid die sintaktiese kom

pleksiteit asook die struktuur of organisasie van skryf beinvloed 

(vgl. Taylor, 1982:202-205; Wilson, 1981:896-901; Dionisio, 1983:747; 

Sternberg, 1985:67). 
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Omdat die doel van hierdie studie is om te bepaal in watter mate 

leesbegripvaardigheid, in besonder teksstrukturering, stelwerk

prestasie beinvloed, word dit in hoofstuk 3 en 4 volledig bespreek. 

2.5.2.2 Intelligensie 

Verskeie navorsers toon 'n verband aan tussen intelligensie en stel

werkprestasie. Peche (1978:237) het in haar ondersoek bevind dat 

daar wel 'n verband tussen intelligensie en skryftaalvermoe by die 

goedaangepaste laerskool kind bestaan. Volgens dieselfde skryfster 

korreleer I.K. beduidend met skryftaalvermoe (wat stelwerkvaardigheid 

insluit) van leerlinge met lees-, emosionele-en visueel-motoriese 

probleme. Reed (1970:302) toon ook aan dat leerlinge met lees- en 

skryfprobleme 'n laer verbale LK. as nie-verbale LK. het. 

In die ondersoek van Mans (1977:238) is bevind dat nie-verbale I.K. 

en verbale I.K. ongeveer dieselfde mate bydra tot die variansie in 

opstelpunte. Die korrelasie tussen verbale I.K. en prestasie in 

die skryf van konkrete opstelle was 0,45 en tussen nie-verbale I.K. 

en die skryf van konkrete opstelle ook 0,45. Ten opsigte van die 

abstrakte opstel was dit respektiewelik 0,43 en 0,44. 

Dat intelligensie 'n invloed het op stelwerkprestasie, word deur die 

navorsing van Peche, Reed en Mans bevestig. Sternberg en Powell 

(1983:767-787) gaan in hulle ondersoek 'n stap verder en bevind dat 

woordeskatkennis een van die beste voorspellers van verbale intelli

gensie is. Die korrelasie was 0,80. Die afleiding word gemaak dat 

meer intelligenter leerlinge beter behoort te struktureer en intel

ligensie daarom 'n invloed behoort te he op stelwerkprestasie. 

2.5.2.3 Taalvermoe 

Volgens Mans (1977:1) is stelwerk die produk van drie vermoens van 

die mens, naamlik sy denkvermoe, taalvermoe en kreatiewe vermoe. 
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Ten opsigte van taalvermoe het Jooste (1969:73-74) in sy navorsing 

dat daar 'n verband tussen taalvermoe en stelwerkprestasie 

bestaan. Die leerling se denkvermoe, volgens dieselfde outeur, 

hou regstreeks verband met sy taalvermoe wat daarop neerkom dat 

denke ongesproke taal 1s (vgl. par. 2.5.2.4). 

Peche (1978:83) ondersteun ook bogenoemde standpunt en verklaar dat 

in die mate wat die kind se denke meer abstrak word, word sy taal

gebruik meer kompleks. 

Dit blyk uit die voorgaande dat hoe beter die leerling se taalvennoe, 

hoe meer sal hy in staat wees om n beter opstel te skryf (vgl. par. 

2.5.2.2) • 

Verder blyk dit dat taalveI'!l'lO€! wat deur die leerling se woordeskat

kennis kan word (vgl. par. 2.5.2.2), ook 'n verband met 

intelligensie kan toon. 

2.5.2.4 Denkvlakontw:l.l<kel1ng 

In die vorige paragraaf is reeds melding gemaak dat Mans (1977:1) 

in sy navorsing bevind het dat stelwerk 'n produk is van onder andere 

die denkvennoe van die mens. 

Peche (1978:83) bevind ook dat in die mate wat die kind se denke 

meer abstrak word, word sy taalgebruik meer kompleks. In die verband 

word volgens Piaget se indeling verwys na die fonneel-operasionele 

fase waar die kind vanaf 11/12 jaar in staat behoort te wees tot 

abstrakte denke (vgl. ook Mans, 1977:91, 260). 

Aangesien dit in die ondersoek van Mans (1977:91, 260) blyk dat 

denkvlakontwikkeling stelwerkprestasie beinvloed, behoort dit as 

'n faktor gekontroleer te word. 
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2.5.2.5 Geslag 

Taalonderwysers is dit eens dat dogters, algemeen gesproke, beter 

opstelskrywers is as seuns (Mans, 1977:130; Peche, 1978:89 en Freyberg. 

1966: 165). 

Denno (1982:730) is meer spesifiek in haar navorsing en het bevind 

dat dogters in die volgende komponente van stelwerk betel" as seuns 

presteer : woordeskat, taalleer, sekere aspekte van kreatiwiteit, 

woordvloeiendheid en spelling. Ook waar volwassenes getoets is deur 

Matarazzo (1972) en Hoyenga en Hoyenga (1979) rapporteer Denno 

(1982:780) dat vroue ten opsigte van verbale subtoetse beter as mans 

presteer. Dit b1yk dus dat geslag ook In leerlingfaktor is wat in aan

merking geneem behoort te word by stelwerkprestasie. 

2.5.2.6 Woordeskatkennis 

Dat woordeskatkennis In invloed het op skryf en dus ook stelwerkpres

tasie, word deur verskeie skrywers ondersteun. Shanahan (1984:467) 

verwys na die navorsing van Maloney (1967) en Vario (1976) wat bevind 

het dat die beste skrywers oor die hoogsontwikkelde leeswoordeskat 

beskik (vgl. ook par. 2.5.2.2). 

Woordeskatkennis kan belangrike implikasies vir stelwerk lnhou. 

Bernstein (1967: 101) wys daarop dat hoe skraler die kind se woord

keuse, hoe moeiliker vir hom om sy gedagtes te formuleer. Dit mag 

dus die resul taat he dat die leerling hom in sy opstel swak mag 

uitdruk weens In gebrek aan die nodige woordeskatkennis. 

2.5.2.7 Spelling 

Collins en Gentner (1980:67) wys daarop dat veral jonger kindel's 

geneig is om te veel op akkurate spelling te konsentreer. 

Scardamalia et al. (1982:184-185) sluit by bogenoemde standpunt aan 

wanneer hulle daarop wys dat die vaardige skrywer meer op hoe-orde 
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vaardighede soos strukturering, probleemoplossing en monitor kan 

konsentreer, wanneer lae-orde vaardighede soos spelling geoutomati

seer is (vgl. par. 2.3.3). 

Oit blyk dus dat by leerl1nge wat reeds oor h~-orde vaardighede 

beskik, spelling nie meer so n groat rol speel nie. 

2.5.2.8 Fonetlese kennls 

Fonetiese kennis (kennis van klankleer of uitspraakleer) behels die 

vaardigheid om woorde te leer lees volgens die klankmetode. 

Uit die navorsing blyk dit dat by beginner-lesers, fonetiese kennis 

die belangrikste komponent van lees is wat verband hou met stelwerl<

vaardigheid, soos gereflekteer in stelwerkprestasie (Shanahan, 1984: 

475) • 

Die gevolgtrekking word gemaak dat fonetiese kennis eerder by die 

beginner-skrywer as die vaardige skrywer n beduidende rol in stel

werkprestasie behoort te speel. 

2.5.2.9 Slntaktiese kcmpleksiteit 

Volgens Myklebust (1965: 20-23) het die vonning van komplekse sinne 

'n invloed op skryf\raardigheid. In die verband se die skrywer dat 

die lengte van sinne, en die totale aantal sinne in 'n paragraaf, hoe 

korrelasies toon met die abstrak-kOnkrete denkvlak. Die leerling 

1n die fase se taalgebruik/sinsbou is meer kompleks en sy paragraaf

indeling meer beredeneerd. 

Larson (1975:327) sluit by bogenoemde gedagte aan deur daarop te 

wys dat sintaktiese kompleksiteit soos volg in die skryftaal 

manifesteer : kontrole oor 'n steeds omvangryker woordeskat, 'n 

groeiende sensitiwiteit vir 'n beter woordkeuse en sinsbou. 
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Uit bogenoemde bIyk dit dat sintaktiese kompleksiteit 'n reI in stel

werkprestas1e kan speel, aangesien woordeskat, woordkeuse en sinsbou 

belangrike vaardighede by die skryf van 'n opstel is. 

2.5.3 Nie-leerlingfaktore 

2.5.3.1 Sosio--eka'Dn1ese status 

Dit blyk uit die navorsing van Peche (1978:87) dat die kind uit die 

laer sosio-ekonomiese groepe, n definitiewe agterstand by die kind 

uit die hoer sosio-ekonomiese groepe ten opsigte van taalontwikkeling 

het. Hierdie agterstand kan moontlik toegeskryf word aan die waarde 

wat aan onderwys geheg word; leesgewoontes en soort Ieesstof en 

opvoedingspraktyke tuis (vgl. De Wet et aI., 1981:374-375). 

Ouers van hoe sosio-ekonomiese status is beter as ouers van lae 

sosio-ekonomiese status in staat tot intellektuele en nie-intellektu

ele steun aan hulle kinders. Dit blyk uit die navorsing dat S.E.S. 

'n invloed het op die lees- en skryfverrnoe van die kind. Oakland 

(1969:327) het in hierdie verband bevind dat daar 'n beduidende kor

relasie tussen S.E.S. en Ieesvermoe bestaan. Mans (1977:222) het 

bevind dat S.E.S. 'n invloed het op die inhoud en styl van die opstel. 

Dat S.E.S. 'n invloed op stelwerk het, kan moontlik daaraan toegeskryf 

word dat kinders uit die Iae S.E.S. hoofsaaklik publieke taal besig, 

byvoorbeeld : kort grammatiese, eenvoudige, dikwels onvoltooide sione 

met swak sintaktiese vonn (vgl. Bernstein, 1967:225-244). 

Uit die enkele verwysings na navorsing wat gedoen is, blyk dit dat 

daar 'n tendens is dat S .E.S. 'n invloed kan he op stelwerkprestasie. 

2.5.3.2 Leesgewoontes 

Sommige skrywers is van mening dat lees die skryfvaardighede van 

leerlinge kan verbeter. Hafner (1974:4) beweer dat nie alle idees 
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en ervaringe direk opgedoen word nie; bale word indirek bekom deur 

middel van lees. Peche (1978:107-113) wys ook daarop dat die lees 

van stories aan kinders, hulle laat ken.'1is maak met ander vonne van 

literatuur. Dit verbeter hulle skryfstyl, sinskonstruksie, grammatika 

en sintaktiese ordening. 

Die afleiding word gemaak dat 'n leerling se leesgewoontes, diegene 

wat kwanti tatief bale tyd aan lees spandeer en wat kwali tatiewe 

leesstof lees, kan lei tot 'n verbetering in sy/haar stelwerkvaardig

hede. 'n Leerling se leeservaring behoort dus onder andere deur sy 

woordeskat, sy sinskonstruksie en sy vermoe om te struktureer, met 

ander woorde in sy stelwerkprestasie weerspieel te word (Jooste 

1969: 136-137). 

2.5.3.3 Ander faktore 

Ander faktore wat stelwerkprestasie kan beinvloed is, die kwaliteit 

van onderrig, die belangstelling van die ouer in die prestasie van 

die kind, die rol van televisie en die vlak van taalkursus op skool 

(vgl. De Wet et al., 1981: 233, 239-240). 

2.5.4 Sanevatting 

Verskeie faktore kan 'n wesenlike bydrae lewer tot die gehalte van die 

opstel en dus stelwerkprestasie belnvloed. 

Oit blyk dat verskeie leerlingfaktore stelwerkprestasie kan beinvloed, 

te wete : 

.. Leesbegripvaardigheid (vgl. par. 2.5.2.1) . 

.. : 1.K. korreleer beduidend met skryftaalvermoe 

by met lees,emosionele-en visueel-motoriese 

probleme. 
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.. 	 Geslag: daar word algemeen aanvaar dat dogters. algemeen 

gesp1'Oke, beter opstelskrywers is as seuns. 

.. 	 Taalvermoe: die leerling se denkvermoe hou regstreeks ver

band met sy taalvermoe. 

.. 	 Denkvlakontwikkeling: die mate wat die kind se denke meer 

abstrak word, word sy taalgebruik meer kompleks, 

.. 	 Woordeskatkennis: dat woordeskatkennis 'n invloed het op 

skryf, word deur verskeie skrywers ondersteun. Die beste 

skrywers beskik oor die hoogsontwikkelde leeswoordeskat. 

.. 	 Spelling: wanneer lae-orde vaardighede soos spelling reeds 

geoutomatiseer is, konsentreer volwasse skrywers meer op 

ho~-orde vaardighede, 

.. Fonetiese kennis : net soos in die geval van spelling behoort 

die volwasse skrywer minder op die lae-orde vaardighede soos 

fonetiese kennis te konsentreer en dus rreer op die hoe-orde 

vaardighede. 

.. 	 Sintaktiese kompleksiteit : die abstrak-konkrete denkvlak 

van die leerling toon hoe korrelasies met sintaktiese kom

pleksiteit. 

Verder blyk dit dat nie-leerlingfaktore soos byvoorbeeld sosio

ekonomiese status. leesgewoontes en ander faktore ook 'n beduidende 

1'01 in stelwerkprestasie kan speel. te wete : 

* 	 Sosio-ekonomiese status : die kind uit die lae S.E.S. toon 

'n definitiewe agterstand by die kind uit die hoe S.E.S. ten 

opsigte van die skryf van In opstel. 

Leesgewoontes : die leerling se leesgewoontes: kwalitatiewe 
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en kwanti tatiewe - behoort 'n wesenlike bydrae te lewer tot 

die skryf van In opstel. 

* 	 Ander faktore, byvoorbeeld : onderrigfaktore, belangstelling 

van die ouer, die rol van televlsle en dle vlak van taal

kursus op skool. 

2.6 SAMEVAT'l'Il'G EN IMPI..IKA'S1E3 VIR DIE STUDIE 

Dle doel van hierdle hoofstuk ls om vas te stel watter stelwerkvaar

dighede betrokke ls by skrlftelike stelwerk en watter faktore stel

werkprestasie beinvloed. an hierdie doel te bereik is op die volgende 

gelet : 

+ 	 Die aard van skrlftelike stelwerk. Skriftelike stelwerk is 

in wese koornunikasie op 'n besondere wyse. Verskeie vonne van 

skriftelike koornunikasie is onderskei en aangesien die 

algemene kenmerke (vgl. par. 2.2.2.1) van opstelle ook ten 

opsigte van die ander stelwerkvonne geld, is besluit om op 

opstelle te konsentreer. Naas die algemene kenmerke is ook 

eiesoortige kenmerke van opstelle onderskei (vgl. par. 

2.2.2.2). 

* 	 Die aard van stelwerkvaardlghede. Skryf, spesifiek opstelle, 

vereis 'n wye spektrum vaardlghede wat bemeester kan word, 

naamlik lae- en hoe-orde vaardighede. Beide groepe vaardig

hede (vgl. par. 2.3.2 en 2.3.3) is belangrik by die skryf 

van 'n opstel. Lae-orde vaardighede verwys na die vaardighede 

wat deur alle skrywers (vaardlge en minder vaardige) uitgevoer 

word met 'n bepaalde mate van sukses. Hoe-orde vaardighede 

word ~akliker uitgevoer deur veral vaardige skrywers aange

sien hulle in toenemende mate reeds die lae-o~e vaardighede 

en voorvereiste vaardighede met min bewustelike aandag 
toepas. Vaardige skrywers karl dus meer op die hoe-orde 

vaardighede konsentreer. Daar is in paragraaf 2.3.4 tot die 
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slotsom gekom dat strukturering 'n priJn@re vaardigheid is 

wat bemeester moet word, aangesien baie ander vaardighede 

afhanklik is van ordening, byvoorbeeld die beplanning van 

die opstel, die sinsbou, paragrafering en die opstel in die 

geheel. 

* 	 Die aanleer van stelwerkvaardlghede. Drie rases, te wete 

die kognitiewe, die assosiatiewe en die selfbeherende fase 

is onderskei. Benewens die fases is daar ook gelet op die 

voorwaardes vir die leer van stelwerkvaardighede, te wete : 

interne en eksterne voorwaardes (vgl. par. 2.4). 

* 	 Ten slotte is ook gelet op die faktore wat stelwerkprestasie 

kan beinvloed. Aandag is geskenk aan leerlingfaktore soos 

leesbegripvaardigheid, intelligensie, taalvermoe, denkvlak

ontwikkel ing , spelling, fonetiese kennis en sintaktiese 

kompleksiteit wat n wesenlike bydrae tot die gehalte van die 

opstel en dus die opstelpunt kan lewer. Die nie-leerlingfak

tore wat bespreek is, is sosio-ekonomiese status, leesge

woontes en ander faktore soos onderrigfaktore, belangstelling 

van die ouer, die reI van televisie en die vIak van taal

kursus op skoo I {vgl. par. 2. 5} . 

Uit die literatuur blyk dit dat leesbegripvaardigheid n besondere 

invloed het op stelwerkprestasie. Ten einde aan die doel van hierdie 

studie te beantwoord (vgl. par. 1.1), word in hoofstuk 3 op Ieesbegrip

vaardigheid en in besonder op teksstrukturering gekonsentreer. 
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flX)FSTlIK 3 

I..EESBEGRIPVAARDIGiEID EN DIE FAK'IDRE WAX DIT BEINVI.DED 

3.1 INlEIDIm 

'n Wye spektrum vaardighede is noodsaaklik vir die doeltreffende 

ui tvoering van die leeshandeling. em met begrip te lees is een 

van die vaardighede. Ten einde vas te stel wat leesbegripvaardigheid 

behels, en die doel met hierdie hoofstuk te bereik, is dit nodig om 

op die volgende te let : 

* Beskouings oor die aard en verloop van die leeshandeling 

* Die aard van leesbegrip as 'n vaardigheid 

* Die aanleer van leesbegripvaardighede 

* Faktore wat leesbegripprestasie kan belnvloed 

3.2 BESKCX.JlNlS OOR DIE AARD EN VERLOOP V~ DIE LEESHANDE:I..)N; 

3.2.1 r.txielle of' denkr1gtings ocr die leeshandeling 

In hierdie hoofstuk wil vasgestel word wat die aard van leesbegrip

,vaardigheid is. Alvorens hierop gekonsentreer word, is di t ter 

wille van die agtergrond nodig om te bepaal waar leesbegrip binne 

die konteks van die leeshandeling inpas. em in hierdie doel te 

slaag, word op verskillende beskouings oor die aard en verloop van 

die leeshandeling gelet. 

Daar kan verskeie modelle of denkrigtings onderskei word wat die 

aard en verloop van die leeshandeling en -prosesse probeer verklaar 

(vgl. Raubenheimer, 1984:4; Smith, 1971:125; Lewin, 1984:121; 

Garner, 1984;36-39; Mendak, 1983:346-351), naamlik : 
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* 

* 

* 

* 

* 

Die inligtingsverwerkings - of kommunikasiemodelle. Vol

gens hierdie modelle is die leeshandeling In kommunikasieproses 

waarvolgens inligting vanaf 'n sender na 'n ontvanger oorgedra 

word (vgl. Raubenheimer, 1984:2). 

Psigometriese modelle. Hierdie denkrigting beklemtoon die 

kunsmatige onderskeiding van gelsoleerde faktore, byvoorbeeld 

leesspoed en leesbegrip waaruit die leeshandeling saamgestel 

sou wees (vgl. Lennon, 1961:326-327 en Holmes en Singer, 1961 

soos aangehaal deur Raubenheimer, 1984:2). 

Sielkundige modelle. Minstens drie modelle word hier onder

skei, naamlik die behavioristiese-, kognitiewe- en kognitiewe! 

affektiewe modelle. Ooreenkomstig die behavioristiese modelle 

word die beoefening van die gewoonte om te lees, bekragtig 

deur die gewoonte. Volgens die kognitiewe modelle word die 

doel van die leeshandeling beskou om sinne of sinsnedes, nie 

woorde nie, in geskrewe vonn te verstaan omdat idees opge

sluit word in sinne of sinsnedes. Volgens die kognitiewe! 

affektiewe modelle word die leeshandeling bcskou as 'n proses 

waardeur simbole vertaal word na betekenisse en waarvolgens 

nuwe betekenisse gelnkorporeer word by bestaande affektiewe 

en kognitiewe sisteme (vgl. Raubenheimer, 1984:3). 

Linguistiese modelle. Hierdie denkrigting beskou die lees

handeling as 'n lingulstiese proses met semantiek en sintaksis 

as sentrale elemente vir betekenisvolle leesbegrip (vgl. 

Smith, 1971:125; Raubenheimer, 1984:4). 

Psigo-linguistiese modelle. Volgens hierdie modelle betree 

die leser die leeshandeling met sekere verwagtings op grond 

van vroeere ondervindings. Hipotesestelling speel hier dus 

'n belangrike rol (vgl. Mendak, 1983:346-351; Garner, 1984: 

36-39). 
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* 	 Sosio-psigolingulstiese madelle. Volgens Harste, Burke en 

Woodward (1979) soos aangehaal deur Wilson (1981:898) is 

die leeshandeling 'n sosio-psigolingulstiese proses wear 

kognitiewe en linguistiese prosesse in terme van hul sosiale 

konteks bestudeer meet word. 

Volgens Singer (1970) soos aangehaal deur Raubenheimer (1984:4-5) 

beskryf waarskynlik geeneen van die modelle die leeshandeling 

volledig nie, maar lewer gesamentlik 'n bydrae om die kognitiewe 

prosesse by die leser beter te begryp. Ten einde te bepaal hoe 

leesbegrip binne die konteks van die leeshandeling inpas, word gelet 

op die verski1lende kornponente waaruit die leeshandeling saamgestel 

is. 

3.2.2 KalpJnente van die leeshandeling 

3.2.2.1 Die perseptuele komponent 

Die leeshandeling vereis dat die leser visueel kontak maak met die 

grafiese leidrade en dat hy n perseptuele beeld van die grafiese 

stimulus vorm. Die leeshandeling is dus In sensoriese proses wat 

onderskeidende visuele reaksies op grafiese sL~ole vereis. 

Woordidentifikasie vind op hierdie vlak plaas. Dit is veral in 

die aanvangsjare wear die perseptuele proses as onderafdeling van 

die totale leeshandeling van belang is (vgl. Raubenheimer, 1984: 

4-5) • 

3.2.2.2 Die opties-motoriese komponent 

Onder die opties-motoriese komponent van die leeshandeling kan 

begrippe soos fiksasie, regressie, sinsnedelees en leesspoed ge

klassifiseer word (vgl. Raubenheimer, 1984:4-5). Volgens Stander 

(1967:26) kan hierdie besondere leestegnieke aangewend word om tot 
TI doeltreffende leeshandeling te lei wat begrip tot gevolg het. 
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3.2.2.3 Die kognitief-linguistiese komponent 

Onder hierdie kornponent word leesbegrip in die mees omvattende 

sin van die woord verstaan. Woordidentifikasie en begrip is onder

skeibare prosesse want dit is moontlik om met begrip te lees sonder 

om werklik alle individuele woorde te identifiseer. Die vaardige 

leser kan die konteks waarin 'n woord gebruik word, gebruik om die 

woord te identifiseer (vgl. Raubenheimer, 1984:4-5). 

3.2.2.4 Die affektiewe komponent 

Vaardige en suksesvolle lesers ontwikkel 'n behaaglike gevoel wat 

die akkumulasie is van baie assosiasies van leesplesier. By die 

swak Leser het hierdie affektiewe kornponent egter heel dikwels 

'n baie negatiewe inslag met 'n lae motivering om te lees (vgl. 

Raubenheimer, 1984:4-5). 

3.2.2.5 Die leeshandeling as 'n aktiewe komponent 

Lees kan beskou word as die bring van betekenis na die gedrukte 

blaosy-eerder as bloot net die ontvang van betekenis vanaf die 

gedrukte bladsy. Die waardestelsel van die Leser het 'n sterk be

palende invloed op sy verwerking van die leesstof. Die omgekeerde 

is ook waar : insigte verwerf deur die leeshandeling kan ook 'n 

groat invloed he op 'n persoon se lewens- en wereldbeskouing. In 

hierdie verband verklaar Shanahan (1984:466) dat die leeshandeling 

nie ~~~~_as__ '~Eassiewe taalproses beskou word nie. 

Uit die verwysings na die verskillende komponente blyk dit dat 

die leeshandeling as 'n uiters komplekse proses beskou moet word. 

Dit blyk verder dat leesbegrip 'n proses is van minstens een van 

die komponente van die leeshandeling, naamlik die kognitief-linguis

tiese komponent. 
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Ten eiode vas te stel wat leesbegr1pvaard1ghe1d behels, en die 

doel met h1erdie hoofstuk te bereik, word in paragraaf 3.3 gelet op 

die aard van leesbegrip as 'n vaardigheid. 

3.3 DIE AARD VAN Le:eSBFGRIP AS IN VAARDlGiEID 

3.3.1 Inleiding en oors1g 

Die doel van hierdie hoofstuk is om die aard van leesbegrip as 'n 

vaardighe1d te probeer beskryt'. On hierdie doel te verwesenlik 

word gelet op : 

.. die term leesbegrip • Leesbegrip verwys na die vaard1ghe1d 

om te verstaan. Persepsie speel 'n belangr1ke rol in 

verstaan : die leerling neem sekere dinge waar en interpre

teer dit. Werklike verstaan v1nd egter op die konsepsuele 

of kognitiewe vlak plaas. Verstaan of begrip kan beskou 

word as die denkhandeling om die betekenis van 'n kommunikasie 

(byvoorbeeld 'n geskrewe teks) te begryp (De Wet et al., 

1981:293-296). 

Die verloop van die verstaanhandeling. In navolging van 

Ausubel (1968:56) kan die verstaanhandeling van woorde, 

sinne en paragrawe beskou word as 'n proses met twee stadiums 

die persepsie en die kognitiewe interpretasie van dit wat 

die leser gesien het. 

Leesbegrip as 'n vaard1gheid. Hoewel dit moeilik 1s om 

aile vaardighede ter sprake te identifiseer, het navorsers 

reeds gepoog om 'n onderskeid te tref tussen meganiese Yaar

dighede (volgens Raubenheimer, 1984:4 die opt1es-motoriese 

komponent; vgl. ook Stander, 1967:26) en mikro- en makro

leesbegripvaardighede (vgl. Vipond, 1980:276-296), 

Mlkro- leesbegrlpvaardlghede verwys na meer elementere 

leesbegripvaardighede wat deur aile lesers (vaardige en 
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minder vaardige) ui tgevoer word met 'n bepaalde mate van suk

ses. Makro-leesbegripvaardighede verwys na meer komplekse 

leesbegripvaardighede en word makliker uitgevoer deur veral 

vaardige lesers. Aangeslen vaardlge lesers in toenemende 

mate reeds die mikro-leesbegripvaardighede geoutomatiseer 

het, kan hulle meer op die makro-leesbegripvaardighede kon

sentreer. 

In die volgende paragrawe word gepoog om vas te stel wat 

elk van die onderskeie meganiese-, mikro- en makro-leesbe

gripvaardighede behels. 

3.3.2 Meganiese vaartlighecle 

Stander (1967:26) onderskei tussen leesbegrip en meganiese vaardig

hede. Volgens dieselfde skrywer sluit meganiese vaardighede in : 

luidlees, stillees, soeklees (flak:imn1ng") , deurkyk ("scanning"), 

aandagtige deurlees, verkenlees (vluglees : "pre-reading") en 

studielees. Hierby kan gevoeg word vaardighede soos fiksasie, 

regressie, sinsnedelees en leesspoed (vgl. Raubenheimer, 1984:4-5 

- die opties-motoriese moment). 

Dit blyk egter dat die meganiese vaardighede (vgl. opties-motoriese 

komponent par. 3.2) eerder besondere tegnieke is wat tot 'n doel

treffende leeshandeling kan lei wat beg rip tot gevolg het (vgl. 

T.O.D., 1986:47-40). Om hierdie bewering te staat, word die 

volgende voorbeeld genoem : 

Die vaardige leser maak volgens Pitts (1983:519) redelik al

gemeen gebruik van sekere monitorstrategiee (vgl. par. 3.3.4.2) 

wanneer hy nie 'n teks begryp nie. In hierdie verband kan die 

leser byvoorbeeld van deurkyk ("scanning") gebruik maak om sy 

begrip te monitor. Waar die leser die koherensie (samehang) 

tussen die kernsin/-gedagte en die ondersteunende detail in 

'n paragraat wi! vasstel, kan hy van deurkyk gebruik maak om 
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die kernwoorde te identifiseer. 

Opsommenderwys word die gevolgtrekking gemaak dat die koQrdinering 

en integrering van die onderskeie tegnieke tot n doeltreffende lees

handeling kan lei wat begrip tot gevolg het. 

3.3.3 Mikro- leesbegripvaard1ghede 

3.3.3.1 WOordident1f1kas1e 

Underwood (1985:155) en Masson (1985:217-224) is dit eens dat vinnige 

of outomatiese woordidentifikasie n noodsaak1ike basis vir leesbe

gripvaardigheid is. Volgens Aarnoutse, Mommers, Smits en Van Leeuwe 

(1986:97) kan hoe vlak semantiese prosesse (makro-leesbegripvaardig

hede) nie aandag kry wanneer woordidentifikasie nie geoutomatiseer 

is nie. 

In paragraaf 3.2 is reeds gemeld dat woordidentifikasie en begrip 

onderskeibare prosesse is aangesien dit moontlik is om met begrip 

te lees sonder om werklik alle individuele woorde te identifiseer. 

Die vaardige leser kan die konteks waarin n woord gebruik word, 

gebruik om die woord te identifiseer. Raubenheimer (1984:5) wys 

voorts daarop dat die betekenis van n sin nie die somtotaal van die 

betekenisse van die individuele woorde in n sin is nie. 

Uit die voorgaande blyk dit dat outomatiese woordidentifikasie 'n 

noodsaaklike basis vir leesbegrip is. 

3.3.3.2 Leesspoed 

Dit blyk dat die vaardigheid om met spoed te lees tesame met lees

begrip, vaardighede is wat goed ontwikkel is by vaardige lesers. 

In hierdie verband wys Me Laughlin (1969) en Wood (1960) soos aan
gehaal deur Masson (1985:217-224) daarop dat leesspoedverbetering 

kan lei tot beter leesbegripvaardigheid. 
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Die vaardigheid om met spoed te lees behoort egter nie oorbeklemtoon 

te word nie. Masson (1985:198, 217-224) en Olson en Ames (1972: 

90-98) wys daarop dat tydens normale leesspoed een of twee woorde 

per fiksasie herken word. Teen 'n leesspoed van 'n 1 000 woorde per 

minuut gaan baie feite-inhoud verlore en kan leesbegrip nie doel

treffend plaasvind nie. 

Di t blyk dat leerlinge wie se vaardigheid om met spoed te lees goed 

ontwikkel is, meer aandag skenk aan makro-leesbegripvaardighede 

(vgl. par. 3.3.4). Stadige lesers sal weer meer op mikro-lees

begripvaardighede soos woordherkenning konsentreer (Underwood, 1985: 

155; Carroll, 1964:65, vgl. par. 3.3.3.1). 

3.3.3.3 Ander m1kro-leesbegripvaard1ghede 

Vipond (1980:276-296) en Ludlow en Hillocks (1985:15-21) onderskei 

verdeI' die volgende mikro-leesbegripvaardighede, te wete 

.. 	 Omskrywing van woorde. Dit is die vaardigheid om die bete

kenis van die woord(e) uit die teks of die konteks af te 

lei en die betekenis van die woord saaklik en ondubbelsinnig 

te kan amskryf. Die kennis van begrippe is noodsaaklik ten 

einde te kan diskrimineer tussen begrippe , 1977:32-34). 

.. 	 Die Vaardigheid om die verband tussen woorde te begrYP, 

byvoorbeeld : 

!lEk wil 'Neg, 'Neg van die stad \1IIat my uitlag, my siek mask, 

my seermaak." Daar is byvoorbeeld 'n verband tussen Ek x stad; 

weg x stad; stad x uitlag, siek maak en seermaak. 

.. Die vaardigheid om basiese informasie uit die sin, 

of die teks te verkry, naamlik die kerndetail in sin of 

paragraaf : 
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''Oit was droog. Die kaal bulte !'let gebewe in die teisterende 

son. Die bcme en gras !'let kleurloos in die vaal landskap 

gestaan. Groot skeu:re in die grood !'let getuig van die laaste 

vog wat ve~ !'let. ~ die lande !'let die W1n:l rooi stofi«>lke 

in die lug opgejaag. Die fontein !'let ingegee. Toe een nag 

!'let die verat: donderweer gedre\n. It 

Die kerndetail wat by die kernsin/-gedagte in bogenoemde 

paragraaf pas, is byvoorbeeld ''kaal, teisterende. kleurloos 

en vaal." 

* 	 Dekodering. In verskeie eksperimente is aangetoon dat proef

persone meestal inkomende inligting tot TI fonetiese kode 

omwerk al is die inkomende inligting v1sueel van aard 

(K1ntsch, 1977:183). D1e ent1teite wat in die langtenmyn

geheue gestoor 1s, moet gekodeer en herorgan1seer word 

vcoroat verkryging plaasv1nd (vgl. Gagne, 1977:55). 

Volgens Aarnoutse et al. (1986:97) is d1t noodsaaklik dat 

mikro-leesbegripvaardighede soos dekodering in 'n toenemende 

mate outomaties verloop. Dan eers kan volgens dieselfde 

skrywers kapasi te1 t oorbly vir prosesse op die niveau van 

begripslees. 

3.3.3.4 Samevatting 

In paragraaf 3.3.2 1s tot die gevolgtrekking gekom dat die koordi

nering en integrering van die onderskeie tegnieke (meganiese- en 

opties-motoriese vaardighede) tot TI doeltreffende leeshandeling kan 

lei wat begrip tot gevolg het. 

Mikro-leesbegripvaardighede verwys na d1e vaardighede wat deur alle 

lesers (vaardige en minder uitgevoer word met 'n bepaalde 

mate van sukses. Die volgende vaardighede is bespreek : woordiden

tifikasie, leesspoed, omskrywing van woorde, die vaardigheid om die 

verband tussen woorde te begryp, die vaardigheid om basiese informa
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sie uit die sin, paragraaf en teks te verkry en dekodering. 

Dit blyk dat mikro-leesbegripvaardighede n noodsaaklike basis vir 

makro-leesbegripvaardighede is. Eers wanneer die mikro-leesbe

gripvaardighede in n toenemende mate outomaties verloop. bly daar 

genoeg kapasiteit oor vir prosesse op die niveau van begripslees. 

3.3.4 Makro-leesbegr1pvaardighede 

3.3.4.1 Probleemcplossing 

In paragraaf 2.3.3.2 is reeds gemeld dat probleemoplossing 'n vaar

digheid by die skryf van 'n opstel is. Volgens Garner (1984:36-39) 

is daar by lees ook sprake van probleemoplossing, byvoorbeeld : 

wanneer die leser die titel van die teks of die teks begin lees, 

antisipeer hy die verloop. Dieselfde skrywer se voorts dat pro

bleemoplossing by lees, die vaardighede behels om hipoteses te 

stel en hierdie hipoteses te reduseer tot 'n oplossing. 

Die vaardige leser is in staat om bewustelik op prcbleemoplossing 

te konsentreer aangesien hy reeds in 'n toenemende mate die mikrc

leesbegripvaardighede geoutomatiseer het (vgl. par. 3.3.3). Ver

skeie strategiee kan deur die vaardige leser aangewend word ten 

einde probleme op te los (Wilson, 1981:896-897 ; Garner, 1984:36-39). 

Op die lees geskoei van die stappe wat in paragraaf 2.3.3.2 bespreek 

is, word bogenoemde gelilustreer 

(a) cmsk:ryw:i.ng van die probleem 

Die leser baken telkens die "probleem" af deur te besluit watter 

aspekte daarvan ondersoek moet word. Hierdie stap geskied tydens 

die verloop van die teks, maar kan reeds by die lees van die titel 
plaasvind, byvoQrbeeld : 
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Indien die titel van die teks "Die heks" is, is die voor-die-hand

liggende vraag : Wie is die heks? 

(b) 	 Fomulering van IOOOntlike hipoteses an die probleem op te los. 

Die leser kart van verskillende strategiee gebrudk mask om sy probleme 

op te los, te wete 

.. 	 Monstering ("sarpling"). Die leser steun vir sy oplossing 

van die probleem op die oorvloedigheid van die taal. In 

hierdie verband maak die leser ook gebruik van sy leser

hulpbronne. Volgens Samuels (1983:263-265) sluit leserhulp

bronne inligting in verband met objekte, gebeure, idees en 

werkswyse in (vgl. par. 3.5.2.1}. Dieselfde skrywer se 
voorts dat wanneer inligting in die teks ooreenstem met 

die van die skemata (n georganiseerde groep konsepte wat in 

'n konsepsuele netwerk gestoor is) sal begrip van die teks 

verbeter. 

.. 	 Voorspelling. Die leser fonnuleer moontlike hipoteses om 

die probleem/probleme op te los, byvoorbeeld : "Gaai dit 

in die teks an die heks of die Kard1naal?" 

.. 	 Antisipering. Die leser antisipeer die verloop van die 

teks ten opsigte van gebeure, karakters, objekte en idees. 

(c) 	 Evaluering van die voorgestelde hipoteses an die probleem op te 

los. 

Ten einde sy (die leser) voorgestelde hipoteses te evalueer, maak 

die leser van die volgende strategie gebruik, te wete 

Bevestiging. Die leser toets sy hipoteses teen die semantiese 
kor.teks wat hy ui 1: die s1 tuasie (wat veroand hou met koherer.sie) 

opgebou het. Indien die leser die verloop van die teks korrek 
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geantisipeer het, vind bevestiging van sy aanvanklike hipotese(s) 

plaas. Dit bring mee dat die leser met begrip gelees het. 

(d) Verif'i!r1ng van die oplossing 

Sowel evaluering as konvergente denke is noodsaaklik om die oplossing 

van 'n probleem te verifieer. Met die verifiering kan die volgende 

strategie gebruik word : 

Regstelling. Indien die leser die verloop van die teks ver

keerd geantisipeer het, byvoorbeeld ten opsigte van n karakter, 

stel hy dit reg. Sodoende kan die probleem opgelos word en 

vind begrip plaas. 

Deur middel van die beoefening van bogenoemde strategiee by probleem

oplossing kan vaardige lesers betekenisvolle oplossings vind of 

gevolgtrekkings mask. 

3.3.4.2 MOnitor 

Di t word algemeen aanvaar dat monitor as 'n vaardigheid baie belangrik 

is ten einde 'n teks met begrip te kan lees (Baker en Anderson, 1982: 

282; Pitts, 1983:516-523; Wagoner, 1983:328-346). Monitor as 'n 

metakognitiewe vaardigheid, verwys na die vermoe van die leser om 

sy begrip van die teks te toets. Volgens Pitts (1983:519) is dit 

redelik algemeen dat vaardige lesers van sekere monitorstrategiee 

gebruik mask wanneer hulle die teks nie begryp nie (vgl. par. 

3.3.2), te wete : 

* 	 Herlees. Die leser ignoreer die struikelblokke, byvoorbeeld 

'n woord of sin wat hy nie begryp nie, en lees verder of lees 

terug ten einde die struikelblok/probleem te probeer oplos 

(vgl. Garner, 1984:376-380). 

*' 	 Deurkyk ("scanning" ) • Die 1eser kan van deurkyk gebruik mask 
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om sy begrip te monitor. Byvoorbeeld waar die leser die 

koherensie tussen die kernsin/-gedagte en die ondersteunende 

detail in 'n paragraaf wll vasstel, kan hy van deurkyk gebruik 

maak om die kernwoorde te soek. 

+ 	 Vorming van hipoteses. Hierdie monitor-strategie word ook 

by probleemolossing per se aangetref (vgl. par. 3.3.4.1). 

* 	 Verandering van leestempo (vgl. Di Vesta, Hayward en Orlando, 

1979:97-105). Die leser verander sy leestempo om sy begrip 

van die teks te monitor. 

volgens Pitts (1983:517) bepaal die eienskappe van beide die leser 

en die teks hoe die leser sal monitor. Die vaardige leser sal by

voorbeeld meer aandag skenk aan 'n teks wat nuwe of teenstrydige 

inl1gting bevat, as 'n teks waarvan hy reeds voorkennis besit (Davey 

en Kapinus, 1985:147-151; Baker et al., 1982:281-294). 

Dit blyk uit die voorgaande dat monitor 'n belangrike vaardigheid 

by begripslees is. 

3.3.4.3 Strukturering 

In paragraaf 2.3.3.3 is die om gestruktureerd te skryf, 

beskryf as In prirnere vaardigheid wat bemeester moet word. Volgens 

Golinkoff (1975:629-633) moet die leser die vaardigheid om struktuur 

in 'n teks raak te sien bemeester het, alvorens leesbegrip doeltref

fend kan plaasvind. 

Strukturering as In vaardigheid kan beskryf word as basies die verhou

ding tussen minstens vNee sistemiese elemente (byvoorbeeld n sin se 

verhouding tot die paragraaf). By hierdie verhouding staan orde en 

samehang sentraal (vgl. par. 2.3.3.3), Alvorens die leser in staat 

is om strukturerlng as 'n leesbegripvaardigheid te bemeester, is dit 

nodig om te let op die vereistes waaraan strukturering moet voldoen 
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(De 	 Beaugrande, 1980:19-20), te wete 

* 	 Kohesie. Dit verwys na die vaardigheid om die kohesie 

(eenheid) tussen woorde, sinne (kernsinne/-gedagtes en 

ondersteunende detail), paragrawe en die teks as geheel te 

probeer vasstel. Die leser moet die kohesie tussen die 

woorde in In sin, tussen sinne in 'n paragraaf, tussen para

grawe, en paragrawe en die teks as geheel probeer vasstel, 

ten einde in staat te wees om met begrip te lees. 

Koherensie. Dit kan nie los van kohesie gesien word nie 

en verwys na die totale wisselwerking tussen die teks en 

die konteks. Die leser sal hom byvoorbeeld vergewis of 

alle gebeurtenisse in 'n vert1aal, "Die son stnlikel" in 

samehang is met die kernidee, te wete : die hoofkarakter, 

Diederik se soeke na die self en na God. Ten einde begrip 

van die teks te v~nn, is die koherensie dus noodsaaklik. 

* 

* 	 Intensie. Die leser moet probeer vasstel wat die skrywer 

se intensie met die teks is, byvoorbeeld : 

Is die intensie om 'n verloop van gebeurtenisse te weergee 

of slegs uitbeelding, aanskoulike voorstelling, oorreding 

of oortuiging? Dit blyk dat intensie ook baie belangrik 

is ten einde 'n teks met begrip te lees. 

* 	 Situasie (nou verwant aan koherensie). Die teks moet geln

terpreteer word teen die agtergrond van die situasie, by

voorbeeld teen watter tyd-ruimte speel die verhaal af, 

word slegs 'n illusie van die werklikheid geskep, ensovoorts. 

Die situasie hou verder verband met die tipe teks waartoe 

dit behoort ("inter-textuality"). byvoorbeeld: 'n essay, 

'n kortverhaal, ensovoorts. 
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* 	 Logiese orde. Die leser moet in staat wees om die logiese/ 

onlogiese orde van die teks raak te sien. Die teks kan 

byvoorbeeld chronologies georden wees, retrogressief van 

die einde na die begin, 'n vertrek ui t die middel, 'n terug

werk na die begin en 'n sprong na die einde. Logiese orde 

kan ook verwys na heldere beredenering en ruimtelike 

ordening. 

Sternberg (1985:67) is van mening dat die struktuur van die teks, 

te wete : die kohesie, koherensie, intensie, situasie en logiese 

orde, skemata (vgl. par. 3.3.4.1 en Rumelhart en Ortony, 1977:101) 

bied waaraan die leser sekere gebeure en karakters kan verbind 

(vgl. De Beaugrande, 1980:19-29) ten einde met begrip te kan lees. 

Samevattend blyk dit dat strukturering 'n primere en basiese vaardig

heid is wat leesbegrip kan beinvloed. In hoofstuk 4 word hierdie 

gevolgtrekking verder ondersoek. 

3.3.4.4 Ander makro-leesbegripvaardighede 

Vipond (1980:276-296) en Ludlow et al. (1985:15-21)onderskei 

ook tussen die volgende makro-leesbegripvaardighede : 

* 	 Die vaardigheid om akkurate afleidings te maak. Die mening 

word gehuldig dat slegs wanneer die leser in staat is om 

die struktuur van die teks te identifiseer, hy in staat 

sal wees om akkurate afleidings te maak. 

* 	 Die herkenning van oorsaak en gevolg. 

* 	 Die herkenning van komplekse verhoudings. Die afleiding 

word gemaak dat die leser wat in staat is om die struktuur, 

die basiese verhouding tussen sistemiese elemente (vgl. 

par. 3.3.4.3), raak te sien, in staat sal wees om kom

plekse verhoudings te identifiseer. 
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* 	 Skrywer - en strukturele veralgemenings. Hierdie veralge

menings kan gemaak word teen die agtergrond van die skemata 

waaroor die leser reeds beskik (vgl. par. 3.3.4.1). 

* 	 Die vasstelling van die doel van die skrywer (vgl. intensie

par. 3.3.4.3). 

* 	 Die onderskeid tref tussen feite en opinie. Die leser moet 

in staat wees om tussen feitelikhede en beredenering of 

betoging te kan onderskei. Sodoende sal hy in staat wees 

om korrekte afleidings te kan maak en 'n eie oordeel te kan 

vonn. 

3.3.4.5 Samevatting 

In paragrawe 3.3.3 en 3.3.4 is 'n onderskeid gemaak tussen mikro

en makro-leesbegripvaardighede. Beide groepe vaardighede is be

langrik ten einde met begrip te kan lees. Mikro-leesbegripvaardig

hede verwys na die vaardighede wat deur alle lesers (vaardige en 

minder vaardige) uitgevoer word met 'n bepaalde mate van sukses. 

In hierdie verband is gelet op vaardighede soos : woordidentifika

sie, leesspoed, omskrywing van woorde, die vaardigheid om die 

verband tussen woorde te begryp, die vaardigheid om basiese infor

masie uit die sin, paragraaf of teks te verkry en dekodering. 

Makro-leesbegripvaardighede word makliker uitgevoer deur veral 

vaardige lesers aangesien hulle in toenemende mate reeds die 

mikro-leesbegripvaardighede geoutomatiseer het. 'n Wye spektrum 

vaardighede is bespreek en genoem, naamlik: probleemoplossing, 

monitor, strukturering, die vaardigheid om akkurate afleidings te 

maak, die herkenning van oorsaak en gevolg, die herkenning van 

komplekse verhoudings, skrywer- en strukturele veralgemenings, 

die vasstelling van die doel van die skrywer en 'n onderskeid tref 

tussen feite en opinie. 

-52



Die gevolgtrekking word gemaak dat die vaardigheid om struktuur 

in 'n teks raak te sien, as n primere en basiese leesbegripvaardig

heid beskou moet word. Indien die leser reeds die strukturele 

samehang (vgl. par. 3.3.4.3) van 'n teks vasgestel het, sal hy in 

staat wees om ander makro-leesbegripvaardighede doeltreffender te 

bemeester, te wete : 

Die stel en toets van hipoteses by probleemoplossing. Voorts 

kan die leser sy monitorstrategiee doeltreffender toepas 

wanneer hy reeds die struktuur van 'n teks begryp. 

3.3.5 Semevatttng 

'n Wye spektrum vaardighede is noodsaaklik ten einde met begrip te 

kan lees. Skrywers onderskei tussen meganiese vaardighede en 

mikro- en makro-leesbegripvaardighede. 

Dit blyk dat meganiese vaardighede eerder besondere leestegnieke 

is om leesbegrip te bevorder, te wete : luidlees, stillees, soek

lees ~'skimning" 1, deurkyk ("scanning"), aa.i.dagtige deurlees, 

verkenlees (vluglees : "pre-reading") en studielees (vgl. par. 

3.3.2). 

Mikro-leesbegripvaardighede verwys na die vaardighede wat deur alle 

lesers (vaardige en minder vaardige) ui tgevoer word met 'n bepaalde 

mate van sukses. In hierdie verband is gelet op vaardighede soos 

woordidentifikasie, leesspoed, omskrywing van woorde, die vaardigheid 

om die verband tussen woorde te begryp, die vaardigheid om basiese 

informasie ui t die sin, paragraaf of teks te verkry en dekodering 

(vgl. par. 3.3.3). 

Makro-leesbegripvaardighede word makliker uitgevoer deur veral 

vaardige lesers aangesien hulle in toenemende mate reeds die mikro

leesbegripvaardighede geoutomatiseer het. Minder bewustelike 

aandag word dus deur die mikro-leesbegripvaardighede vereis en meer 

-53



aandag kan toegespits word op die makro-leesbegripvaardighede, te 

wete : probleemoplossing, monitor, strukturering , die vaardigheid 

om akkurate afleidings te maak, die herkenning van oorsaak en gevolg, 

die herkenning van komplekse verhoudings, skrywer- en strukturele 

veralgemenings, die vasstelling van die doel van die skrywer en 'n 

onderskeid tref tussen feite en opinie (vgl. par. 3.3.4). 

Oit blyk dat die vaardigheid om struktuur in In teks raak te sien, 

as 'n primere en basiese leesbegripvaardigheid beskou moet word. In 

hoofstuk 4 word hierdie gevolgtrekking verder ondersoek. 

3.4 DIE AANlEER VAN TEfSBFmIPVAARDlGiEDE 

3.4.1 Inle1d1ng 

In paragraaf 3.3.5 is die gevolgtrekking gemaak dat daar 'n wye 

spektrum vaardighede noodsaaklik is vir die uitvoering van die 

leeshandeling. Al hierdie vaardighede speel in 'n meerdere of 

mindere mate In rol by leesbegrip. Oit laat die vraag ontstaan 

Hoe leer kinders hierdie leesbegripvaardighede aan? 

Om 'n antwoord op bogenoemde vraag te probeer vind, word gelet op die 

fases en voorwaardes vir die leer van leesbegripvaardighede (vgl. 

ook par. 2.4). Oit gaan hier nie primer om die aanvangsleer van 

leesbegripvaardighede nie-- meer spesifiek om die verbetering van 

leesbegripvaardighede ten einde 'n teks met begrip te kan lees. 

Fitts en Posner, 1967 soos aangehaal deur Glass et al. (1979:214) 

noem drie fases in die leer van vaardighede in die algemeen. 

Op die lees hiervan geskoei word die aanleer van leesbegripvaardig

hede in paragraaf 3.4.2 bespreek. In paragraaf 3.4.3 word aandag 

geskenk aan die voorwaardes vir die leer van leesbegripvaardighede. 
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3.4.2 Fases in die leer van leesbegrlpvaardighede 

3.4.2.1 Die kognitiewe fase 

TYdens hierdie fase probeer die leser wat 'n nuwe vaardigheid wil 

aanleer, byvoorbeeld strukturering, die eise van sy taak verstaan. 

Hy gee tydens hierdie fase bewustelik aandag aan le1drade van by

voorbeeld die onderwyser : 

Die onderwyser ken die leerling leer om die kernwoorde in 

'n paragraaf te identifiseer, deur die kernwoorde in 'n teks aan 

te toon : 

''Oit het begin retm. Die veld was donkema.t. Daar was 'n fris

heid in die 3 en die was van die bane afgewas. Die 

skeure in die ~ het ..::..:::...=~.;;.;. - die aarde was versadig. 

Die fontein het weer begin ~". 

Wanneer die leerling byvoorbeeld woordidentifikasie in 'n toenemende 

ma~e geoutomatiseer het, behoort hy in staat te wees om ander vaar

dighede soos die identifisering van die kernsin en kerndetail in 'n 

paragraaf aan te leer. 

Dit blyk dat die kognitiewe fase in 'n sekere sin as 'n voorwaarde 

vir die volgende fases, te wete die assosiatiewe en selfbeherende 

fase beskou ken word. 

3.4.2.2 Die assosiatiewe fase 

In die assosiatiewe fase word die individueel-geleerde vaardighede 

soos byvoorbeeld woordidentifikaSie en die identifisering van die 

kernsin!-gedagte in 'n paragraaf saamgevoeg en nuwe patrone van hande

ling, naamlik koherensie word uitgevoer : 

Uit die voorbeeld in paragraaf 3.4.2.1 bestaan daar samehang 
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tussen die kemsin "Dit het beg:ln rei:!n" en d1e ondersteunende 

sinne : "Die veld was donkernat't (as gevolg van d1e reen) , 

"Daar was 'n frlsheid in die lug en die etof was van die bane 

afgewas", "Die skeure in die grond het toegetrek - die aarde 

was versad1g" en "Die fontein het weer beg:ln loop" (alles 

gevolge van die reen). 

Namate die assos1asies tussen opeenvolgende aksies sterker word, 

word dit nie langer nodig om elke aks1e bewustelik te inisieer 

n1e. 

3.4.2.3 Die selfbeherende fase 

Hierd1e fase word daardeur gekenmerk dat die ui tvoer van vaardighede 

in 'n toenemende mate selfbeherend en minder onderhewig aan kognitiewe 

beheer is. 

Wanneer die leser hierdie bemeesteringsvlak bereik het, sal hy in 

staat wees om 'n wye spektrum vaardighede outomaties en gelntegreerd 

uit te voer. Minder bewustelike aand5g sal dus nodig wees by die 

mikro-leesbegripvaardighede en ook by die makro-leesbegripvaardighede 

wat reeds deur oefening geoutomatiseer is. 

Die vaardige leser wat reeds woordidentifikasie en die identifisering 

van die kernsin/-gedagte en die ondersteunende detail in 'n paragraaf 

bemeester het, behoort 'n nuwe vaardigheid soos logiese orde (vgl. 

par. 3.3.4.3) makliker aan te leer. Op grand van sy kennis van 

relevante voorvereiste vaardighede kan hy nou probeer vasstel of die 

gebeure in die paragraaf chronologies, retrogreSSief, 'n bepaalde 

ruimtelike ordening of heldere beredener1ng toon. 
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3.4.3 Voonmaroes vir die leer van leesbegripvaardighede 

3.4.3.1 Interne voorwaardes 

Alvorens die leerling 'n nuwe leesbegripvaardigheid wil aanleer, is 

die kennis en beskikbaarheid van relevante vaardighede van besondere 

betekenis (vgl. par. 2.4.3.1). Aangesien daar 'n wye spektrum lees

begripvaardighede bestaan wat aangeleer kan word, word 'n enkele voor

beeld ter stawing van die aanname gemaak. 

Indien 'n leerling byvoorbeeld die kohesie en koherensie (vgl. par. 

3.3.4.3) in 'n paragraaf wil begryp, is dit nodig dat die leerling 

herinner word aan sy kennis van relevante vaardighede soos woordiden

tifikasie en die identifisering van die kernsin/-gedagte en onder

steunende detail in die paragraaf. Die leerling se leesspoed moet 

goed ontwikkel wees. Hy moet in staat wees om die betekenis van 

woorde uit die teks of konteks af te lei en die verband tussen woorde 

te kan begryp. Voorts moet hy in staat wees om inligting wat in die 

langtermyngeheue gestoor is, te dekodeer en te herorganiseer voordat 

verkryging kan plaasvind (vgl. par. 3.3.3.3). Hierdie leesbegrip

vaardighede kan dan deur die leser gekoordineer en geintegreer word 

ten einde die eenheid en samehang in die paragraaf te begryp. 

Naas die beskikbaarheid van relevante vaardighede is daar ook ander 

belangrike interne voorwaardes vir die leer van leesbegripvaardighede, 

naamlik : 

Aandag en konsentrasie. Sonder die nodige aandag en konsen

trasie kan daar nie sprake wees van optimale leersukses nie 

(vgl. De Wet et al., 1981:203). 

* 

* 	 Intelligensie en kognitiewe ontwikkelingsvlak van die leerling. 

Dit is bekend dat intelligensie In belangrike faktor is wat 

die doeltreffendheid van leer bepaal. In die sekondere skool 

is die meeste leerlinge op die formeel-operasionele denkvlak 
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en hulle denke vertoon nie meer die tekorte wat tipies van 

die konkreet-operasionele denker is nie (De Wet et al., 

1981:210-211). 

* 	 Motivering is n belangrike voorwaarde vir leer. By intrin

sieke motivering is daar sprake van n innerlike taakgerigt

heid. By die leerder moet daar 'n spontane belangstelling 

in die leerhandeling bestaan (De Wet et al., 1981: 224) • 

3.4.3.2 Eksteme voorwaardes 

Verskeie eksterne voorwaardes is nodig ten einde leesbegripvaardig

hede te kan aanleer (vgl. par. 2.4.3.2), te wete 

* 	 Eerstens meet die leser deur die onderwyser herinner word 

aan sy kennis van voorvereiste vaardighede (vgl. par. 

3.4.3.1). 

* 	 Tweedens meet die leerling kennis dra wat die doel met die 

nuwe vaardigheid is. Veronderstel die nuwe vaardigheid wat 

aangeleer moet word, is monitor - die leerling meet duB 

besef dat die doel daarmee die toets van die leser se begrip 

deur middel van n aantal monitorstrategiee is (vgl. par. 

3.3.4.2), 

* 	 Derdens moet die leerling geleentheid kry om die nuwe vaar

digheid uit te voer. In hierdie verband kan die leerling 

gelei word om deur middel van oefening die volgende moni

torstrategiee toe te pas (vgl. par. 3.3.4.2), te wete : 

herlees, deurkyk ("scanning"), die vonning van hipoteses 

en die verandering van leestempo. Die leerling kan byvoor

beeld wanneer hy die betekenis van 'n woord nie begryp nie, 

gelei word om deur middel van herlees (te~ of vorentoe in 
die teks) te probeer vasstel wat die betekenis van die 

woord in die konteks is. 
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* 	 Vierdens word die volgende eksterne voorwaardes kortliks ge

noem : die opvoedingsmilieu van die kind (vgl. par. 3.5.3.7), 

kwaliteit van onderrig (vgl. par. 3.5.3.6), oorerwing, op

voedingspraktyke tuis, vorige leerervarings binne en bui te 

die skool, die sosiaal-emosionele klimaat in die klaskamer, 

die hoeveelheid leerlinge in die klas en die ervaring van die 

onderwyser (vgl. De Wet et al., 1981:238-242). 

3.4.4 Samevatting 

Ten einde die vraag te beantwoord hoe leerlinge leesbegripvaardighede 

aanleer, is op die drie fases in die leer van vaardighede gelet, 

naamlik die kognitiewe, die assosiatiewe en die selfbeherende fase 

(vgl. par. 3.4.2). 

Dit blyk (vgl. par. 3.4.2.1) dat die kognitiewe fase in 'n sekere sin 

as 'n voorwaarde vir die volgende fases, te wete die assosiatiewe en 

selfbeherende fase beskou kan word. Tydens die kognitiewe fase 

probeer die leser wat 'n nuwe vaardigheid wil aanleer, die eise van 

sy taak verstaan. Hy gee tydens hierdie fase bewustelike aandag 

aan leidrade van byvoorbeeld die onderwyser (vgl. par. 3.4.2.1). 

In die assosiatiewe fase word die individueel-geleerde vaardighede 

saamgevoeg en nuwe patrone van handeling word ui tgevoer (vgl. par. 

3.4.2.2). 

Die selfbeherende fase word daardeur gekenmerk dat die uitvoer van 

die vaardighede in 'n toenemende mate selfbeherend en minder onder

hewig aan kognitiewe beheer is. Wanneer die leser hierdie bemees

teringsvlak bereik het, sal hy in staat wees om 'n wye spektrum vaar

dighede outomaties en geintegreerd uit te voer. Minder bewustelike 

aandag sal dus nodig wees by die mikro-leesbegripvaardighede en ook 

by die makro-leesbegripvaardighede wat reeds deur oefening geouto
matiseer is (Vgl. par. 3.4.2.3). 
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Benewens die fases is daar ook sekere voorwaardes vir die leer van 

leesbegripvaardighede, te wete 

(a) 	 Interne voorwaardes. Voorwaardes soos die kennis van re1e

vante vaardighede, aandag en konsentrasie, inte1ligensie 

en die kognitiewe ontwikkelingsv1ak van die leerling asook 

intrinsieke motivering 1s bespreek (vgl. par. 3.4.3.1). 

(b) 	 Eksterne voorwaardes. On nuwe leesbegripvaardighede te kan 

leer, is daar sekere voorwaardes buite die leerder, ge

woonlik die verbale instruksies van die onderwyser. Eer

stens moet hy die leerling herinner aan sy kennis van 

voorvereiste vaardighede. Tweedens moet die leerling kennis 

dra van die doel met die nuwe vaardigheid en derdens moet 

hy die geleentheid kry om dit uit te voer. 

Vierdens is die volgende eksterne voorwaardes ook genoem : 

die opvoedingsmilieu van die kind, kwaliteit van onderrig, 

oorerwing, opvoedingspraktyke tuis, vorige leerervarings 

binne en buite die skool, die sosiaal-emosionele klimaat 

in die klaskamer, die hoeveelheid leerlinge in die klas 

en die ervaring van die onderwyser. 

3.5 	 FAKTORE WAT lEESBEGRIPPRESTIE KAN BEINVI.OED 

3.5.1 Inleiding 

Uit die literatuur is dit duidelik dat verskeie interne en eksterne 

faktore leesbegripvaardigheid, soos weerspieel in leesbegrippres

tasie, kan beinvloed. Interne faktore verwys na die faktore wat 

verband hou met die inhoud en aktiwiteite van die leser se denke. 

Eksterne faktore verwys weer na die faktore buite die leerling self. 
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3.5.2 Interne faktore wat leesbegripprestasie km. belnvloed 

3.5.2.1 Leserhulpbrcnne 

Samuels (1983:263-265) omskryf die begrip leserhulpbronne as die 

inligtingstoor wat nodig is om dit wat gelees word te interpreteer. 

Volgens bogenoemde skrywer sluit leserhulpbronne inligting in ver

band met objekte, gebeure, idees en werkswyse in, byvoorbeeld : 

(a) Stellingkenn1s (''Propositional knowledge") 

Stellingkennis toon volgens Samuels (1983:263-265) die volgende 

kenmerke : 

* 	 Dit kan wissel van eenvoudige objekte tot abstrakte konsepte. 

* 	 Kennis moet gestoor word in 'n konsepsuele netwerk sodat nuwe 

inligting maklik in verband met die konsepsuele struktuur 

gebring kan word (vgl. Gagne, 1977:142; Ausubel, 1968:57). 

* 	 Stellingkennis staan ook bekend as skemata wat bestaan uit 

'n georganiseerde groep konsepte (vgl. Rumelhart en Ortony, 

1977:101). 

Volgens Samuels (1983:265) het inligting in 'n skemata twee belangrike 

invloede op leesbegripvaardigheid, te wete : 

* 	 Wanneer die inligting in die teks ooreenstem met die van 

die skemata, sal begrip doeltreffender plaasvind. 

* 	 Die skemata stel die leser in staat om korrekte afleidings 

te maak. 
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(b) Prosedure-kennis ("procedural knowledge") 

Die prosedure-kennis word gebruik om toegang te verleen tot inlig

ting wat nie direk in die teks voorkomnie, byvoorbeeld die sentrale 

tema. In hierdie verband verwys Samuels (1983:265) na makro-leesbe

gripvaardighede. Indien nuwe inligting en die leser se skemata nie 

ooreenstem nie, kan die leser dit nie kodeer en ook nie begryp nie. 

3.5.2.2 Lesersoogpunt 

Die beg rip lesersoogpunt verwys na die leser se lewens- en wereld

beskouing (Raubenheimer, 1984:5) en die leser se agtergrond (vgl. 

Samuels, 1983:265). 

Samuels (1983:265) verwys na die navorsing van Anderson (1977) wat 

bevind het dat die leser se agtergrond, sy gesigspunt en die doel 

vir lees,beinvloed watter inligting uit die teks geselekteer en 

onthou sal word. 

Die waardestelsel van die leser (byvoorbeeld sy godsdienstige) het 

oak In baie sterk bepalende invloed op die leser se verwerking van 

die leesstof. Die omgekeerde is oak waar : insigte verwerf deur 

die leeshandeling kan ook 'n groot uitwerking op 'n persoon se lewens

en wereldbeskouing he (vgl. Raubenheimer, 1984:5). 

Indien die leser se oogpunt, sy waardestelsel en die doel vir lees 

in 'n groot mate bepaal wat die leser sal onthou, moet dit noodwendig 

In invloed uitoefen op die leerling se leesbegripprestasie. Hierdie 

skemata (wat bestaan uit dit wat die leser onthou) stel die leser 

1n staat om korrekte afleidings te maak (vgl. 3.5.2.1). 

3.5.2.3 Leesspoed 

Leerlinge wat die vaardigheid om met spoed te lees goed ontwikkel 

het, skenk meer aandag aan makro-verwerkingsaksies soos leesbegrip 
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(vgl. par. 3.3.3.2). In hierdie verband wys Masson (1985:189-196) 

op 	die vo1gende eienskappe van vinnige, vaardige lesers : 

* 	 Vinnige lesers maak minder oogfiksasies en interpreteer 

meer informasie per oogfiksasie. 

* 	 Vinnige lesers het virniger toegang tot hul langtenrryngeheue 

(Hunt, Luneberg en Lewis, 1975 saos aangehaal deur Masson, 

1985:189). 

Dat die vaardigheid om met spoed te lees egter nie oorbeklemtoon 

moet word nie, is reeds in paragraaf 3.3.3.2 gemotiveer. In hierdie 

verband moet ook daarop gelet word dat die omvang van die korttenrryn

geheue beperk is en dat leerlinge nie te vee1 stof tegelyk in die 

KG kan hanteer nie (vgl. De Wet et al., 1981:252). 

Die aanname word gemaak dat leesspoed leesbegripprestasie kan 

beinvloed. Dit blyk dat 'n te vinnige of te stadige leesspoed, 1ees

begripprestasie nadelig kan beinvloed (vg1. par. 3.3.3.2). 

3.5.2.4 Dekodering 

In paragraaf 3.3.3.3 is dekodering as een van die beskou 

wat goed ontwikkel moet wees alvorens leesbegrip kan plaasvind. 

Qa Berge en Samuels (1974) soos aangehaal deur Aarnoutse et al., 

1986:97-98) is van mening dat die dekoderingsproses in In groter 

mate geoutomatiseerd is by vaardige lesers as by swak lesers. Dit 

b1yk volgens paragraaf 3.5.2.3 dat vaardige lesers vinniger toegang 

tot hul langtenrryngeheue het as swak lesers. 

Uit bogenoemde word die afleiding gemaak dat by vaardige lesers die 

dekoderingsproses vinniger verloop. Indien dekodering dus In voor

vereiste vaardigheid is alvorens leesbegrip doeltreffend kan plaas

vind, moet dit 'n ~aktor wees wat leesbegr1pprestas1e beinvloed. 
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3.5.2.5 Intell1gens1e 

Daar bestaan teenstrydige opvattinge oor die invloed van intelligensie 

op leesbegripprestasie. 

Samuels (1983:264) beskou intelligensie as een van die belangrikste 

interne faktore wat Ieesbegripprestasie kan beinvloed. 

In sy navorsing oor intelligensie se invioed op leesbegripprestasie 

het Jensen (1981:31) 'n korrelasie van ,68 gevind, terwyl Stanovich, 

Cunningham en Feeman (1984:288) slegs 'n korrelasie van ,31 gevind het. 

Volgens laasgenoemde navorsers is intelligensie nie In grater voor

speller van leesbegr1pvaardigheid as fonologiese- en dekoderings

veranderlikes nie. Indien dekodering 'n goeie voorspeller van lees

begripvaardigheid is, en 'n voorvereiste vaardigheid alvorens lees

begrip kan plaasvind . par. 3.5.2.4) word die afieiding gemaak 

dat intelligensie weI 'n faktor is wat leesbegripprestasie belnvloed. 

3.5.2.6 Geslag 

Denno (1982:780) wys dearop dat dogters so vroeg reeds as een maand 

en dwarsdeur die voorskoolse jare 'n geringe verbale voorsprang bo 

seuns het. Volgens dieselfde skryfster blyk dit dat die voorsprang 

grater word na die ouderdom van tien/elfjaar. Aansluitend hierby 

blyk dit Uit die navorsing van Olson, Kliegl, Davidson en Foltz 

(1985:6-7) dat daar 'n geslagsratio van 3/4:1 manlike tot vraulike 

swak lesers bestaan. 

Ten opsigte van die invloed van geslag op leesbegripprestasie rappor

teer Lundberg (1985:75) dat dogters 'n geringe, maar beduidende 

voorsprang bo seuns toon. Volgens dieselfde skrywer presteer dog

ters ten opsigte van mikra-leesbegripvaardighede (woordidentifikasie, 

leesspoed, vgl. ook par. 3.3.3.3) beter as seuns. 
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In paragraaf 3.3.3.4 is die afleiding gemaak dat mikro-leesbegripvaar

dighede eers in In toenemende mate geoutomatiseer meet wees alvorens 

makro-leesbegripvaardighede aandag kan geniet. Gesien teen die 

agtergrond van die bevindinge van Lundberg (1985:75), word die af

leiding gemaak dat dogters ook beter behoort te presteer in makro

leesbegripvaard1ghede soos byvoorbeeld strukturering. 

3.5.2.7 Leesgewoontes 

Alle idees en ervaringe word nie direk opgedoen nie, bate word 

volgens Hafner (1984:433) indirek bekom deur middel van lees. Die 

afleid1ng karl dus gemaak word dat In persoon se leeswoordeskat sy 

ervaring kan reflekteer. 

Onder die begrip leesgewoontes word verstaan 

* 	 die kwantitat1ewe tyd wat die leser aan lees spandeer. 

Hoe dikwels hy/sy tyd maak om te lees. 

die houding van die leser ten ops1gte van lees. Volgens 

Brophy en Good (1974:221-223) hou seuns minder van lees 

as dogters omdat hulle dit as In dogtersaktiwiteit beskou. 

* 

die tipe leesstof (kwalitatiewe), byvoorbeeld tydskrifte, 

poesie, koerante, boeke, strokiesverhale. enSOVQorts. 
* 

Met hierdie ondersoek wil vasgestel word of leesgewoontes leesbe

gripprestasie belnvloed. 

3.5.3 Eksteme faktore wat leesbegr1pprestasie k.an beJnvloed 

3.5.3.1 Fisiese eienskappe van die teks 

Samuels (1983:262-263) toon aan dat die volgende tekseienskappe 

leesbegripvaardigheid kan beinvloed, te wete : 
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Die lettergrootte, styl, kolomwydte, bladsygrootte, spasiering 

van reels, opskrifte, byskrifte en opsommings. 

Bogenoemde tekseienskappe kan ook volgens dieselfde skrywer lees

spoed en oogfiksasies beinvloed. Die afleiding word gemask dat 

tekseienskappe soos opskrifte, byskrifte en opsommings, die leser 

onmiddellike toegang bied tot die kerngedagtes in die teks. Dit 

behoort weer te lei tot beter leesbegrip. Tekseienskappe soos In 

klein lettergrootte kan weer leesspoed nadelig beinvloed en daarom 

lei tot swakker leesbegrip (Lorch en Lorch, 1985:137-148). 

3.5.3.2 LeesbaaI'beid van die teks en styl 

Leesbaarheid dui op die gemak waarmee 'n teks begryp kan word. 


Volgens Samuels (1983:263) hou leesbaarheid van die teks verband met 


woordfrekwensie, sinskonstruksie en tekskonstruksie (strukturering). 


Woordfrekwensie dui op die frekwensie van gebruik van In woord in 


die algemene taalgebruik. Hoer frekwensie woorde sal vinniger 


as laer frekwensiewoorde herken word (Samuels, 1983:263). 


Ten opsigte van sinskonstruksie is bogenoemde skrywer van mening dat 


die gebruik van die lydende en bedrywende vonn; die aantal idees 


in 'n gegewe lengte van die teks!digtheid van stellinge, die lees


baarheid van die teks beinvloed. 


Tekskonstruksie dui op die strukturering en kohesie van die teks. 


Leesbaarheid en dus leesbegrip kan vergemaklik word deur gebruik te 


mask van titels, hoofstukopskrifte en byskrifte omdat dit struktuur 


aan die teks verleen (Lorch et al., 1985:137-148). 


3.5.3.3 Inhoud van die teks 

Volgens Samuels kan drie faktore ten opsigte van die inhoUd, lees

begripprestasie beinvloed (vgl. Samuels, 1983:263). Eerstens moet 
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die onderwerp aanpas by die 1eser se voorkennis (vg1. par. 3.5.2.1; 

par. 3.5.3.1). Tweedens kan In onderwerp aangebied word wear die be

1angrikste gegewens gespesifiseer word. Dit is in kontras met 

gedetail1eerde teksinhoude wat 1eesbaarheid en ook 1eesbegrip kan 

bemoei1ik. Derdens sal konkrete materiaal gewoon1ik makliker as 

abstrakte materiaal begryp word. 

Die af1eiding word gemaak dat 'n teks waarvan die inhoud aanpas by 

die leser se voorkennis, 'n konkrete onderwerp bied en wear die 

belangrikste gegewens gespesifiseer is, 1eesbegripprestasie positief 

ken beinv1oed. 

3.5.3.4 Vraagvolgorde 

Vo1gens Davey en Kapinus (1985:147) beinvloed die volgorde van in

1igting in 'n teks 'n leerling se leesbegripprestasie. Op grond hiervan 

is geredeneer dat die volgorde wearin vrae uit 'n teks gevra word, 

moontlik ook leesbegripprestasie kan beinvloed. Vraagvo1gorde verwys 

na vrae wat in 'n chronologiese orde gerangskik is, naamlik die sis

tematiese aanbieding van vrae vanaf paragraaf een tot by die einde 

van die teks. Andersyds verwys dit na vrae uit 'n teks wat op ewekan

sige wyse in In bepaalde orde gerangskik is. By laasgenoemde is dear 

geen sprake van 'n chronologiese orde vanaf paragraaf een tot by die 

einde van die teks nie. 

Davey et al. (1985:147-148) wys voorts daarop dat 1eer1inge wat oor 

min struktureringsvaardighede (vg1. par. 3.3.4.3) beskik, meer aange

wese is op eksterne 1eidrade soos die bepaalde orde in 'n teks. Leer

linge wat oor meer struktureringsvaardighede beskik, is volgens 

dieselfde skrywers minder afhanklik van 'n bepaalde orde in die teks 

en konsentreer meer op die interne herstrukturering van inligting. 

Uit bogenoemde blyk dit dat vraagvo1gorde moontlik leesbegrip

prestasie kan beinvloed. 
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3.5.3.5 Eksterne doelstell1ng 

Die doel vir lees word soms deur n eksterne bran, byvoorbeeld die 

onderwyser, aan d1e leerling voorgestel. 

In hierdie verband wys Samuels (1983:263) daarop dat instruksies 

saos : "lees vinnig en nouk.eur1g" tot 'n konflik by die leerling 

kan lei. Die leer11ng het geen idee hoe gedetalileerd die begrip

toetsvrae sal wees n1e en dit kan leesbegripprestasie belnvloed. 

3.5.3.6 KNaliteit van onderrig 

Die kwaliteit van onderrig, deur die onderwyser, is van wesenlike 

belang vir die verwerwing van leesbegripvaardighede. 

Volgens Samuels (1983:264) is die volgende faktore van belang by die 

onderrig van leesbegripvaardighede, te wete : 

* 	 Die direkte onderrig van dekodering en leesbegripvaardighede. 

* 	 Daar meet voldoende tyd aan die onderrig van 

vaardighede spandeer word tot op die vlak van outomatisme. 

* 	 Die vordering van elke leerling ten opsigte van die ver

werwing van leesbegripvaardighede behoort gekontraleer te 

word. 

Uit bogenoemde blyk dit dat die kwaliteit van onderrig ook as n 
moontlike faktor wat leesbegripprestasie kan belnvloed, gekontraleer 

behoort te word. 

3.5.3.7 SosiCH'lkonaniese status 

Hirsch (1970:175) en Bernstein (1967:225-244) 1s van men1ng dat 

kinders uit kultureel-agterlike gebiede oor die algemeen sekere 
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leer-, lees- en skryiprobleme toon. 

Die geciagte word oak onderstecm deur Lundberg (1985:75) wat daarop 

wys dat sosio-ekonomiese status slegs n rol speel in die verge

lyking tussen twee ekstreme groepe. Volgens die skrywer het die 

mees geisoleerde leerlinge(lae S.E.S) meer as gemiddeld probleme met 

basiese vaardighede soos lees op skool. 

Oakland (1969:327-328) het bevind dat daar 'n beduidende korrelasie 

tussen sosio-ekonomiese status en leesvermoe bestaan. 

Daar kan ook geredeneer word dat n leerling se leesvermoe sy/haar 

leesbegripvaardigheid kan beinvloed. Uit die enkele verwysings 

blyk dit dat daar die tendens bestaan dat sosio-ekonomiese status 

moontlik 'n invloed op leesbegripprestasie kan he. 

3.5.3.8 Die vlak van t:aalkursus op skoal 

Die meeste leerlinge wat hul moedertaal op die standaardgraad neem, 

kon nie op die hoer graad vordering toan nie. Die volgende redes 

kan hiervoor aangevoer word : 

• 	 Hoer graad leerlinge beskik meestal oor 'n hoer gemiddelde 

LK. as standaardgraad leerlinge. Uit paragraaf 3.5.2.5 

blyk dit oak dat intelligensie leesbegripprestasie kan 

beinvloed. Hieruit bestaan die vermoede dat op grond van 

hul intelligensie, standaardgraad leerlinge swakker en 

hoer graad leerlinge beter in leesbegriptoetse sal pres

teer. 

• 	 Volgens Brophy en Good (1974:116) koester onderwysers 

laer verwagtinge vir die swakker presteerder (standaardgraad 

leerling) en dit lei weer tot selfvervullende profesiee. 

Dit blyk uit bogenoemde dat die vlak van taalkursus 'n faktor is wat 
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moontlik leesbegripprestasie kan beinvloed. 

3.5.4 Sanevatting 

Uit paragrawe 3.5.2.1-3.5.2.7 blyk d1t dat d1e volgende 1nterne 

faktore leesbegripprestas1e kan beinvloed, naam11k : leserhulpbropne, 

lesersoogpunt, leesspoed, dekodering, intelligensie, geslag en 

leesgewoontes. Voorts blyk dit volgens paragrawe 3.5.3.1-3.5.3.8 

dat die volgende eksterne faktore leesbegripprestasie kan beinvloed, 

naamlik : fisiese eienskappe van die teks, leesbaarheid van die 

teks en styl, inhoud van die teks, vraagvolgorde, eksterne doel

stelling, kwaliteit van onderrig, sosio-ekonomiese status en die 

vlak van taalkursus op skool. 

3.6 SAMEVAT'l'IHi EN lMPLIKA'3IES VIR DIE STUDIE 

Die doel van hierdie hoofstuk is om vas te stel wat die aard van 

leesbegripvaardigheid is en watter faktore leesbegripprestasie kan 

beinvloed. Om hierdie doel te probeer verwesenlik, is eerstens 

op beskouings oor die aard en verloop van die leeshandeling 

(vgl. par. 3.2). Daar is verwys na die verskillende modelle of 

denkrigtings wat die aard van die leeshandeling probeer verklaar. 

Waarskynlik beskryf geeneen van die modelle die leeshandeling 

volledig nie, maar lewer gesamentlik 'n bydrae om die kognitiewe 

prosesse by die leser beter te begryp. Ten einde te bepaal hoe 

leesbegrip bipne die konteks van die leeshandeling inpas, is gelet 

op die verskillende komponente waaruit die leeshandeling saamgestel 

is, te wete : die perseptuele, die opties-motoriese, die kognitief

linguistiese, die affektiewe en die aktiewe komponent. Dit blyk 

dat die leeshandeling 'n uiters komplekse proses is en dat 

'n proses is van minstens een van die komponente van die 

leeshandeling, naamlik die kognitief-linguistiese. 

'IWeedens is gelet op die aard van leesbegrip as 'n vaardigheid (vg1. 

par. 3.3). Hoewel dit moeilik is om alle vaardighede te identifi
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seer, het navorsers reeds gepoog om 'n onderskeid te tref tussen mega

niese, mikro- en makro-1eesbegripvaardighede. Meganiese vaardighede 

sluit in : 1uid1ees, stil1ees, soek1ees ("skinm1ng"), deurkyk 

("scanning"), aandagtige deur1ees, verken1ees (v1ug1ees : "pre 

reacting") en studie1ees. Hierby kan gevoeg word vaardighede soos 

fiksasie, regressie, sinsnede1ees en 1eesspoed. Die gevo1gtrekking 

is gemaak dat die koordinering en integrering van die onderskeie 

tegnieke tot In doe1treffende 1eeshande1ing kan lei wat beg rip tot 

gevolg het (vgl. par. 3.3.2). 

Mikro-leesbegripvaardighede verwys na die vaardighede wat deur alle 

lesers (vaardige en minder vaardige) uitgevoer word met In bepaalde 

mate van sukses. Die vo1gende vaardighede is bespreek : woordiden

tifikasie, leesspoed, omskrywing van woorde, die vaardigheid om 

die verband tussen woorde te begryp, die vaardigheid om basiese 

informasie uit die sin, paragraaf en teks te verkry en dekodering. 

Dit blyk dat mikro-leesbegripvaardighede 'n noodsaaklike basis vir 

makro-leesbegripvaardighede is. Eers wanneer die mikro-leesbegrip

vaardighede in 'n toenemende mate outomaties verloop, bly daar genoeg 

kapasiteit cor vir prosesse op die niveau van makro-leesbegripvaar

dighede (vgl. par. 3.3.3). 

Makro-leesbegripvaardighede is meer kompleks en word makliker uit

gevoer deur veral vaardige lesers. Die volgende makro-leesbegrip

vaardighede is onderskei : probleemoplossing, monitor, strukturering, 

die vaardigheid om akkurate af1eidings te maak, die herkenning van 

oorsaak en gevolg, die herkenning van komplekse verhoudings, skrywer

en strukturele veralgemenings, die vasstelling van die doel van die 

skrywer en die onderskeid tref tussen feite en opinie. Die gevolg

trekking is gemaak dat die vaardigheid om struktuur in 'n teks raak 

te sien, as 'n primere en basiese 1eesbegripvaardigheid beskou moet 

word (vgl. par. 3.3.4). 

Derdens is daar op die drie fases in die leer van vaardighede gelet, 

te wete : die kognitiewe, die assosiatiewe en die selfbeherende fase 
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(vgl. par. 3.4.2). Naas die fases is daar ook twee voorwaardes in 

die leer van leesbegripvaardighede onderskei, te wete : interne voor

waardes in d1e leerder self en eksterne voorwaardes bu1te die leerder 

self (vgl. par. 3.4.3). 

Ten slotte is in paragraaf 3.5 gelet op die faktore wat leesbegr1p

prestasie kan beinvloed. 'n Onderskeid is getref tussen interne

(vgl. par. 3.5.2) en eksterne faktore (vgl. par. 3.5.3). 

Ten einde te beantwoord aan die doel van hierdie stud1e, word in 

hoofstuk 4 gelet op die invloed van leesbegripvaardigheid op 

stelwerkprestasie en d1e faktore wat daar1n 'n bepalende rol speel. 
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ImFSTUK 4 

DIE INVIDED VAN TEESI31'GUPVAARDlrnEID OP STELWERKPRESTASIE EN DIE 

FAKTORE WAT DAARIN 'N BEPALENDE ROL SPEEL 

4.1 INI.EIDTIC 

In hoofstuk 2 en 3 is respektiewelik stelwerk- en leesbegripvaardig

hede en die faktore wat dit kan beinvloed, bespreek. Om te beant

woord aan die doel van hierdie ondersoek (vgl. par. 1.1) word in 

hierdie hoofstuk gelet op die invloed van leesbegripvaardigheid 

op stelwerkprestasie en die faktore wat daarin 'n bepalende rol 

speel. 

In hoofstuk 1 (par. 1.1) is gemeld dat dit algemeen aanvaar word 

dat die inoefening van sekere vaardighede van die leeshandeling 

ook neerslag vind in die verbetering van stelwerkprestasie. In 

hoofstuk 2 (par. 2.3.4) en hoofstuk 3 (par. 3.3.5) is tot die slot

som gekom dat In wye spektrum vaardighede noodsaaklik is ten einde 'n 

opstel te kan skryf en 'n teks met begrip te kan lees. 

Die vraag wat in hierdie hoofstuk aan die orde kom, is : watter 

leesbegripvaardighede stelwerkprestasie belnvloed? Om hierdie 

vraag te beantwoord sal antwoorde op die volgende subprobleemvrae 

gegee moet word, te wete : 

* 	 Watter verskille en ooreenkomste bestaan daar ten opsigte 

van die aard en die aanleer van leesbegrip- en stelwerk

vaardighede? 

* 	 Watter faktore kan bepalend wees vir die invloed van leesbe

gripvaardigheid op stelwerkprestasie? 
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Samevattend word in hierdie hoofstuk gelet op die invloed van lees

begripvaardigheid op stelwerkprestasie in die algemeen en in die 

besonder. Met die oog op die empiriese ondersoek wat in die voor

Uitsig gestel word, sal 'n seleksie gemaak word van die faktore wat 

bepalend kan wees vir die invloed van leesbegripvaardigheid op 

stelwerkprestasie. 

Ter toeligting van die verskillende leesbegrip- en stelwerkvaardig

hede (soos gebaseer op hoofstuk 2 en 3) word telkens in hierdie 

hoofstuk van eie voorbeelde gebruik gemaak. 

4.2 	 VERSKIllE EN ~ 'lm OPSIGTE VAN DIE MRD VAN IDS

BEGRIP- EN S'l'EI.WERKVMRDlGiEllE 

4.2.1 Verskille ten opsigte van die aard van die vaardighede 

Oaar bestaan grondliggende verskille ten opsigte van die aard van 

die vaardighede by leesbegrip en stelwerk. Lees is n reseptiewe 

vaardigheid terwyl skryf 'n produktiewe vaardigheid is (vgl. par. 

2.3.1) . 

Lees, spesifiek leesbegrip, as reseptiewe vaardigheid vereis 'n wye 

spektrum vaardighede, te wete meganiese, mikro- en makro-vaardig

hede (vgl. par. 3.3). Vol gens die uiteensettir~ in hoofstuk 2 

(vgl. par. 2.3) vereis skryf, spesifiek opstelle as produktiewe 

vaardigheid, oak 'n wye spektrum vaardighede, naamlik lae- en hoe

orde vaardighede. Oat daar grondliggende verskille ten opsigte 

van die aard van die vaardighede by leesbegrip en stelwerk bestaan, 

kan nie betwyfel word nie. Ter stawing hiervan word op enkele 

grondliggende verskille gewys : 

* 	 Die Leser maak visueel kontak met die grafiese leidrade 

en VOnTI 'n perseptuele beeld van die grafiese stimulus en 

interpreteer dit. Die skryWer wend weer 'n motoriese vaar

digheid aan wanneer hy die pen hanteer om op papier dit te 
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ken weergee wat in spraak geformuleer is. 

* 	 Die leser ken lees sonder om te skryfj die vaardige skrywer 

kan nie skryf sonder om te lees nie (vgl. par. 4.2.2.2.2). 

* 	 Ten opsigte van probleemoplossing as In vaardigheid by beide 

lees en skryf (vgl. par. 4.2.2.2.1) blyk dit dat die leser 

sy hipotese(s) toets teen die semantiese konteks wat hy uit 

die situasie opgebou het. Die skrywer evalueer ook sy 

hipotese(s) teen die semantiese konteks wat hy uit die 

situasie (self skeppend) opgebou het deur dit teen mekaar 

op te weeg. Die afLeiding word gemaak dat die skrywer 

(anders as by die Leser) nie sy hipotese(s) aan die konkrete 

gegewe uit In teks kan toets nie. Dit wil dus bLyk asof die 

skrywer eerder van n eie oordeel gebruik moet maak wanneer 

hy sy hipotese(s) wil toets. 

* 	 By die aanwending van monitorstrategiee deur die Leser en 

skrywer is daar verskille ten opsigte van die volgende 

(vgl. par. 4.2.2.2.2) : Die skrywer herlees en herbeplan 

wanneer afwykings ten opsigte van die bepaalde skryfopdrag 

te veeL voorkom. Die Leser herLees en verander sy leesternpo. 

* 	 Opsommenderwys word na die navorsing van Brink (1972:2-3) 

verwys waardeur aangetoon is dat : die reseptiewe taal van 

die beginner eers goed gevestig moet wees voordat die pro

duktiewe taal, skryf, ontwikkel. Dit laat die vraag ont

staan : watter reseptiewe vaardighede, spesifiek om met be

grip te lees, aangewend kan word om die bemeestering van 

stelwerkvaardighede te bevorder. 

Aangesien dit in hierdie hoofstuk om die invloed van leesbegripvaar

UL\J!I.""~ op stelwerkprestasie gaan, is slegs op enkele grondLiggende 

verskl11e gewys. Ten einde aan die doel van hierdle hoofstuk en 

ondersoek te voldoen, word in die volgende paragrawe op die ooreeo
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komste tussen leesbegrip- en stelwerkvaardighede gelet. 

4.2.2 Ooreenkanste ten opsigte van die aard van die vaardighede 

4.2.2.1 Algemme ooreenkanste 

Lees is in wese kommunikasie tussen die leser en die skrywer van die 

teks. Ten einde met begrip te kan lees, is dit nodig dat die leser 

byvoorbeeld die doel en intensie van die skrywer met die teks moet 

kan bepaal (vgl. par. 3.3.4.3). 'n Opstel is ook 'n kommunikasiemiddel 

tussen die skrywer en 'n spesifieke of onbekende leser(sgehoor). Ten 

einde sy boodskap doeltreffend oor te dra, moet die opstel aan 'n 

bepaalde kommunikasiedoe 1 beantwoord (vgl. par. 2.2.2. 1 ) . 

Vir die leser en die skrywer om te kommunikeer, is 'n aantal ooreen

stemmende algemene vaardighede noodsaaklik, te wete 

* 	 Die kennis van begrippe/woordeskatkennis. Vir die leser, 

ten einde met begrip te kan lees, is die kennis van begrippe 

noodsaaklik. Vir die skrywer van 'n opstel is die kennis van 

begrippe , wat onder andere deur middel van lees bekom kan 

word, net so noodsaaklik ten einde doeltreffend te kan skryf 

(vgl. De Wet et al., 1981:167). 

* 	 Die kennis van sinsbouvaardighede soos die verkryging van 

basiese informasie uit die sin, byvoorbeeld die verband 

tussen woorde,en die kernwoorde en ondersteunende detail 

is noodsaaklik vir die leser ten einde met begrip te kan 

lees (vgl. Ludlow et al., 1985:15-21). Die opstelskrywer 

maak ook van hierdie sinsbouvaardighede (vgl. par. 2.3.3.1) 

gebruik wanneer hy 'n opstel skryf. Hierdie vaardigheid 

kan ook deur middel van lees bekom word. 

* 	 Die vaardighe1d om bas1ese 1nformasie uit die paragraaf te 

verkry, byvoorbeeld die kerndetail wat by die kernsin/gedag
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te pas (vgl. par. 3.3.3.3) en die skakeling tussen paragrawe 

is noodsaaklike vaardighede wat die leser moet bemeester ten 

einde met begrip te kan lees. Dieselfde vaardighede (vgl. 

par. 2.3.3.1) wend die skrywer aan ten einde 'n opstel te kan 

skryf. 

* 	 Die leser moet in staat wees om tussen feitelikhede en bere

denering of betoging te kan onderskei. Sodoende sal hy in 

staat wees om 'n korrekte afleiding uit die teks te kan 

maak en 'n eie oordeel te kan vonn (vgl. Ludlow et al., 

1985:15-21; par. 3.3.4.4). Die opstelskrywer het 'n keuse 

tussen minstens vyf soorte opstelle (vgl. par. 2.2.2.2). 

Die vaardige skrywer sal byvoorbeeld by die beredenerende 

opstel die vaardigheid openbaar om krities en esteties te 

reageer op die idees wat hy/sy deur middel van lees 

bekom het (vgl. par. 2.3.3.1; Bereiter, 1980:82). 

Ten einde met begrip te kan lees moet die leser ook in staat 

wees om die orde van gebeure, byvoorbeeld die chronologie. 

die oorsaak en gevolg en die sentrale tema te kan identifi

seer (vgl. par. 3.3.4.3). Dieselfde vaardighede kan aan 

die hand van 'n teks aan die opstelskrywer geillustreer word 

en sodoende neerslag vind in sy opstel (vgl. par. 2.3.3.3; 

Weideman, 1986:52). 

Dit blyk uit die voorafgaande voorbeelde dat daar weI ooreenstemmende 

algemene vaardighede ten opsigte van leesbegrip en stelwerk bestaan. 

Benewens die algemene ooreenkomste is daar ook nog spesifieke ooreen

komste tussen leesbegrip- en stelwerkvaardighede wat toeligting 

verdien. 

Verskeie skrywers huldig die mening dat beide lees en skryf as 

aktiewe taalprosesse beskou kan word. Volgens Rumelhart (1977:34) 

is lees '0 konstruktiewe proses waarin die gevolgtrekking wat die 

leser mask en die leser se voorkennis '0 sentrale rol speel. In 
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die veroand wys Raubenheimer (1984: 5) daarop dat die leeshandeling 

beskou kan word as die bring van betekenis na die gedrukte bladsy, 

eerder as bloot net die ontvang van betekenis. Shanahan (1984: 466) 

wys daarop dat die leser boodskappe skep of konstrueer deur middel 

van n verskeidenheid akt1ewe prosesse, te wete probleemoplossing, 

mon1tor en strukturering (vgl. Ausubel, 1968:57; Pitts, 1983:516-523). 

4.2.2.2 Spes1f1eke ooreenkomste 

4.2.2.2.1 Probleerooploss1ng by lees en skryf 

Probleemoplossing is 'n vaardighe1d wat by beide vaard1ge lesers 

en skrywers goed ontw1kkel 1s (vgl. par. 3.3.4.1 en 2.3.3.2). D1e 

volgende ooreenkomste kan tussen die vaard1ghede om probleme op te 

los by lees en die skryf van 'n opstel gevind word, te wete : 

.. Die opstelskrywer word eerstens met 'n bepaalde probleem ge

konfronteer, byvoortleeld : ''Gevare wat ons buurlande bedreig". 

Voordat die leerling na 'n oploss1ng vir die probleem, by

vooroeeId : ''Watter gevare?". begin soek, behoort hy eers 

d1e probleem te omskryf. Die Leser baken telkens d1e pro

bleem af deur te beslu1t watter aspekte daarvan ondersoek 

moet word, byvooroeeld : Wat is die sentrale tema in 'n 

verhaal? By d1e leser v1nd monstering ("sanpl1ng") plaas 

wanneer hy 'n probleem teekom. Hy steun v1r sy oploss1ng 

van d1e probleem op die oorvloed1gheid van d1e taal. In 

h1erdie veroand maak die Leser ook gebruik van sy leser

hulpbronne (vgl. Samuels, 1983:263-265). 

.. 	 Die voorspelling van d1e Leser korreleer goed met die for

mule ring van h1poteses deur d1e skrywer. Die skrywer soek 

egter na relevante 1nligting in sy geheue om moontlike 

hipoteses te vonn terwyl die leser gelei word deur onder 

andere die in11gting in d1e teKs (vgl. Samuels, 1983:263

265; par. 3.3.4.1). 

-78



.. 	 Die leser toets sy hipotese(s) teen die semantiese konteks 

wat hy uit die situasie opgebou het (vgl. par. 3.3.4.1). 

Die leser antisipeer die verloop van die teks en bevestig 

of verwerp sy aanvanklike hipotese(s} soos hy vorder. Die 

opstelskI'yWer evalueer ook sy hipotese(s) deur dit teen 

mekaar op te weeg ten einde te bepaal watter een die 

probleem doeltreffend sal oplos. 

.. 	 Net soos die leser verifieer die skI'yWer die oplossing om 

tekortkominge op te klaar of aan te vul. Indien die leser 

die verloop van die teks verkeerd geantisipeer het, byvoor

beeld wie die moord gepleeg het in 'n speurverhaal, stel hy 

dit tydens die verloop van die leeshandeling reg. 

Dit blyk uit die voorgaande vergelykings dat probleemoplossing 

as vaardigheid by beide lees en skryf voorkom. 

4.2.2.2.2 M:ln1tor by lees en sk:ryt' 

Monitor is 'n vaardigheid wat by beide die vaardige leser en skrywer 

goed ontwikkel is (vgl. par. 2.3.3.2 en 3.3.4.2). Die leser moni

tor sy verstaan van die teks terwyl die skI'yWer weer tydens die 

skryf van byvoorbeeld 'n opstel. sy eie taalgebruik korrigeer en 

wysig. Dit blyk volgens paragrawe 2.3.3.2 en 3.3.4.2 dat beide 

vaardige lesers en skrywers van sekere monitorstrategiee gebruik 

ma.ak : 

.. 	 Herlees. Die leser ignoreer (voorlopig) die struikelblok(ke), 

byvoorbeeld 'n woord, sin of paragraaf wat hy nie verstaan 

nie en lees verder/terug om die struikelblok te probeer 

oplos. Die skrywer monitor of dit wat hy wil skryf/reeds 

geskryf het, relevant is/in ooreenstemming is met die doel 

wat hy met die opstel/skryfopdrag wil bereik (vgl. par. 

2.3.3.2). Die skrywer kan byvoorbeeld 'n paragraaf herlees 

ten einde te bepaal of daar 'n kernsin/-gedagte in die para
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graaf is (vgl. Applebee, 1982:379). 

,. 	 Deurkyk ("scanning"). Die leser maak van hierdie strategie 

gebruik ern sy begrip van die teks te monitor. In hierdie 

verband karl die leser byvoorbeeld slegs let op die kern

woorde in die teks. Die sk:Iywer monitor weer of dit wat 

hy reeds geskryf het. logies en redelik is. Byvoorbeeld 

in n beredenerende opstel waar die skrywer ook op die 

kernsinne/-gedagtes of -woorde karl let, ten einde by die 

lyn van redenasie aan te sluit. 

,. 	 Die leser vorm hipoteses (vg!. par. 3.3.4.1) wanneer hy 

voor 'n probleem te staan kern, byvoorbeeld wanneer hy die 

sentrale tema van 'n leesstuk wil bepaal. Hy toets sy 

hipoteses teen die semantiese konteks wat hy uit die situ

asie opgebou het (vg!. par. 3.3.4.3). Die opstelsk:Iywer 

benader onder andere die opstelonderwerp as 'n probleem, 

formuleer hipoteses en evalueer dit ten einde te bepaal 

watter een die probleem doeltreffend oplos (vgl. par. 

2.3.3.2). 

,. 	 Die sk:Iywer herlees en herbeplan wanneer afwykings ten op

sigte van die doel, te wete 'n bepaalde skryfopdrag, by

voorbeeld "Kamunisrre" (vgl. par. 2.3.3.2) te veel voorkern. 

Die leser maak ook van herlees gebruik en karl verder ook 

nog sy leestempo verander wanneer problematiese gedeeltes 

in die teks voorkom ten einde sy begrip te monitor (Garner, 

1984:376-380). Ten opsigte van die leestempo bestaar. daar 

ook geen rede waarcrn die skrywer nie ook sy reeds geskrewe 

gedeelte stadig kan herlees, ten einde aansluiting by sy 

vorige gedagtes te vind nie. 

Opsommenderwys kan die gevolgtrekking gemaak word dat herlees, 

deurkyk ("scanning"), verandering van leestempo en die stel van 

hipoteses gemeenskaplike monitorstrategiee is wat deur beide die 
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vaardige leser en skrywer gebruik kan word. 

4.2.2.2.3 Strukturering by lees en skryf 

Die vaardigheid om die strukturele samehang van 'n teks raak te sien 

(vgl. par. 3.3.4.3) en die vaardigheid om gestruktureerd te skryf, 

is by sowel die vaardige leser en skrywer goed ontwikkel. 

Volgens Golinkoff (1975:629-633) en Lorch et al., (1985:137-148) 

moet die leser strukturering as 'n vaardigheid by lees bemeester het 

alvorens leesbegrip doel treffend kan plaasvind. Dat daar ook 'n 

verband moet bestaan tussen die vaardigheid om die strukturele 

samehang van 'n teks te identifiseer en die vaardigheid om struktu

rering by skryf toe te pas, word deur verskeie skrywers ondersteun 

(vgl. Goodman et al., 1983:591; Dionisio, 1983:748-750; Taylor, 

1982:203-205; Shanahan, 1984:467). 

Die aanname word gemaak dat indien n leser die vaard1gheid om struk

turele samehang in n teks raak te sien, bemeester het, hy dit doel

treffend by die skryf van 'n opstel sal kan toepas. Ten einde hierdie 

aanname te motiveer, word telkens 'n vergelyking getref tussen die 

ooreenkomste tussen die vaardighede by lees en by skryf aan die hand 

van 'n beskrywende opstel (vgl. par. 2.2.2.2). 

Kohesie (vgl. par. 2.3.3.3 en par. 3.3.4.3) 

Die leser moet probeer vasstel of daar kohesie tussen die woorde in 

'n Sin, tussen sime in 'n paragraaf', tussen paragrawe, paragrawe en 

die teks as geheel en die konteks bestaan ten einde met beg rip te 

kan lees. Die opstelskrywer, ten einde te sorg dat sy opstel (as 

voorbeeld die beskrywende opstel: "Die Winter") aan die kriterium 

voldoen, moet sorg dra dat daar : 

* kohesie tussen die woorde in 'n sin is, byvoorbeeld 
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''Een vir een waai die blare - kleurloos en vaal - rcndcm my 

rand" . Hier is sprake van kohesie tussen die wind en die 

konteks (die winter), tussen die blare en die kleur daarvan. 

* 	 kohesie bestaan tussen sinne in In paragraaf, byvoorbeeld 

"Een vir een waai die blare - kleurloos en vaal - rcndcm 

my rondo 'n Sagte melodie weerklink em elke hoek en 

draai ••• " Beide sinne slui t aan by die sentrale gedagte 

van die paragraaf (die wind) en die konteks (die winter). 

Elke sin in die paragraaf behoort 'n uitbouing van die 

sentrale gedagte te wees. 

* 	 kohesie tussen paragrawe is, byvoorbeeld 

paragraaf 1 

''Herfs het pas sy laaste kled1ngstuk u1tgetrek. Die 

volgende stap na Winter". 

paragraaf 2 

''Koue, 'NOlk1ose dae het aangebreek. Jasse en truie is nou 

bitter nodig an die teisterende koue van my liggaan af 

weg te hou. 'n Vinnige kykie deur my kanervenster laat die 

winter se kleure na vore kan". 

paragraaf 3 

''Een vir een waai die blare - kleur1005 en vaal - rondcm 

my 	 rondo 'n Sagte melodie weerklink an elke hoek en 

draai ••• ". 

Uit bogenoemde voorbeelde is dit duidelik dat daar kohesie 

tussen paragraaf 1 en 2 en 2 en 3 is, te wete : eenheid 

van gedagtegang tussen ''winter'' en ''koue, 'NOlk1ose ... " 

en ''winter se kleure" en "een vir een waai die blare 

kleurloos en vaal - ... ". 
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* 	 kohesie tussen paragrawe en die sentrale tema bestaan, by

voorbeeld paragrawe I, 2 en 3 toon 'n eenheid soos reeds 

aangedui en elke paragraaf is 'n uitbreiding van die sentrale 

tema, naamlik "Die Winter". 

Koherensa.e (vgl. par. 2.3.3.3 en par. 3 •.3.4.3) 

Vir die leser om met begrip te lees, is dit nodig om die koherente 

samehang tussen die teks en die konteks raak te sien (vgl. par. 

3.3.4.3). Die opstel~r wat koherent wil skryf, moet op die 

volgende let : 

* 	 Die koherensie tussen die opstel en die konteks waarteen 

di t geplaas word. In die verband moet die skrywer let op 

sY woordkeuse (dit moet byvoorbeeld aansluit by die sen

trale tema van die opstel, naamlik : "Die Winter"), die 

koherensie tussen sinne (kernsinne of en onder

steunende detail) en die sentrale tema. Voorts moet die 

skrywer ook let op die koherensie tussen paragrawe en die 

sentrale tema en laastens op die koherensie tussen die 

opstel en die konteks ("Die Winter"). 

Intensie (vgl. par. 2.3.3.3 en par. 3.3.4.3) 

Die leser moet, wanneer hy met begrip wil lees, vasstel wat die 

intensie van die skrywer met die teks is, byvoorbeeld : is die 

intensie uitbeelding, oortuiging of beskrywing? In die van 

die opstelonderwerp "Die Winter" is di t noodsaaklik dat die skrywer 

sY intensie, byvoorbeeld beskrywing, duidelik stel • 

Situasie . par. 2.3.3.3 en par. 3.3.4.3) 

Die teks word deur die Leser geinterpreteer teen die agtergrond 

van die si tuasie. Die si tuasie is nou verwant aan koherensie en is 

ook intertekstueel (byvoorbeeld 'n essay, 'n kortverhaal, ensovoorts). 
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Die leser wat die situasie van die teks kan raaksien, het n beter 

begrip van die teks (vgl. par. 3.3.4.3). 

Die skrywer wat sy opstel teen die agtergrond van die situasie wil 

plaas, moet ag slaan op : sentrale tema, byvoorbeeld : "Die Winter", 

die keuse of hy die onderwerp feitelik, verl1alend, beskrywend, 

bespiegelend of beredenerend (par. 2.2.2.2) wil aanbied. 

Logiese orde (vgl. par. 2.3.3.3 en par. 3.3.4.3) 

Ten einde met begrip te lees, is dit noodsaaklik dat die leser die 

logiese!onlogiese orde van die teksgegewe (byvoorbeeld die gebeure 

in die vertlaal - vind di t plaas op grond van die tydsvolgorde soos 

dit mekaar opvolg?) sal raakSien. 

Die opstelskrywer sal byvoorbeeld n chronologiese orde van gebeure 

in die verhalende opstel toepas; In logiese lyn van redenasie in 

die beredenerende opstel en n bepaalde ruimtelike ordening van 

dinge in die beskrywende opstel, te wete : 

Op die herfs volg die winter. Die winter word gekenmerk deur 

koue, wolklose dae, die winter se kleure kom na yore : kleur

lose en vaal blare waai •.•• (vgl. par. 4.2.2.2.1), 

Dit blyk uit die vergelykings dat strukturering as 'n vaardigheid 

by beide lees en skryf voorkom. 

4.2.3 Samevatting 

Ten einde te bepaal watter ooreenko~ste daar ten opsigte van die 

aard van leesbegrip- en stelwerkvaardighede bestaan, is op 

algemene en spesifieke ooreenkomste van die vaardighede. 

Ten opsigte van die algemene ooreenkomste tussen die vaardighede 

by leesbegrip en stelwerk is op die volgende gelet : lees en 
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is in wese kommunikasie. Vir die leser en skrywer om te kommunikeer, 

is tn aantal algemene vaardighede noodsaaklik, te wete 

.. Die kennis van begrippe • 

.. Die kennis van sinsbouvaardighede • 

Die vaardighede om basiese informasie ui t die paragraaf te 

verkry. 

.. Die leser moet in staat wees om krities en esteties te 

reageer op di t wat hy gelees het en dit in skryf kan 

toepas. 

.. Die vaardighede om die in die orde van byvoorbeeld 

gebeure in tn teks raak te sien en dit in skryf te kan 

toepas (vgl. par. 4.2.2.2.3). 

Ten opsigte van spesifieke ooreenkomste is gelet op die aktiewe 

prosesse , te W€"Ce probleemoplossing, monitor en strukturering wat 

die leser gebruik ten einde boodskappe te skep of te konstrueer. 

Telkens is tn vergelyking getref tussen probleemoplossing, monitor 

en strukturering by lees en by skryf. 

Opsommenderwys word die gevolgtrekking gemaak dat daar duidelike 

ooreenkomste ten opsigte van probleemoplossing, monitor en struk

turering as vaardigheid by lees en by skryf voorkom. 

4.3 	 VEaSKIUE EN ~ TEN OPSIGTE vm DIE AANLEER vm 
IEe:SB&;RIP- EN STELWERKVAARDIG1EDE 

4.3.1 Versk111e ten opsigte van die aanleer van die vaardigJ-aede 

Die voor-die-handliggende verskille ten opsigte van die aanleer van 

leesbegrip- en stelwerkvaardighede is (vgl. par.3.4 en 2.4) : 
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* 	 Die leser leer tydens die kognitiewe fase nuwe begrippe aan 

deur te lees, terwyl die skrywer dit aanleer deur te lees 

en te skryf, byvoorbeeld 

Die leser leer nuwe begrippe aan deur byvoorbeeld die kern

woorde in 'n paragraaf te onderstreep: "Oit was ~. 

Die kaal bulte het ~ in die teisterende sen." Die 

skrywer leer nuwe begrippe aan deur eers die gegewe kern

woorde: "droogte, kaal, bulte, bewe, teisterende en son" 

te lees en daarna sinne daarmee te maak (deur te skryf). 

Tydens die assosiatiewe fase voeg die leser en die skrywer 

die individueel-geleerde vaardighede saam om nuwe patrone 

van handeling uit te voer. Die leser probeer byvoorbeeld 

die koherente samehang in 'n paragraaf raaksien deur te 

lees. Die skrywer wat koherent wil skryf, moet sorg dra 

dat alle sinne in 'n paragraaf in samehang is met onder 

andere die kerngedagte. By die teks bestaan koherente 

samehang waarskynlik reeds - die leser moet dit net raak

sien. Die skrywer moet egter koherente samehang skeppend 

in sy opstel probeer toepas. 

* 

* 	 Dieselfde argumente wat vir die kognitiewe en die asso

siatiewe fases geld ten opsigte van die verskille in die 

aanleer van leesbegrip- en stelwerkvaardighede, geld ook 

vir die selfbeherende fase. 

* 	 Die verskille ten opsigte van die voorwaardes vir die 

leer van leesbegrip- en stelwerkvaardighede is : die leser 

leer nuwe vaardighede aan deur te lees en die skrywer leer 

nuwe vaardighede aan deur te lees en te skryf. 

In die volgende paragrawe word op die ooreenkomste ten opsigte van 

die aanleer van leesbegrip- en stelwerkvaardighede gelet. 
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4.3.2 Ooreenkallste ten opsigte van die aanleer van die vaardighede 

Om te bepaal hoe kinders respektiewelik leesbegrip- en stelwerk

vaardighede aanleer, is op die volgende gelet (vgl. par. 3.4 en 2.4) 

(a) 	 Fases in die leer van respektiewelik leesbegrip- (vgl. par. 

3.4.2) en stelwerkvaardighede (vgl. par. 2.4.2), te wete : 

* Die kognitiewe fase. 

TYdens hierdie fase probeer die leser en die skrywer wat 'n 

nuwe vaardigheid, byvoorbeeld strukturering wi! aanleer, 

die eise van sy taak verstaan. Die leser en die skrywer 

gee tydens hierdie fase bewustelik aandag aan leidrade van 

byvoorbeeld die onderwyser. Die onderwyser kan die leser 

leer om kernwoorde in 'n paragraaf te identifiseer, deur die 

kemwoorde in 'n teks aan te toon : 

''Oit was~. Die kaal bulte het ~ in die teisteren

de~. Die bcme en ~ het kleurloos in die vaal landskap 

gestaan. Groot in die grond het getuig van die 

laaste ~ wat verdanp het. Op die lande het die wind rooi 

stof'1Nolke in die 3 opgejaag. Die fcntein het 1ngegee. 

Toe een.!5 het die verai' donderweer gedreun". 

Wanneer die leser woordidentifikasie in 'n toenemende mate geoutoma

tiseer het, behoort hy in staat te wees om ander vaardighede soos 

die identifisering van die kemsin en kemdetail in 'n paragraaf 

aan te leer. 

Die onderwyser I---sn die skrywer leer om kernwoorde in 'n paragraaf te 

gebruik. Hy verskaf byvoorbeeld kemwoorde waarmee leerlinge 

sinne moet maak : "droog, kaal, bewe, teisterende, kleurloos, 

vaal", ensovoorts. Die onderwyser stel aan die leerlinge dat hier

die sinne almal moet aanslui t by die kemgedagte naamlik "droogte". 
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Die leerlinge het nou nuwe begrippe geleer, te wete kernwoorde, 

kerngedagtes, sinsbouvaardighede en paragrafering. Wanneer hy/sy 

hierdie vaardighede in 'n toenemende mate geoutomatiseer het, is 

hy/sy in staat an 'n volgende fase te bereik, naamlik die assosia

tiewe fase. 

4 Die assosiatiewe fase. 

In die assosiatiewe fase sal die leser wat die vaardigheid 

moet leer em die koherente samehang in 'n paragraaf raak 

te sien, byvoorbeeld : 

Die individueel-geleerde vaardighede soos woordidentifi

kas1e en die identifisering van die kerns1n/~ in In 

paragraaf saamvoeg. Die leser sal dan die samehang tussen 

die kernsin, byvoorbeeld "Droogte" en die ondersteunende 

detail t naamlik ''kaal, bewe, telsterende, kleurloos en 

vaal" raaksien. 

Die skrywer wat koherent wil skryf, sal byvoorbeeld die 

individueel-geleerde vaardighede soos die kernwoorde, 

byvoorbeeld ''kaal, bewe, telsterende, son, kleurloos en 

vaal" gebruik em sime te maak wat by die kerngedagte, 

naamlik ''Droogte'' sal pas. 

* Die selfbeherende fase. 

Hierdie fase word daardeur gekenmerk dat die ui tvoer van 

vaardighede in In toenemende mate selfbeherend en minder 

onderhewig aan kognitiewe beheer is. 

Die vaardige leser wat reeds vaardighede soos woordiden

tifikasie en die identifisering van die kernsin/-gedagte 

in In in 'n toenemende mate geoutomatiseer het, 

behoort 'n nuwe vaardigheid, byvoorbeeld logiese orde 
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makliker aan te leer. Op grond van sy kemis van die 

geoutomatiseerde vaardighede kan hy probeer vasstel of 

die gebeure chronologies, retrogressief, 'n bepaalde ru1m

telike ordening of heldere beredenering toon. 

Die vaardige skrywer en die vaardige leser is tydens hier

die fase in staat om In wye spektrum vaardighede outomaties 

uit te voer en te integreer. So sal die skrywer byvoor

beeld in staat wees om die volgende vaardighede, naamlik 

konsentrasie op sy handskrif, punktuasie, spelling en 

woordeskat met min bewustelike aandag uit te voer. Die 

skrywer ken nou bewustelik op strukturering, byvoorbeeld 

die sentrale tema van die opstel konsentreer. 

(b) 	 Voorwaardes vir die leer van respektiewel1.k leesbegrtp- (vgl. 

par. 3.4.3) en stelwerkvaardigtlede (vgl. par. 2.4.3), te wete: 

* Interne voorwaardes. 

By beide leesbegrip en stelwerk is die volgende interne 

voorwaardes vir die aanleer van vaardighede ter sprake : 

Die kennis en beskikbaarheid van relevante vaardighede. 

'Ilanneer die leser en skrywer In nuwe vaardigheid moet aan

leer, byvoorbeeld die identifisering van die kerngedagte 

in In 	 paragra.af', moet hy herinner word aan sy kennis van 

relevante vaardighede soos : kernwoorde en kernsime. 

Ander interne voorwaardes vir die leer van leesbegrip- en 

stelwerkvaardighede is : aandag en konsentrasie , intelli 

genSie en kognitiewe ontwikkelingsvlak van die leerling 

asook intrinsieke motivering. 
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* 	 Eksterne voorwaardes. 

By 	 beide leesbegrip en stelwerk is die volgende eksterne 

voorwaardes vir die aanleer van vaardighede ter sprake : 

Eerstens moet die leser en skrywer (deur die onderwyser), 

herinner word aan sy kennis van voorvereiste vaardighede 

(vgl. interne voorwaardes). Tweedens moet die leser en 

si<:r'Ywer kennis dra wat die doel met die nuwe vaardigheid 

is. Veronderstel die nuwe vaardigheid is roonitor. Die 

leser en skrywer kan daarop gewys word ctat di t 'n vaardigheid 

is wat aangewend word om by lees verstaan te roonitor en by 

skIy.f taalgebruik te korrigeer en te wysig. Derdens rooet 

die leser en skrywer geleentheid kry om dit Uit te voer. 

Seide die leser en skrywer kan byvoorbeeld van herlees as 

monitorstrategie gebruik maak (vgl. par. 4.2.2.2.2). 

Vierdens word die volgende eksterne voorwaardes genoem 

die opvoedingsmilieu van die kind (vgl. par. 4.4.4), 

kwaliteit van onderrig, oorerwing, opvoedingspraktyke tuis, 

vorige leerervarings binne en buite die skool, die sosiaal

emosionele klimaat in die klaskamer, die hoeveelheid leer

linge in die klas en die ervaring van die onderwyser. 

4.3.3 Samevatting 

Die voor-die-handliggende verskille ten opsigte van die aanleer van 

leesbegrip- en stelwerkvaardighede is : 

Die leser leer vaardighede aan deur te lees en die sk:ly.ier 

deur te lees en te skryf. 
* 

* 	 Verskeie eienskappe waaraan 'n teks moet voldoen, byvoorbeeld 

koherensie kom waarskynlik reeds in 'n teks voor - die 

leser meet dit net raaksien. Die sk:ly.ier moet egter kohe
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rente samehang skeppend in sy opstel probeer toepas. 

Sowel die leser en die skrywer gaan deur die kognitiewe, die asso

siatiewe en selfbeherende fase ten einde vaardighede aan te leer. 

Dieselfde voorwaardes geld ook vir beide ten opsigte van die aan

leer van die onderskeie vaardighede (vgl. par.4.3.2). 

Ten e1nde die invloed van leesbegripvaardigheid op stelwerkpres

tasie te probeer vasstel, word in die volgende paragrawe voorts 

gelet op die faktore wat bepalend is vir die invloed van leesbe

gripvaardigheid op stelwerkprestasie. 

4.4 	 F.AK.'roRE WAT BEPALEND IS VIR DIE INVIDED V~ IJ(eSBJiQUPllAARDIG

HErD OP S'1'EI..WERKPRITASIE 

4.4.1 Inlelding 

In hoofstuk 2 (vgl. par. 2.5) en 3 (vgl. par. 3.5) is onderskeide

lik 'n oorsig gegee van die faktore wat stelwerk- en leesbegrippres

tasie kan be!nvloed. In die volgende paragrawe word 'n oorsig gegee 

van faktore wat bepalend is vir die invloed van leesbegripvaardig

held op stelwerkprestasie. 

4.4.2 Intelllgensle 

Enkele ondersoeke dul daarop dat lntelligensie 'n invloed het op 

sowel leesbegrip- as stelwerkprestasie (vgl. par. 3.5.2.5; 

2.5.2.1). 

Hoewel daar 'n groot verskil tussen die ondersoeke van Jensen (1981: 

31) en Stanovich et al. (1984:288) gerapporteer is, bestaan daar 

tog 'n aanduiding dat LK. 'n invloed het op leesbegripprestasie 

(vgl. par. 3.5.2.5), 
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Dat claar wel 'n aanduiding is dat I.K. 'n invloed op stelweri<pres

tasie het, is deur die navorsing van Peche (1978:237), Reed (1970: 

302) en Mans (1977:238) bevestig (vgl. par. 2.5.2.1). 

OpsO!11'llenderwys blyk dlt dat I.K. 'n invloed het op sawel leesbegrip 

as stelwerk en dat di t bepalend kan wees vir die invloed van lees

begripvaardigheid op stelweri<prestasle. Volgens Kagan en Lang 

(1978:343) bestaan claar 'n hoe korrelasie tussen I.K. en skoolpres

tasie (di t sluit ook leesbegrip- en stelwerkva.ardighede in). Die

selfde skrywers se voorts dat hoe meer verbaal leerinhoud is, in 

hierdie geval leesbegrip en stelwerk, hoe hoer is die korrelasie. 

4.4.3 Geslag 

Gage en Berliner (1975) saos aangehaal deur De Wet et al. (1981: 

380) het verskillende intellektuele VBrmoens van seuns en dogters 

vergelyk en die volgende bevind : ten opsigte van verbale vermoe 

presteer dogters beter in verbale vlotheid, praat gouer en het 'n 

groter woordeskat as seuns, hulle lees vroeer en spel beter as 

seuns. 

Aansluitend by bogenoemde is taalonderwysers dit ook eens dat 

dogters beter opstelskrywers is as seuns (vgl. Mans, 1977:180; 

Peche, 1978:89; Freyberg, 1966:165; Denno, 1982:780 en par. 

2.5.2.4). 

Ten opsigte van die verband tussen geslag en leesbegripvaardigheid 

is Lundberg (1985:75) van mening dat dogters 'n geringe, maar be

duidende voorsprong toon. Dogters presteer veral beter ten opsigte 

van mikro-leesbegripvaardighede (vgl. par. 3.3.3). 

Uit die verwysings na die enkele ondersoeke blyk dit dat geslag 'n 

invloed het op sowel leesbegrip as stelwerk en dat geslag dus 

bepalend kan wees vir die invloed van leesbegripvaardigheid op 

stelweri<prestasie. 
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4.4.4 Sosio-ekcn:miese status 

Sosio-ekonomiese status (S.E.S.) verwys na die groepering van mense 

volgens die een of ander indeks. Die tipiese S.E.S.-indeks wat ge

bruik word evalueer die mens se sosiale status volgens 'n aantal 

kriteria. byvoorbeeld : opvoedingspeil van die vader, beroep, bron 

van 1nkomste, ensovoorts (vgl. De Wet et al., 1981:374-375). 

Oat h~ S.E.S.-1eerlinge beter ten opsigte van leesbegrip- en stel

werkvaardigheid sal vaar en lae S.E.S.-leerlinge swakker, word 

deur die volgende ui tsprake en navorsing bevestig (vgl. par. 

2.5.3.1 en par. 3.5.3.7) 

* 	 Mans (1977:222) het bevind dat S.E.S. 'n groot invloed het 

op Taal en Styl van die opstel. Hierdie bevinding stem 

ooreen met Bernstein (1967:225-244 en par. 2.5.3.1) se 

ondersoek wat bevind het dat kinders uit die lae S.E.S. 

hoofsaaklik publieke taal besig. Publieke taal word 

meestal gekenmerk deur kort grammatiese, eenvoudige, dik

we1s onvol tooide sinne met swak sintaktiese vorm (vgl. 

ook par. 2.5.3.1) wat skryftaal, byvoorbeeld die opstel, 

nadelig kan beInvloed. 

* 	 Kinders uit kultureel-agterlike gebiede toon gewoonlik 

leer-, lees- en skryfprobleme (Hirsch, 1970;175). In 

die verband het Oakland (1969:327-328) bevind dat daar 'n 

beduidende korrelasie tussen S.E.S. en leesvermoe bestaan. 

Die afleiding word gemaai< dat leesvermoe leesbegripvaardig

heid belnvloed. 

Uit bogenoemde verwysings kan verwag word dat S.E.S. sowel leesbe

grip as stelwerk kan beinvloed en dat S.E.S. dus bepalend kan 

wees vir die invloed van leesbegrip- op stelwerkprestasie. Voorts 

blyk dit ook dat hoe S.E.S.-leerlinge beter en lae S.E.S.-leerlinge 

swakker behoort te vaar in leesbegrip- en stelwerkprestasie. 
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4.4.5 Leesgewoontes 

Sorrmige skrywers is van rnening dat lees die skryf'vaardighede by die 

leerling kan verbeter. So is Hafner (1974:4) van mening dat nie 

alle idees en ervaringe direk opgedoen word nie; bale word indirek 

bekom deur middel van lees. Peche (1978:107-113) wys ook daarop 

dat die lees van stories aan kinders hulle laat kennis maak met 

ander vonne van literatuur. Volgens die skryfster verbeter hulle 

skryfstyl, slnskonstruksle, grammatlka en sintaktlese ordenlng 

(vgl. par. 2.5.3.2 en par. 3.5.2.7). 

Dit blyk lilt paragrawe 2.5.3.2 en 3.5.2.7 dat leesgewoontes (kwali

tatiewe en kwantitatiewe lees) sowel stelwerk as leesbegrip kan 

belnvloed en dus bepalend kan wees vir die invloed van leesbegrip

vaardigheid op stelwerkprestasie. 

4.4.6 Die vlal<: van taall<l.lrsua op skool 

Oit b1yk lilt paragrawe 2.5.3.3 en 3.5.3.8 dat standaardgraad leer

linge swakker en hoer greed leerlinge beter ten opsigte van lees

begrip en stelwerk sal vear. Hierdie tendens kan hoofsaaklik 

toegeskryf word aan die feit dat : 

* 	 hoer graad leerlinge meestal oar 'n hoer gemiddelde 1.K. 
beskik as standaardgraad leerlinge 

* 	 onde~NYsers leer verwagtinge vir die swakker leerlinge 

(standaardgraad leerling) koester wat weer kan lei tot 

selfvervullende (Brophy en Good, 1974:116). 

Op grond van die voorgaande blyk di t dat die vlak van taalkursus 

moontlik bepalend kan wees vir die invloed van leesbegripvaardig

heid op stelwerkprestasie. 
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4.4.7 Kwal1teit van cnderrig 

In paragraaf 3.5.3.6 is tot die slotsom gekom dat die kwaliteit 

van onderrig, deur die onderwyser, die leesbegripvaardigheid van 

leerlinge kan beinvloed (vgl. ook Samuels, 1983:264). In para

graaf 2.5.3.3 is die kwaliteit van onderrig ook as 'n faktor genoem 

wat stelwerkprestasie kan be!nvloed. 

Op grond van bogenoemde bestaan die vermoede dat die kwaliteit 

van onderrig bepalend kan wees vir die invloed van 

vaaroigheid op stelwerkprestasie. 

4.4.8 Eksterne doelstelltng 

Gepaardgaande met die kwaliteit van onderrig (par. 4.4.7) is die 

doel vir lees en skIyf" wat soms deur 'n eksteme bron, byvoorbeeld 

die onderwyser, aan die leerlinge voorgestel word, 'n faktor wat 

leesbegripvaardigheid en stelwerkprestasie kan beInvloed (vgl. 

par. 3.5.3.5 en par. 2.2.2.1). 

Die vermoede bestaan dat indien die doel vir lees en skryf nie 

duidelik aan die leerlinge gestel word nie, dit kan lei tot swak 

leesbegrip- en stelwerkvaardigheid en dus bepalend kan wees 

vir die invloed van leesbegripvaardigheid op stelwerkprestasie. 

4.4.9 Sarevatttng 

Die doel van paragraaf 4.4 is gestel om 'n oorsig te gee van faktore 

wat bepalend kan wees vir die invloed van leesbegripvaardigheid 

en stelwerkprestasie. Die rede vir die oorsig is twe~rlei van 

aard : 

1. 	 Om 'n duidelike beeld van die invloed van leesbegripvaar

digheid op stelwerkprestasie te verkry, en 
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2. 	 om 'n seleks1e te kan maak van die mees prominente faktore wat 

bepalend kan wees vir die invloed van leesbegripvaardig

heid op stelwerkprestasie (vgl. par. 4.5). 

Dit blyk volgens paragrawe 4.4.2 - 4.4.8 dat die volgende faktore 

bepalend kan wees vir die invloed van leesbegripvaardigheid op 

stelwerkprestasie, te wete : intelligensie, geslag, sosio-ekonomiese 

status, leesgewoontes, die vlak van taalkursus op skool, kwaliteit 

van onderrig en eksterne doelstelling. 

4.5 SAMEVATl'II.\G EN IMPLIKASIES vm DIE EZt1PIRIESE S'l'UDIE 

4.5.1 Smevatt1ng 

em te beantwoord aan die doel van hierdie ondersoek (vgl. par. 1.1) 

is in hierdie hoofstuk gelet op die invloed van leesbegripvaardig

heid op stelwerkprestasie en die faktore wat daarin 'n bepalende rol 

speel. 

Die vraag wat in hierdie hoofstuk aan die orde gekom het, is : 

watter leesbegripvaardighede stelwerkprestasie belnvloed? em 
hierdie vraag te beantwoord, is eerstens gelet op die verskille ten 

opsigte van die aard van die vaardighede. In paragraaf 4.2.1 is 

op enkele grondliggende verskille ten opsigte van leesbegrip- en 

stelwerkvaardighede gewys, byvoorbeeld : lees, spesifiek leesbe

grip, is n reseptiewe vaardigheid en skryf, spesifiek opstelle, 

is 'n produktiewe vaardigheid. Volgens Brink (par. 4.2.1} moet 

die reseptiewe taal van die beginner eers goed gevestig wees voor

dat die produktiewe taal kan ontwikkel. Di t laat die vraag ont

staan : watter reseptiewe vaardighede, spesifiek om met begrip te 

lees, aangewend kan word om stelwerkprestasie te verbeter? 

Tweedens is gelet op ooreenkomste ten opsigte van die aard van die 

vaardighede (vgl. par. 4.2.2). 'n Onderskeid is gemaak tussen al 

gemene en spesifieke ooreenkomste. Ten opsigte van die algemene 

-96



ooreenkomste tussen die vaardighede by leesbegrip en stelwerk is 

op die volgende gelet : lees en skryf is in wese kommunikasie. Vir 

die leser en skrywer om te kommunikeer, is 'n aantal algemene vaar

dighede noodsaaklik, te wete : 

* 	 Die kennis van begrippe. 

* 	 Die kennis van sinsbouvaardighede. 

* 	 Die vaardighede om basiese iruormasie uit die paragraaf 

te verkry. 

* 	 Die leser moet in staat wees om krities en esteties te 

reageer op di t wat hy gelees het en di t in skryf kan 

toepas. 

* 	 Die vaardighede om die logiese in die orde van byvoorbeeld 

gebeure (in 'n teks) te identifiseer en dit in skryf te 

kan toepas. 

Ten opsigte van spesifieke ooreenkomste is telkens 'n vergelyking 

getref tussen probleemoplossing (vgl. par. 4.2.2.2.1), monitor 

(vgl. par. 4.2.2.2.2) en strukturering (vgl. par. 4.2.2.2.3) by 

lees en by skryf. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat daar 

duidelike ooreenkomste ten opsigte van probleemoplossing, monitor 

en strukturering as vaardigheid by lees en by skryf is (vgl. par. 

4.2.3) • 

Derdens is gelet op die verskille en ooreenkomste ten opsigte van 

die aanleer van leesbegrip- en stelwerkvaardighede. 

Die voor-die-handliggende verskil ten opsigte van die aanleer van 

leesbegrip- en stelwerkvaardighede is dat die leser vaardighede 

aanleer deur te lees en die skrywer deur te lees en te skryf. Ten 

opsigte van die ooreenkomste blyk dit dat beide die leser en die 
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skrywer deur dieselfde fases (kognitiewe, assosiatiewe en self

beherende) gaan ten einde vaardighede aan te leer. Dieselfde voor 

waardes geld ook vir beide die leser en die skrywer ten opsigte van 

die aanleer van die onderskeie vaardighede (vgl. par. 4.3). 

Vierdens is gelet op die faktore wat bepalend is vir die invloed 

van leesbegripvaardigheid op stelwerkprestasie. Dit blyk uit para

grawe 4.4.2 - 4.4.8 dat die volgende faktore In bepalende reI kan 

speel, te wete : intelligensie, geslag, sosio-ekonomiese status, 

leesgewoontes, die vlak van taalkursus op skool, kwaliteit van 

onderrig en eksterne doelstelling. 

4.5.2 Iq>likasies vir die eq:>lriese studie 

Die ooreenkomste ten opsigte van die aard en die aanleer van lees

begrip- en stelwerkvaardighede asook die £aktOre wat bepalend 

is vir die invloed van leesbegripvaardigheid op stelwerkprestasie, 

dui daarop dat leesbegripvaardigheid stelwerkprestasie belnvloed. 

Bogenoemde gevolgtrekking word nou verder empiries ondersoek deur 

strukturering by beide lees en skryf te meet en om sodoende die 

invloed daarvan op stelwerkprestasie te bepaal. Die vaardigheid 

om strukturele samehang in In teks raak te sien en die vaardigheid 

om gestruktureerd te skryf is in paragrawe 3.3.5 en 2.3.4 as 'n 

prominente en basiese vaardigheid beskryf. 

In die empiriese ondersoek wil ook vasgestel word watter reI 

sekere beinvloedende faktore speel. Uit die literatuur is dit 

duidelik dat die volgende faktore die mees prominente faktore is, te 

wete : intelligensie, geslag, sosio-ekonomiese status, leesgewoon

tes en die vlak van taalkursus op skool (vgl. par. 4.4.2 - 4.4.6). 

Die afleiding word gemaak dat die kwaliteit van onderrig en 

eksterne doelstelling (vgl. par. 4.4.7 en 4.4.8) moontlik deur die 

leerlinge se prestasie in onderskeidelik leesbegrip en stelwerk 

ondervang kan word. Verder wil vasgestel word of die vraagvolgorde 
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(vgl. par. 3.5.3.4) van 'n leesbegriptoets nie moontlik 'n verskil ten 

opsigte van die leesbegrip van leerlinge kan maak nie. Indien dit 

wel die geval is, bestaan die vermoede dat dit leesbegripprestasie 

kan beinvloed. 
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HX>FSTUK 5 

ME'IDDE VAN <mERSOEK 

5.1 OOEL VAN DIE EMPIRIESE <mERSOEK 

Soos in paragraaf 1.1 gekonstateer, is die doei van die ondersoek 

om te bepaal in watter mate ieesbegripvaardigheid steiwerkprestasie 

belnvioed en watter faktore by beide 'n roi speei. 

Uit die 11teratuurstudie is vasgestei dat die inoefening van sekere 

vaardighede van die ieeshandeling aangewend kan word om die be

meestering en verbetering van steiwerkvaardighede te bevorder. 

Omdat ieesbegrip as n weseniike vaardigheid van die ieeshandeiing 

beskou kan word (vgi. par. 3.3), is op die onderskeie ieesbegrip

vaardighede gekonsentreer. In die verband is die gevoigtrekking 

gernaak dat die vaardigheid om struktureie samehang in 'n teks raak 

te sien as een van die prominente en basiese vaardighede by iees

begrip uitgesonder kan word (vgi. par. 3.3.5). 

Steiwerkvaardigheid, as 'n produktiewe taalvaardigheid, vereis 'n wye 

spektrum vaardighede wat deur skrywers tydens die skryfhandeiing 

gebruik word. Ten opsigte van die skryf van n opstel is die 

vaardigheid om gestruktureerd te skryf as een van die prominente 

en basiese vaardighede uitgesonder (vgl. par. 2.3.4). 

Vir die doel van die empiriese ondersoek word op strukturering 

as vaardigheid by beide ieesbegrip- en stelwerkprestas1e gekon

sentreer. Die effek van ieesbegripvaardigheid~trukturering) kan 

duidelik wees by steiwerkprestasie in die algemeen, maar nog 

duideiiker by steiwerkprestasie gemeet in terme van strukturering. 

Die vaardigheid om struktureie sa~hang in 'n teks raak te sien en 
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die vaardigheid om gestruktureerd te skryf, kan deur verskeie fak

tore belnvloed word (vgl. par. 4.4.2 - 4.4.8). In paragraaf 4.5 is 

'n seleksie gemaak van die mees prominente faktore 'Nat beide leesbe

grip- en stelwerkprestasie kan beinvloed, te wete : intelligensie, 

geslag, sosio-ekonomiese status, leesgewoontes, vlak van taalkursuS 

op skool en vraagvolgorde. 

5.2 HlR111!SES 

5.2.1 Navors1ngshipotese 

Op grond van die gevolgtrekkings uit die literatuurstudie word die 


navorsingshipotese gestel, naamlik : 


Leesbegripvaardigheid belnvloed stelwerkprestasie. 


Vir die doel van die ondersoek word die navorsingshipotese soos 


volg geoperasionaliseer : 


Die vaardigheid om strukturele samehang in 'n teks raak te sien 


tydens lee~ belnvloed die vaardigheid om gestruktureerd te skryf. 


5.2.2 Subh1poteses 

1. 	 Teksstruktureringsvaardighede by lees het 'n effek op stelwerk

prestasie. 

2. 	 Die vlak van taalkursus het 'n effek op stelwerkprestasie. 

3. 	 S.E.S. het 'n effek op stelwerkprestasie. 

4. 	 Die invloed van teksstruktureringsvaardighede by lees op stel 

werkprestasie is nie dieselfde vir S.E.S. hoog en laag nie. 

5. 	 Teksstruktureringsvaardighede by lees verklaar 'n beduidende 
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proporsie van stelwerkprestasie wanneer vir geslag, I.K., S.E.S. 

en hoer- en standaardgraad gekontroleer is. 

5.3 VERANDERI.IKES IN DIE Cl'IDERSOEK 

5.3.1 Die keuse van die veranderl1kes 

Stelwerkprestasie en leesbegripvaardigheid is in die ondersoek res

pektiewelik as afhanklike en onafhanklike veranderlike gekies. In 

hoofstuk 1 (par. 1.1) is gemeld dat di t algemeen aanvaar word dat 

die inoefening van sekere vaardighede van die leeshandeling ook 

neerslag vind in die veroetering van stelwerkvaardighede. Die 

invloed van leesbegrip- op stelwerkprestasie word nou empiries onder

soek deur middel van metings van strukturering by beide lees en 

skryf (vgl. par. 5.1). 

Addisionele onafhanklike veranderlikes, te wete : I.K., geslag, 

vlak van taalkursus, vraagvolgorde en S.E.S. is ook ingesluit om 

as veranderlikes gekontroleer te word. Die seleksie van hierdie 

onafhanklike veranderlikes uit 'n aantal faktore (vgl. par. 

4.4.2 - par. 4.4.8) is in paragraaf 4.5 gemotiveer. 

5.3.2 Operaslonallsering van die veranderlikes 

Stelwerkprestasie, as afhanklike veranderlike, is geoperasionaliseer 

as 'n punt behaal in 'n opstel wat struktureringsvaardighede meet 

(vgl. par. 5.6.2). 

Die onafhanklike veranderlike, leesbegripvaardigheid, is geopera

sionaliseer as 'n punt behaal in 'n leesbegriptoets wat teksstruktu

reringsvaardighede meet (vgl. par. 5.6.2). 

Die addisionele onafhanklike veranderlikes is soos volg geoperasio

naliseer : 
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I.K. : Die totale I.K.-syfer, soos gemeet deur die N.S.A.G.

toets, is geneem en verdeel in Hoog en Laag (vgl. par. 4.4.2). 

Geslag Manlik en Vroulik. 

S.£.S. : Hoog en Laag (vgl. par. 4.4.2.2.3). Hierdie verdeling 

is gemaak op grond van die inligting verkry uit die biografiese 

en algemene vraelys (vgl. par. 5.5.2). Die volgende kriteria 

is vir die verdeling van S.£.S. Hoog of Laag in ag geneem, 

te wete : beroep van die vader/voog, inkomste en kwalifikasies 

van die vader/voog. Volgens De Wet et al. (1981:374-375) 

is hierdie van die mees gebruikte kriteria. 

Vlak van taalkursus Hoer Graad of Standaardgraad. 

Vraagvolgorde : 'n Chronologiese orde van die vrae (Toets A), 

en 'n ewekansige orde, Toets B (vgl. Bylaag 2 en par. 5.2.2). 

5.4 KEUSE VAN PROEFPERSONE 

5.4.1 Populasie 

Al die St.9-1eerlinge van die drie Afrikaanse hoerskole in Rand

fontein is vir die doel van die ondersoek betrek. Randfontein is 

'n semi-stedelik-plattelandse dorp met 'n verteenwoordigende popula

sie ten opsigte van die veranderlike sosio-ekonomiese status wat 

in die ondersoek gebruik is. St. 10-1eerlinge is nie oorweeg nie, 

aangesien hulle reeds met voorbereiding vir die St. 10-eindeksamen 

besig was. 

Die volgende argumente motiveer die keuse van die proefpersone en 

plek waar die ex post facto-ondersoek geloods is : 

* 	 Die St. 9-1eerlinge het byna hul skoolopleiding deurloop 

en is volgens Piaget se indeling van denkvlakontwikkeling 
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waarskynlik in die formeel-operasionele denkfase. Volgens 

Shanahan (1984:475) behoort leesbegripvaardighede 5005 

strukturering by leerlinge gedurende hierdie denkfase reeds 

ontwikkel te wees. 

* 	 Drie hoerskole is by die ondersoek betrek om voorsiening 

te maak vir 'n groat genaeg werkbare steekproef (vgl. par. 

5.4.2) en om die moontlike effek van onderwysers op die 

vaardighede ter sprake in hierdie ondersoek te kontroleer. 

* 	 Sosio-ekonomies verteenwoordig die drie hoerskole die 

normale bree spektrum aangesien die proefpersone uit die 

hoe, gemiddelde en lae sosio-ekonomiese strata afkomstig 

is. Die woonbuurtes wat die onderskeie skole bedien, kan 

geklassifiseer word as gegoede, minder gegoede, swak woon

buurtes en klein hoewes. 

* 	 Beide geslagte, manlik en vroulik, is in die bereikbare 

populasie ongeveer gelyk verteenwoordig. Uit die populasie 

van 316 St. 9-leerlinge was daar 156 seuns en 160 dogters. 

5.4.2 Steekproef 

'n Gestratifiseerde (volgens geslag en vlak van taalkursus) en 

ewekansige steekproef van 100 proefpersone is uit die bereikbare 

populasie getrek. Daar is op 100 besluit na aanleiding van Ker

linger (1973:240) wat van mening is dat 100 - 200 proefpersone 

voldoende is vir meervoudige regressieanalise. 

By elke skool is 8/9 proefpersone (vgl. tabel 5.1) volgens geslag 

en hoer- of standaardgraad 5005 volg getrek : 

* Eerstens is al die St. 9-leerlinge per skool genommer. 

* Die nommers is hierna op 'n ewekansige wyse uit 'n plastiek
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sakkie getrek, byvoorbeeld 8 hoer gread seuns uit die 

totale aantal hoer graad seuns per skool. Op dieselfde 

wyse is te werk gegaan met die standaardgraad seuns, hoer

en 	standaardgraad dogters. 

* 	 Aangesien die leesbegriptoets uit n Teets A en Toets B 

bestaan (vgl. par. 5.3.2), het die helfte van die proefper

sone per skool, dit wil se skool 1, 16 proefpersone, skool 

2, 16 proefpersone en skool 3, 18 proefpersone Toets A 

beantwoord en die ander helfte (50 proefpersone) Toets B. 

* 	 Die teewysing van die proefpersone per tipe toets het 

ewekansig geskied. Die proefpersone het in vier rye plaas

geneem, naamlik ry 1 hoer graad dogters, ry 2 standaard

gread dogters, ry 3 hoer gread seuns en ry 4 standaardgraad 

seuns. Teets A is aan alle gelyke sitplekplasings en 

Teets B aan alle ongelyke sitplekplasings uitgedeel (vgl. 

Tabel 5.2). 

TABEL 5.1 

Skool 1 

Skool 2 

Skool 3 

TOTAAL 

HG 

SEUNS 

SG 

DOGTERS 

HG SG 
I TOTAAL 

8 

8 

9 

8 

8 

9 

8 

8 

9 

8 

8 

9 

32 

32 

36 

25 25 25 25 100 
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TABEL 5.2 

Skoal 1 

Skool 2 

Skoal 3 

SEUNS lXlGTERS 

HG SG HG SG 

TOETSA TOETSB TOETSA TOETSATOETS B TOETSA TOETSB TOETSB 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

44 5 4 4 5 55 

TOTAAL = 100 

Aangesien die faktoriale ontwerp (vgl. par. 5.5.1) dit vereis het, 

het n S.E.S.-verdeling wat op 'n eventuele samestelling per skool 

berus het, geskied volgens die beroep, inkomste en kwalifikasies 

van die ouer(s)!voog(de) (vgl. par. 5.3.2 en 5.5.2 en tabel 5.3). 

TABEL 5.3 

A/INrAL PRJEFPERSCM: PER S.E.S •.....aROEP (VOLGENS 'N EVEN1'lJEI.E SAMESTEJ.,... 

r..m:; PER SKOOL) 

SOSIO-EKONOMIESE STATUS 

Skool 1 

Skoal 2 

Skool 3 

TOTAAL 

Hocx} LAAG TOTAAL 

18 

9 

10 

14 

23 

26 

32 

32 

36 

37 63 100 
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5.5 PREEOORE VHf CI'IDERSOEK 

5.5.1 Q1.twerp 

Aangesien die invloed van die onafhanklike veranderlikes op die 

afhanklike veranderlike (vgl. par. 5.3) retrospektief bestudeer 

word, is hierdie ondersoek van 'n ex post facto aard. 

In die ondersoek is drie onafhanklike veranderlikes gekombineer 

in 'n faktoriale ontwerp. Die ontwerp van die eksperiment word 'n 

2x2x2 - faktoriale ontwerp genoem. Die eerste faktor teksstnlk

turer1ngsvaard1ghe1d het twee vlakke, naamlik hoog en laag. Die 

faktore viak van taal..ku.rsus en S.E.S. het ook elk twee vlakke. 

Vlak van taalku.rsus word verdeel in hoer graad en standaardgraad, 

terwyl S.E.S. verdeel word in hoog en laag. 

Diagrammaties lyk die 2x2x2 - faktoriale ontwerp wat hierbo be

skryf is, soos volg 

TABEL 5.4 

CJfi'WERP VHf DIE ~ 'N 2x2x2 - FAK.1'ORIAIE CJfi'WERP 

I 

TEKSSTRUKTURERINGS
HOOG LAAG HOOG LAAG 

VAARDIGHEID 

VLA.K VPJ:J TAALKURSUS SG SG HG HG 

S.E.S. HCXJG LAAG HOOG LAAG HCXJG I LAAG HCXJG LAAG 
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5.5.2 ftk>tivering vir die keuse van die faktoriale antwerp 

Uit die literatuurstudie blyk dit dat daar 'n verskeidenheid faktore 

is wat bepalend kan wees vir die invloed van leesbegripvaardigheid 

op stelwerkprestasie. Deur 'n faktoriale ontwerp kan daar 'n ver

skeidenheid faktore gekombineer word en is dit nie nodig om elk 

afsonderlik te ondersoek nie. So is daar in die genoemde 2x2x2 

faktoriale ontwerp die faktore teksstruktureringsvaardigheid hoog 

en laag, vlak van taalkursus te wete hoer- en standaardgraad en 

S.E.S. hoog en laag saamgevoeg in een ondersoek. So 'n ontwerp 

maak dit moontlik om die invloed van elke faktor afsonderlik en 

saam asook die interaksies te bestudeer. 

5.5.3 Data-1nsaneling 

Nadat die nodige toestemning ver\<ry is om data gedurende skoolure 

by vier Afrikaanse sekondere skole te verkry, is met die ondersoek 

begin. Vir die doel van die proeflopie is een van die vier hoer

skole op ewekansige wyse gekies (vgl. par. 5.6.4). Nadat die 

proeflopie afgehandel is, is met die ondersoek by die drie oorbly

wende hoerskole begin. Die volgende stappe is gevolg 

Stap 1 

'n Steekproef is by elke skool getrek soos in paragraaf 5.4.2 

beskryf. 

Stap 2 

Die proefpersone is in een klaskamer soos in paragraaf 5.4.2 

verduidelik, laat plaasneem. 

Stap 3 

Hierna is die biografiese en algemene vraelys aan elke proef

persoon uitgedeel. 

Elke proefpersoon het 'n biografiese en algemene vraelys voltooi 
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(vgl. bylaag 1) om sodoende die volgende inligting te verskaf 

.. 	 Van, voomame, skool en geslag (manlik of vroulik met 

behulp van 'n kruisie aangedui). 

.. 	 Die proefpersone se sosio-ekonomiese status is soos volg 

afgelei van die inligting in verband met die beroep, 

inkomste en kwalifikasies van die ouer(s)/voog(de) : 

S.E.S. I-IClCG 	 S.E.S. LMG 

- Beroep van die vader/voog, - Beroep van die vader/voog, 

byvoorbeeld professionele byvoorbeeld nie-professionele 

beroepe en beroepe wat 00- beroepe en beroepe wat mini 

skoolse akademiese/tegniese geen naskoolse akademiese/ 

opleiding vereis. tegniese opleiding vereis. 

- Inkomste bokant R30 (XX) Inkomste onder R30 (XX) 

- Kwalifikasies van die vader/ - Kwalifikasies van die vader/ 

voog, te wete : St. 10 + n voog, te wete : St. 10 en 

ambag en/diploma(s) en/ laer kwalifikasie. 

graad/grade. 

- Beroep, inkomste en kwalifi  - Beroep, inkomste en kwalifi 

kasies van die moeder/voog kasies van die moeder/voog 

volgens dieselfde kriteria volgens dieselfde kriteria 

as by die vader/voog as by die vader/voog. 

Die S.E.S.-verdeling (vgl. par. 5.4.2) het hoofsaaklik op die 

in verband met die vader berus. In die geval van een

ouergesinne (waar die vader oorlede is) is die inligting in ver

band met die moeder soos eersgenoemde hanteer • inligting in 
verband met die vader). Die bedrag van R30 (XX) inkomste per jaar 

as 	skeiding tussen hoe en lae S.E.S., het uit die S.E.S.-inligting 
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'n werkbare skeiding blyk te wees. Die volgende word as vooroeelde 

genoem : 

BEOOEP ll'I<IH)'l'E KWALIFIKASIE) S .E.S. H:XX;/LAJIG 

bouer Onder R15 COO St. 8 laag 

verliesbeheer- Bokant R30 COO Diploma hoog 

beampte 

elektroniese Bokant R30 COO Diploma hoeg 

tegnikus 

hyskraandrywer Tussen R15 COO - St. 8 laag 

R30 COO 

(vgt. ook TABEL 5.1). 

* Inligting oor die vlak van die taalkursus (Afrikaans), 

byvoorbeeld hoer of standaardgraad is ook op die algemene 

vraelys verskaf. 

Stap 4 

Nadat die biografiese en algemene vraelys (waarvoor 10 minute 

toegelaat is) voltooi is, is die leesbegriptoets aan elke 

proefpersoon uitgedeel. Die wyse waarop Toets A en B uitge

deel is, is reeds in paragraaf 5.4.2 bespreek. Dertig 

minute is toegelaat vir die beantwoording van die toets. 

'n Teksstruktureringspunt is van elke proefpersoon verkrY 


(vgl. par. 5.6.2). 


Stap 5 

Nadat die proefpersone die leesbegripstoets voltooi het, is 

n dubbel foliopapier aan elk gegee met die volgende opdrag 

"Skryf 'n opstel oor Die Winter. Let daarop dat dit 'n 

konkreet-beskrywende en nie n verhalende opstel moet wees 

nie. Probeer om nie minder as een bladsy en nie meer as 

1 1/2 bladsye oor die onderwerp te skryf nie. Die tydsduur 
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van die opstel is 30 minute". 'n Teksstruktureringsp1.m.t is 

van elke prcefpersoon verkry met behulp van 'n teksstruktu

reringskaal (vgl. par. 5.6.3). 

Die proefpersone se I.K.-totaal is vanaf die Ed-Lab l-kaarte 

(N.S.A.G.-toets) verkry. Elke proefpersoon se leesbegrip

en opsteljaarpunt is van hul vakonderwysers verkry. Die doel 

was om die voorspellings- en samevallende geldigheid van die 

proefpersone se leesbegrip- en opstelpunte te bepaal (vgl. 

par. 5.6.2.1 en par. 5.6.3.2). 

5.6~ 

5.6.1 Keuse vir neetinstlUllellte 

Weens In gebrek aan TI geskikte leesbegriptoets wat teksstrukturering 

meet, is besluit om 'n nuwe meetinstrument vir die doel van die 

ondersoek te ontwerp. Die meetinstrument is gebaseer op die 

vereistes waaraan strukturering moet voldoen (vgl. par. 3.3.4.3, 

5.6.2 en bylaag 2). 

Die leerlinge is gevra om TI beskrywende opstel te skryf vanwee 

die moontlikheid om struktureringsvaardighede te meet (vgl. 

bylaag 3). By die beskrywende is daar sprake van ruimte

like ordening, waar dinge in ruimtelike relasie tot mekaar geplaas 

word, byvoorbeeld : die winterkoue in relasie tot die sneeu, wind 

en plantegrcei (vgl. par. 2.3.3.3). Pnder struktureringsmoontlik

hede is onder andere die kohesie en koherensie tussen die kernsin/ 

-gedagte en die onderste1.m.ende detail per paragraaf. Verder kan 

die intensie byvoorbeeld uitbeelding of aanskoulike voorstelling 

wees (vgl. Bothma et al., 1963:25-34). 

Die gewone nasienmetodes, te wete die globale- analitiese- en 

skaalmetode maak nie uitsluitlik voorsiening vir die meting van 

strukturering as 'n vaardigheid by skryf nie. Hierdie metodes 
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neem veral twee kri terla in ag. te wete : Taal en Styl en Inhoud 

(waarby strukturering ingesluit is). In hierdie ondersoek is van 

'n struktureringskaal wat self ontwerp is, gebruik gemaak (vgl. 

par. 5.6.3 en bylaag 4). 

Beide meetinstrumente in die ondersoek het reeds 'n proeflopie 

deurloop (vgl. par. 5.6.4). 

5.6.2 Oorsig oor die leesbegriptoets 

5.6.2.1 Beskryw1ng van die meetinstI'lllJElllt 

Die teks is geneem uit n begripstoets vir die Senior Sertifikaat 

eindeksamen. Die volgende kriteria het by die keuse van die teks 

waaruit 20 vrae opgestel is, gegeld (vgl. bylaag 2 en ook par. 

3.3.4.3) . 

.. Elke paragraaf het 'n duidelike kernsin!-gedagt~ byvoorbeeld : 

paragraaf 1 "Di t was droog"; paragraaf 2 Die skielike stilte 

het die moontlikheid van reen voorspel; paragraaf 3 : 

"Dit het begin reen" en paragraaf 4 : "Al met die voor 

langs het die water gestoot na die dam". 

.. 	 Kohesie tussen die kernsin!-gedagte en ondersteunende 

detail kom in elke paragraaf v~~r, byvoorbeeld 

Paragraaf I : "Dit was droog" (kernsin) vorm kohesie met 

die ondersteunende detail : "kaal, teisterende (son), 

kleurloos en vaal" (die landskap). 

Paragraaf II : Die skielike stilte het die moontlikheid 

van reen voorspel (kerngedagte) vorm kohesie met (onder

steunende detail) : "Die stilte na die storm het belofte 
ingehou". 
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Paragraaf III : "Di t het begin reen (kemsin) vonn kohesie 

met (ondersteunende detail) : "donkemat. frisheid, ver

sOOlg". 

Paragraaf N : "Al met die voor langs het die water gestoot 

na die dam" (kemsin) vonn kohesie met die ondersteunende 

detail, te wete : "Die water het teen die wal opgedam. 

* Kohesie tussen paragrawe kom telkens voor, byvoorbeeld : 

- 'IUssen paragrawe I en II : "Toe een nag het die vera:f 

donderweer ged.reun" bewerkstellig In aaneenskakeling 

met paragraaf II waar 'n gevoel van afwagting geskep word. 

- 'IUssen paragraaf II en III: "lets gaan gebeur wat ons 

skaars verwag het" sluit aan by die kemsin van para

graaf III "Di t het begin reen". 

- 'IUssen paragraaf III en N : "Die fontein het weer 


begin loop" sluit aan by paragraaf N "Al met die 


voor langs het die water gestoot na dle dam". 


* Kohesie van die geheel kom voor, byvoorbeeld 

- Daar is 'n natuurlike oploop na die kemsin In para

graaf N, te wete : Droogte, donderweer, reen en water 

wat opdam. 

In paragraaf N word n natuurlike gevolg van die reen 

gesuggereer : "Die groen (gras) het eerste langs die 

voor uitgeslaan. 

- Deur middel van kontraste word eenheid geskep tussen 

paragrawe in die teks, te wete : 
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Paragraaf I : "Die fontein het ingegee" teenoor Para

graaf III "Die fontein het weer begin leop". 

Deur middel van die klimakssin in paragraaf IV kom 

kohesie ook in die geheel voor : Droogte, donderweer, 

reen, water wat opdam en geleidelik het die water udt

gedy tot In groot stinkende plas". Daar is In duidelik

omlynde sentrale tema in die teks, te wete : Droogte en 

die uitkoms wat reen bied. 

Koherensie tussen die teksgegewe en die konteks kom v~~r, 

te wete : 
* 

- 'n Gedeelte soos : "Op die lande het die wind rooi stof

wolke in die lug opgejaag" gee 'n aanduiding dat die 

gebeure in die teks moontlik op 'n plaas afspeel. 

Die droogte wek by die verteller 'n sterk emosionele 

belewenis, byvoorbeeld : "Dit was of iets gaan gebeur 

wat ons skaars verwag het ••••. dud op wanhoop of 

ongeloof by die verteller. 

* 	 Die intensie van die teks is om infonmatief te wees oor 

die droogte en uitkoms wat die reen bring. 

* 	 Die situasie is nou verwant aan die koherensie van die 

teks en hou ook verband met die tipe teks (genre) waartoe 

dit behoort, te wete die essay. Met hierdie genre is 

St. 9-leerlinge reeds vertroud. 

Die 20 vrae wat oor die teks opgestel is, maak elk voorsiening 

vir 5 moontlike antwoorde. Slegs een antwoord by elke vraag is 

korrek (vgl. memorandum, bylaag 2). Die proefpersone moes slegs 

die simbool by die korrekte antwoord omkring. 
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Aangesien van mening is dat die orde waarin vrae gestel word 

leesbegrip kan belnvloed (vgl. par. 4.5), is twee toetse wat uit 

presies dieselfde vrae saamgestel is, ontwerp. In Toets A is 

die 20 vrae in chronologiese orde : van die eerste tot die vierde 

paragraaf gestel en in Toets B is die 20 vrae op In ewekansige wyse 

gerangskik. Vyftig proefpersone het Toets A en B respektiewelik 

beantwoord. Die teksstruktureringsvaardighede wat gemeet is, 

word soos volg deur die vrae in Toets A en B verteenwoordig (vgl. 

tabel 5.5) : 

TABEL 5.5 

'l'EKSS'1.'RUK'MRDlGiEDE SOOS DIDR TOETS A EN B VER'l'EENfIa)R

DIG 

TOETS A TOETS BTEKSSTRUKTURERINGSVAARDIGHEDE 

1. Identifisering van die Vraag 1 "Watter een Vraag 20, 13, 

kernsin/-gedagte in elke van die volgende is 19 en 18 

paragraaf die kernsin in par. 

1? Vgl. ook vrae 

3, 5 en 7 

2. Identifisering van die Vraag 2 "Watter Vgl. vrae 2, 

kerndetail in elke groep kernwoorde 11, 4 en 12 

paragraaf dui die beste op 

die kernsin in par. 

1? Vgl. ook vrae 4, 

6 en 8. 
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TEKSSTRUKTURERThlGSVAARDIGHEDE TOETS A TOETS B 

3. Die identifisering van 

die kohesie tussen para

grawe 

Vraag 10 "Watter Vg1. vrae 6, 

gedagte in para 16, 1 en 14 

graaf 1 bewerkste1

1ig aaneenskake1ing 

met par. 2?" vgl. 

ook vrae 11, 12 

en 17 

4. Die identifisering van 

die kohesie van die ge

hee1/teks. 

Vraag 9 "Die na

tuur1ike op1oop na 

die kemsin in pa

ragraaf II word 

die beste aangedui 

deur . " Vgl. ook 

vrae 16, 18, 19 

en 20 

Vgl. vrae 8, 

9. 15, 7 en 

5 

5. Die koherensie tussen 

die teksgegewe en die 

konteks 

Vraag 13 "Watter 

woorde uit die 

1eesstuk is 'n aan

duiding dat die 

gebeure moont1ik 

op 'n p1aas afspee1?' 

Vg1. ook vrae 14 

en 15 

Vg1. vrae 17, 

3 en 10 
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5.6.2.2 Geldigheid 

Op grand van paragraaf 5.6.2.1 kan die gevoigtrekking gemaak word 

dat die 20 vrae oor die teks weI struktureringsvaardighede meet 

(vgl. ook par. 3.3.4.3). Daaran kan met 'n hoe mate van sekerheid 

aanvaar word dat die leesbegripstoets aan inhoudS- en steekproef

geldigheid voldoen. 

Volgens 'n analise meet die Ieesbegripstoets teksstrukturering 

(vgl. tabel 5.5). Op grand hiervan kan met 'n hoe mate van seker

heid ook aanvaar word dat die Ieesbegripstoets aan gesigsgeidig

heid voidoen. 

Die voorspeIIings- en samevallende geidigheid is bepaal deur die 

korrelasiekoeffisiente te bereken tussen die proefpersone se 

leesbegripjaarpunte (wat van hul vakonderwysers verkry is). 'n 

Korrelasiekoeffisient van 0,64 is gerapporteer. Daar moet in ag 

geneem word dat die gewone Ieesbegripjaarpunte van die proefper

sene nie struktureringsvaardighede gemeet het nie. Op grand 

hiervan kan aanvaar word dat die leesbegripstoets oor 'n bevredigen

de mate van voorspellings- en saamvallende geidigheid beskik. 

5.6.2.3 Betroubaarheid 

Die betraubaarheid van die leesbegripstoets is bepaal deur middel 

van die verdeelde-helfte-metode (vgl. De Wet, Monteith, Steyn en 

Venter 1981:141-143). 

Na voltooiing van die is elke toets in twee 

gelyke dele verdeel volgens en ongelyke norrrners. Eike 

praefpersoon se tellings in eikeen van die twee helftes van die 

toets is bepaal, waarna 'n korrelasiekoeffisient tussen die twee 

helftes bereken is. Die aanname is dus dat die twee helftes 

gelyk aan mekaar sal wees met be trekking tot inhoud en moeilik

heidSvlak. 
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Die korrelasiekoeffisient van 0,54 tussen die twee helftes is die 

betroubaarheidskoeffisient van die helfte van die toets. Om vir 

die halvering van die toets te kompenseer, is die Spearman-Brown

formule gebruik (vgl. De Wet et al., 1981:141-143) : Die gekorri 

geerde verdeelde-helfte-betroubaarheidskoeffisient van 0,70 is 

gerapporteer. Op grond van die resultate kan aanvaar word dat die 

leesbegripstoets oar In bevredigende mate van betroubaarheid beskik. 

5.6.3 Oors1g oor die beskrywende opstel 

5.6.3.1 Beskrywing van die meet1nstrunent 

Motivering vir die keuse van 'n beskrywende opstel as meet instrument 

is reeds in paragraaf 5.6.1 gegee. 

Omdat die invloed van leesbegripvaardigheid (strukturering) op 

stelwerkprestasie ondersoek word, is stelwerkprestasie geopera

sionaliseer in terme van strukturering (vgl. par. 5.3.2). Vir 

die meting hiervan is 'n teksstruktureringskaal ontwerp (vgl. 

bylaag 4). 

Volgens 'n 6-punt skaal word die proefpersone se vaardigheid om 

kohesie, koherensie, situasie, infonnasie en intensie in skryf 

toe te pas, gemeet (vgl. par. 2.3.3.3 en par. 4.2.2.2.3). 

1. 	Kernsin/-gedagte en elke paragraaf : Vonn elk 'n eenheid 

met die sentrale tema van die opstel? 

2. 	Kerndetail in elke paragraaf : Is daar kohesie en kohe

rensie tussen die kerndetail en kernsin/-gedagte in elke 

paragraaf? 

3. 	Skakeling tussen paragrawe : 'word kohesie tussen paragrawe 

deur middel van kontrastering, aaneenskakeling, oorsaak en 

gevolg, ensovoorts bewerkstellig? 
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4. 	Logiese orde tussen paragrawe : Is daar 'n natuurlike ver

loop van gebeure, word gebeure/dinge in ruimtelike relasie 

tot mekaar geplaas? 

5. 	Logiese orde in die opstel as geheel : Is daar 'n natuurlike 

verloop van gebeure - staan dit in ruimtelike relasie tot 

mekaar? 

6. 	Sentrale tema van die opstel: Is daar 'n duidelik-omlynde 

sentrale tema in die opstel - vom die opstel 'n afgeronde 

eenheid? 

Elke kriterium op die skaal is verdeel in : Goed (4-6 punte); 

Gemiddeld (2-3 punte) en Swak (0-1 punt). Die rede vir die keuse 

van 'n 6-punt skaal was dat di took vir 'n fyner evaluering voor

siening kon maak, naamlik : 6 = Baie goed, 5 = Goed+, 4 = Goed, 

3 = Gemiddeld, 2 Ondergemiddeld, 1 Swak en 0 Baie swak (vgl. 

bylaag 4). 

5.6.3.2 Geldigheid van die stelwerkpunt 

Die beskrywende opstel is as meetinstrument gekies om die proef

persone se struktureringsvaardighede by skryf te meet. In die 

verband rnoet daar gekyk word na die struktureringsvaardighede 

wat deur die teksstruktureringskaal gemeet word (vgl. bylaag 4 

en par. 5.6.3.1), te wete : kohesie, koherensie, intensie, infor

masie, situasie en logiese orde. 

Die teksstruktureringskaal maak voorsiening vir die meting van die 

volgende struktureringsvaardighede volgens die 6-punt skaal (vgl. 

bylaag 4) : 

1. 	Die identifisering van die kernsin/-gedagte in elke para

graaf. Ses punte is toegeken vir paragrawe met duidelike 

kerns1nne/-gedagtes, byvoorbeeld : "Dis winter. Koue 
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misvingers gryp gierig die naaldevingers van 'n eensame tal< 

uit die gesigsveld. Alles is dood. Hoe kan alles weer 

herstel wat nou doodgedruk is onder 'n koue yskombers?" Vir 

die opstelle met paragrawe sonder duidelike kernsinne/

gedagtes is slegs een punt toegeken, byvoorbeeld : 

"Rook oorval die lug soos 'n vyand in die nag. Di t is al 

wat gebruik word. Daardie kaggelvuur is vir jou 'n son

straal, maar vir ander net probleme. Wel lente, somer, 

heri's, maar laaste maar nie die minste die winter". 

2. 	Die identifisering van ondersteu1.ende detail in elke para

graaf, naamlik kernwoorde en -gedagtes wat by die kern

sin/-gedagte pas. Ses punte is toegeken vir paragrawe 

wat baie goed hieraan voldoen het, byvoorbeeld 

"Sneeu val saggies. Met groat kunstenaarshande verf hy 

telkens 'n green landskap sneeuwit. Vlokkie op vlokkle, 

soos met die bou van n legkaart, kleur hy elke hoekie en 

draa!tjie splerwit - sonder ultsonderlng". Waar die 

ondersteunende detail glad nie by die kernsin gepas het 

nie, is nul toegeken, byvoOrbeeld : 

"In die kaal, swart takke van die wilgerboom sl t 'n prag

tige rlngnek duif. Ek wikkel my jas stywer om my lyf. 

Ek stap in gebou norrmer se\Ventien en sluit die deur oop ... ". 

3. 	Die skakeling tussen paragrawe,deur kontrastering, aan

eenskal<eling of oorsaak of gevolg. Ses punte is toegeken 

vir paragrawe wat baie goed hieraan voldoen het, byvoor

beeld : 

Paragraaf 1 : "Stof, stof, nogmaals stof! Spyskaart vir 

middagete? 'n Kettingreal<sie - wind, stof, toegeknypte oe". 
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Paragraaf 2 : "Die winter en die wind. Skurwe bene, skene, 

gebarste hande - die teken dat die winter hier was. Eers 

sy mer!< maal< - dBn sal hy gaan". 

Een punt is byvoorbeeld toegeken waar daar min skakeling 

tussen paragrawe was. In opstelle waar daar geen paragra

fering voorgekom het nie, is nul toegeken, byvoorbeeld : 

"Soggens is die landskap met wit ryp bedek en kraal< di t 

onder jou voete as jy daarop trap. Die temperature daal 

aansienlik en jy word bewus van 'n byt in die vroee oggend

luggie. Die winter 1s 'n tydperk van rus, almal se metabo

lisme neem af. Scmnige diere gaan in 'n winterslaap en 

teer slegs op die reserwevoedsel wat hulle tydens die 

lang somer versamel het". 

In bogenoemde voorbeeld is daar duidelik twee paragrawe 

vanaf "soggens" tot by "oggendluggie" het die koue as 

kemgedagte en vanaf "Die winter" tot by "het" het die 

winter as tydper!< van rus as kemgedagte. 

4. 	logiese orde in paragrawe. byvoorbeeld 'n natuurlike verloop 

van gebeure en!dinge in ruimtelike relasie tot mekaar 

geplaas word. Ses punte is toegeken vir paragrawe soos 

"Sneeu val saggies. Met groot kunstenaarshande verf hy 

telkens 'n groen landskap sneeuwit. Vlokkie op vlokkie, 

SODS met die bou van n legkaart, kleur hy elke hoekie en 

draa! tjie spierwi t - sonder uitsondering". 

Een punt is byvoorbeeld toegeken waar daar min logiese 

orde in paragrawe voorgekom het : 

"Die winter is hier" se ek vir my pa en rna wat om die 

kaggelvuur dram. Dit is koud en almal sit om die kaggel
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vuur. Ek kom ingebars by die voordeur met 'n blou neus, 

rooi ore en potblou tone". 

5. U:>giese o:rde in d1e opstel as geheel. 'n Natuurlike ver

loop van gebeure : vana! paragraaf een tot die slotpara

graaf. 8es punte is toegeken aan opstelle waar daar 'n na

tuurlike verloop van gebeure was, byvoorbeeld : 

1 "DiS koud, genadeloos en selfsugtig " 
PaJral:!raiBf 2 "Alles is doodgedruk onder 'n kaue yskom

bers If 

"""'(~"'<'.Q'f' 3 "Di t wat sieraad was, dalk weg om later weer 

te kom?" 

In opstelle waar daar geen logiese orde voorgekom het nie, 

is nul toegeken, byvoorbeeld : 

Paragraaf 1 : "8oms kan winter aangenaam wees soos in ons 

Kaapprovinsie" • 

Paragraaf 2 : "Daar is geen lewende diertjie of plantjie 

nie". 

Paragraaf 3 : "Nee wat, winter is daar baie plesierig 

en dis alles mooi skakerings van bruin ctaar". 

6. 	Die sentrale tema. van d1e opstel, byvoorbeeld 'n duidelik

omlynde sentrale tema moet voorkom. Ten opsigte van hierdie 

kriterium word die kohesie, koherensie, informasie wat die 

skrywer wau 00rdra, die situasie wat verband hou met kohe

rensie en die orde in die opstel getoets. 

Aan opstelle wat baie goed aan kriterium voldoen het, 

is ses punte toegeken, byvoorbeeld "Die genadeloosheid van die 

winter" - waar elke paragraaf by hierdie sentrale tema aangeslui t 

het. Aan opstelle wat swak aan kriterium voldoen het, 

is een punt toegeken. Byvoorbeeld waar eenheid van gedagtegang 
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ontbreek het en onsamehangende paragrawe voorgekom het. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat die teksstruktureringskaal tot 'n 

redelike mate aan die vereistes van inhoudsgeldigheid voldoen. Ten 

opsigte van saamvallende- en voorspellingsgeldigheid is die 

korrelasiekoeffisient tussen die proefpersone se opstel en opsteljaar

punte bereken. 'n Korrelasiekoeffisient van 0,68 is gerapporteer. 

Hoewel slegs 0,68, moet daar egter in gedagte gehou word dat die 

leerlinge se opsteljaarpunte nie slegs 'n struktureringspunt is 

wat gemeet is nie. Gesien in die lig hiervan, kan aanvaar word 

dat die opsteltoets (wat aan die hand van In teksstruktureringskaal 

nagesien is) oor 'n bevredigende mate van voorspellings- en saam

vallende geldigheid beskik. 

Die gemiddeldes en standaardafwykings van die prestasies in die 

opstel word in tabel 5.6 weergegee. 

TABEL 5.6 

GEMIDDElDES EN STANDAARDAFWYlCl V~ DIE PRESTASIES IN DIE OPSTEL 

GEMIDDElDES 

MINIMUM MAKSIMUM STANDAAADMWYKING N 

OPSTEL 54 25 88 14,3 100 

5.6.3.3 Betroubaart1eld van die stelwerkptnt 

In paragraaf 5.6.3.1 is reeds gemotiveer waarom 'n teksstrukturering

skaal vir die meting van die vaardigheid om gestruktureerd te 

skryf, ontwerp is. 
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Dit maak nie sin dat proefpersone dieselfde opstel tweekeer skryf 

nie. Op grond hiervan is besluit om twee ervare nasieners (onder 

andere een wie reeds ondervinding het in die nasien van Stelwerl< 

vir die Senior Sertifikaateksamen) as eksterne eksaminatore by 

die nasien te betrek. 

Om die nasieribetroubaarheid te bepaal is n ewekansige steekproef 

van 32 proefpersone uit die totaal van 100 getrek. Die eksterne 

nasieners het die 32 opstelle beurtelings nagesien en het op 

geen stadiun insae in die ondersoeker of mekaar se punte gehad 

nie. Die teksstruktureringskaal is deurgaans as kriteriun by 

die nasien gebruik. te wete : kernsin/-gedagte in elke paragraaf, 

kerndetail in elke paragraaf, skakel1ng tussen paragrawe, 

orde in paragrawe, logiese orde in die opstel as geheel en die 

sentrale tema van die opstel (vgl. bylaag 4). Elke nasiener het 

die punte op aparte puntelyste aangebring. 

Hierna is die korrelasiekoeffisiente van die drie nasieners se 

punte respektiewelik bepaal (vgl. tabe15.7). 

TABEL 5.7 

ONDERSOEKER EN NASIENER 1 

ONDERSOEKER EN NASIENER 2 

NASIENER 1 EN NASIENER 2 

KORRELASIEKOeFFISleNT 

0,57 

0,97 

0,54 

'n Eetreklik lae korre1asie van 0,57 is tussen die ondersoeker en 

nasiener 1 verkry. Daar word egter meer waarde geheg san die 
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korrelasie van 0,97 (vgl. tabel 5.7) aangesien nasiener 2 reeds 

ondervinding in die nasien van stelwerk vir die Senior Sertif~t

eksamen het. Die nasienbetroubaarheid kan dus as bevredigend 

beskou word. 

5.6.4 ProseWres by die proeflople 

5.6.4.1 Doel met die proeflopie 

Die doel met die proeflopie was om die meetinstrumente te toets 

en daarna die leemtes en gebreke vir die finale ondersoek te pro

beer uitskakel. 

5.6.4.2 Prosedures 

Dieselfde prosedure soos in paragraaf 5.5 beskryf,is gevolg. Nadat 

die nodige toestemming verkry is om data vir die ondersoek in te 

same1 , is met die proeflopie by een van die vier hoerskole begin. 

Die betrokke hoerskool is op ewekansige wyse vir die doel gekies 

en is in dieselfde voedingsarea as die ander drie hoerskole, te 

wete Randfontein omgewing, gelee. Ten opsigte van die onafhanklike 

veranderlikes in die ondersoek verteenwoordig dit, soos die ander 

drie skole, die normale bree spektrum ten opsigte van S.E.S. en 

geslag (vgl. par. 5.4.1). 

Die insameling van die data is deur die ondersoeker self onde~ 

neem. !wee periodes (dit wil se 70 minute) is vir die doel toe

gelaat. 

Die 32 St. 9-1eerlinge wat in die proeflopie as proefpersone ge

bruik is. is gestratifiseerd (volgens geslag en taalvlak) en 

ewekansig in twee groepe verdeel. Die motive ring vir die keuse 

van St. 9-1eerlinge vir die ondersoek is in paragraaf 5.5.1 

gegee. Die steekproef het bestaan uit 16 seuns, 8 hoer- en 8 

standaardgraad en 16 dogters, 8 hoer- en 8 standaa.ndgraad 
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(vgl. par. 5.4.2). 

Data vir die proeflopie is verkry soos in paragraaf 5.4.3 uit 

eengesit : 

.. 	 Van, voomame, skool en geslag. 

.. S.E.S.-inligting (vgl. par. 5.4.2) . 

.. 	 Vlak waarop Afrikaans as yak gene em word, te wete hoer

of stanclaardgraad. 

.. Teksstruktureringspunt by lees . 

.. Teksstruktureringspunt by skryf • 

.. LK.-punt • 

.. Leesbegrip- en opsteljaarpunte . 

.. 	 In Leesgewoontevraelys (vgl. bylaag 5) is aan die proef

persone gegee om binne vyf minute te voltooi (vgl. par. 

5.6.4). Daar is gepoog om met behulp van die vraelys 

te onderskei tussen leerlinge wat kwalitatief en kwanti

tatief lees. Die proefpersone is in drie kategoriee 

verdeel, te wete : leerlinge wat aangedui het dat hulle 

baie, gemiddeld en min lees. 

Die leesbegripstoetse en opstelle is deur die ondersoeker self 

nagesien. Kriteria vir die nasien van die opstel en leesbegrips

toets is in paragraaf 5.6.3 en 5.6.2 bespreek. 

5.6.4.3 Evaluering van die meetinstrunente na die proeflop1e 

Nadat die proeflopie (vgl. par. 5.6.4) afgehandel is, is 'n 
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evaluering van die meetinstrumente gedoen. 

Die Biografiese en algemene vraelys het geen onduidelikhede of 

leemtes getoon nie en is onveranderd vir die werklike ex post 

facto-ondersoek gelaat. 

Ten opsigte van die leesbegripstoets het In goeie verspreiding van 

punte per vraag (20 vrae) voorgekom. Hierui t is afgelei dat 

n1e een van d1e 20 vrae swak geformuleer of dubbelsinnig gestel 

was n1e. 

Met die statistiese verwerking van die punte is 'n korrelasie van 

0,73 tussen die leesbegrippunt en die proefpersone se leesbegr1p

jaarpunte gerapporteer. Die hoer graad-groep het 'n gemiddeld van 

56,~~ en die standaardgraadgraep 'n gemiddeld van ~~ in die lees

begripstoets behaal. Op grand hiervan is beslui t om die leesbe

gripstoets onveranderd vir die werklike ex post facto-ondersoek 

te laat want dit blyk dat dit aan die doel waarvoor d1t ontwerp 

is, beantwoord. 

Die teksstruktureringskaal wat as kriterium by die nasien van die 

opstelle gebruik is, het ook nie interpretasie- en toepassingspra

bleme veroorsaak nie. 'n Korrelasie van 0,57 is tussen die opstel 

en die proefpersone se opsteljaarpunte gerapporteer. Die hoer 

graad gemiddeld was 56,6% en die standaardgraad 51,9%. 

Aangesien uit die literatuur afgelei kan word (vgl. par. 3.5.2.7) 

dat leesgewoontes moontlik 'n invloed kan he op leesbegrip- en 

stelwerkvaardigheid, is besluit om 'n leesgewoontevraelys by die 

navorsing in te sluit. l'>1et behulp van hierdie vraelys is gepoog 

om tussen lesers te onderskei wat kwalitatief en kwantitatief 

lees en lesers wat hoofsaaklik swak leesstof of min/glad nie 

lees nie. 

-127



4 

Om die verwerking van die leesgewoontepunt so eenvoudig moontlik 

te 	mask, is besluit om dit uit 100 te laat tel. Die 5-puntskaal 

mask voorsiening vir 1 min, 2 ondergemiddeld, 3 gemiddeld, 

good en 5 baie goed. Die proefpersone moes slegs met 'n kruisie 

op die 5-punt skaal (1 (min) 2 3 4 5 (baie)) die volgende aandui 

* 	 Hoeveel tyd spandeer hulle aan lees? (in die week, oor 

naweke, vakansles, ensovoorts). 

* 	 Hoe dlkwels lees hulle byvoorbeeld koerante, tydskrifte 

en boeke? By elk is n verdere onderskeid te 

wete : die proefpersone moes aandui hoe dikwe1s hulle 

by koerante nuusber1gte, sportberigte en modeartikels 

lees. By tyciskr1fte is 'n onderskeid getref tussen ar

tikels, modeartikels, verhale en rubrieke. Ten 

van boeke ls 'n onderskeld getref tussen romans, dramas, 

speurverhale, jeugverhale, wetenskaplike booke en poesie. 

'n Punt ui t 100, ls geredeneer, sou In aanduidlng wees van kwanti ta

tiewe en kwalitatiewe leesgewoontes van die proefpersoon. 

By Vraag 11 moes die proefpersone hulle vryetydsaktiwltelte in 

volgorde van tyd daaraan spandeer, rangskik. Indien die 

persoon lees in die rangorde van 1/2 geplaas het, is dit as good 

beskou, 3, 4 of 5 1s as gemiddeld en 6 of 7 as swak beskou. 

Indien die proefpersone lees onder geen van die 7-punte geplaas 

het nie, is dit oak as swak beskou. 

Met die statistiese verwerking het die leesgewoontevraelys (vgl. 

bylaag 5) teleurstellende resultate opgelewer en is besluit om 

dit in dle werklike ex post facto-ondersoek weg te laat. Die 

volgende bevindinge is gemaak : 

* 	 Die proefpersone het feitlik deurgaans 'n lae punt (uit 

100) behaal, selfs lesers wat lees volgens rangorde by 

-128



1/2 gep1aas het. Die lae punt kan moontlik toegeskryf 

word aan die fei t dat leerlinge wat baie lees, nie nood

wendig koerante, tydskrifte en boeke baie lees nie. 'n 

Leser het waarskynlik 'n voorkeur om slegs boeke te lees. 

* 	 Weens die ongeldigheid en gebrek aan betroubaarheid van 

die meetinstrument is beslUit om dit vir die werklike 

ex post facto-ondersoek weg te laat. 

5.7 8TATISTIESE 'l'mrn!KE 

Die statistiese tegnieke wat gebruik is om die ex post facto

gegewens te verwerk, is variansieanalise en meervoudige regres

sieanalise. 

Eerstens is vooraf n variansieanalise gedoen met die gegewens 

wat in die leesbegripstoets, opstel en belnvloedende faktore ver

kry is. Die doel van 'n vooraf variansieanalise was om tendense 

in die literatuur te bevestig rakende die invloed van sekere 

faktore op teksstrukturering en stelwerkprestasie. Voorts bied 

dit ook die geleentheid om 'n seleksie te kan maak van 'n aantal 

beduidende faktore wat as kontroleveranderlikes vir die toetsing 

van die hipoteses kan dien. 

Om die hipoteses soos in paragraaf 5.2 te toets, is na bogenoemde 

seleksie 'n variansieanalise met behulp van In BMDP2V-rekenaarpro

gram gedoen. Gemiddeldes en standaardafwykings is met behulp 

van die BMDP2D-rekenaarprogram verwerk. Voorts is die geselek

teerde faktore ook as kovariate in die ondersoek geneem en is 

interaksies tussen die onafhanklike veranderlikes getoets. 

'n Verdere verwerking van die resultate is deur middel van meer

voudige lineere regressieanalise gedoen. Meervoudige lineere 

regressieanalise is volgens De Wet et al., (1981:232) In metode 

wat gebruik word om vas te stel wat die gesamentlike en aparte 
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bydraes van twee of meer onafhanklike veranderlikes op die veran

deringe in die afhanklike veranderlike is. Verder verklaar dit 

die variansie in die afhanklike veranderlike deur die relatiewe 

bydraes van twee of meer onafhanklike veranderlikes vas te stel. 

Die geordende resultate is met behulp van die BMDP9R-rekenaarpro

gram verwerk. 

5.8 SAMEV.AT'l'ItG 

In hierdie hoofstuk is die doel van die ondersoek gestel as die 

bepaling van die invloed wat leesbegripvaardigheid op stelwerkpres

tasie het en watter faktore by beide 'n rol speel. Vir die doel 

van die empiriese ondersoek is op strukturering as vaardigherd 

by beide leesbegrip- en stelwerkprestasle gekonsentreer. Dle doel 

is om vas te stel of die vaardigheid om strukturele samehang in 

'n teks raak te sien, die vaardigheid om gestruktureerd te skryf 

be1nvloed. 

Die verskillende hipoteses wat vir die ex post facto-ondersoek 

geld, is gestel. Die eksperimentele ontwerp, keuse van proefper

sone vir die ondersoek, prosedures by die proeflopie, oorsig oor 

die meetinstrumente en kriteria waaraan die meetinstrumente moet 

voldoen. is beskryi. 

Verder is die keuse van statistiek vir die verwerking en inter

pretasie van die resultate bespreek. 

In hoofstuk 6 word die navorsingsresultate. gevolgtrekkings. 

samevatting en aanbevelings beskryf en bespreek. 
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tOJFSTUK 6 

6.1 INlEID:JN:; 

Die doel van hierdie ondersoek is om te bepaal in watter mate 

struktureringsvaardighede by lees stelwerkprestasie beInvloed, 

asook om vas te stel of intelligensie, geslag, 5.E.5., vlak van 

taalkursus en vraagvolgorde n invloed het. 

Die ex post facto-gegewens is met behulp van die meetinstrumente 

soos in hoofstuk 5 beskryf, versamel. Met behulp van 'n BMDP2V

rekenaarprogram is vooraf 'n variansieanalise gedoen om die invloed 

van bogenoemde faktore op leesbegripvaardigheid (teksstrukturering) 

en stelwerkprestasie (strukturering) respektiewelik te bepaal. 

56 'n analise is as noodsaaklik beskou ten einde : 

tendense in die literatuur te bevestig rakende die invloed* 
van sekere faktore op leesbegrip- (teksstrukturering) en 

stelwerkprestasie (strukturering) 

* 	 en om 'n seleksie te kan maak van 'n aantal beduidende 

faktore wat as kontroleveranderlikes vir die toetsing 

van die hipoteses kan dien. 

em die hipoteses soos in paragraaf 5-.2 te toots, is 'n variansie

analise met behulp van 'n BMDP2V-rekenaarprogram gedoen. Die 

invlood van struktureringsvaardighede by lees op stelwerkprestasie 

deur die stelwerkpunt weerspieel), wanneer die geselekteerde 

faktore as kontroleveranderlikes gebruik word, is bepaal. Voorts 

is die geselekteerde faktore ook as kovariate in die ondersoek 

geneem en is interaksies tussen die onafhanklike veranderlikes 
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getoets. 

'n Meervoudige lineere regressieanalise is hierna gedoen om die ge

samentlike invloed van al die faktore op stelwerkprestasie te be

paal. Dit bied ook die voordeel om 'n duidelike beeld te verkry 

van die kontinue veranderlikes se proporsionele bydrae tot die 

afhanklike veranderlike, stelwerkprestasie. Hierdie gegewens is 

met behulp van die BMDP9R-rekenaa!1'rogram verwerk. 

Vervolgens word die gevolgtrekkings bespreek. Daama word 'n same

vatting van die literatuurstudie en van die eksperimentele onder

soek gegee. Die gebreke van die eksperimentele ondersoek word 

genoem. Aanbevel1ngs vir verdere navorsingS11OOntlikhede wat ui t 

die studie voortvloei, word gemaak. 

6.2 	 RESULTATE VJ/H DIE VOOBCtIDERSOEX NA DIE lNVIDED VJ/H AL DIE 

ONAFHANKLIKE VERANDERI..IKl! OP DIE STELWERK- EN TEKSSTRUK

'1'URER:IJC5PUN 

6.2.1 Inle1d1ng 

Die doel met die voorondersoek is reeds in paragraaf 6.1 gemoti

veer. 

Die leesbegripstoets en opstel is nagesien soos in paragrawe 

5.6.2 en 5.6.3 beskryf. Op die wyse soos in paragrawe 5.4.2, 

5.6.2 en 5.6.3 beskryf, is die volgende metings van die verander

likes verkry : 

1. 	'n Stelwerkpunt (struktureringspunt) by skryf in persen

tasie uitgedruk. 

2. 	'n Teksstruktureringspunt by lees in persentasie ui tge

druk. 

3. 	S.E.S. hoog en S.E.S. laag. 

4. 	Afrikaans hoer- en standaardgraad. 

-132



5. 	Die proefpersone se I.K.-totaal. 

6. 	Die proefpersone se gesIag, te wete seuns en dogters. 

7. 	Vraagvolgorde : chronologiese orde 1 en ewekansige 

orde 2. 

Die gemidde1des en standaardafwykings is bereken deur middel van 

die BMDP2D-rekenaarprogram. Deur midde1 van die BMDP2V-rekenaar

program is 'n variansieanalise ook op die gegewens uitgevoer. 

Samevattend is 'n seleksie gemaak van beduidende faktore wat vir 

die toetsing van die hipoteses as kontroleveranderlikes gebruik 

is. 

6.2.2 	 'n Seleksie van faktore wat 'n rol speel by die hoot'veran

derlikes 

In die voorondersoek na die invIoed van hoer- en standaardgraad, 

gesIag, S.E.S. en I.K. op die stelwerkpunt, is bevind dat geslag 

die stelwerkpunt nie beduidend beinvIoed nie. Uit die vooronder

soek is ook bevind dat geslag en vraagvolgorde die teksstruktu

reringspunt nie beduidend beinvIoed nie. Die res van die fak

tore, te wete : hoer- en standaardgraad, S.E.S. en I.K. is weI 

beduidend en die resultate word in paragraaf 6.3 volledig bespreek. 

6.2.3 	 Sanevatting en gevolgtrekkings 

Uit die resultate van die voorondersoek bIyk dit dat beide die 

stelwerk- en teksstruktureringspunt beduidend deur hoer- en 

standaardgraad, S.E.S. en I.K. beinvIoed word. Hierdie resul

tate is in ooreenstemming met tendense uit die Iiteratuur. 

Aangesien geslag en vraagvolgorde nie beduidend is nie, is be

sluit om dit by die toetsing van die hipoteses (vgl. par. 6.3) 
weg te Iaat. 
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6.3 	 RE'SULTAm VAN DIE 2x2x2-VARIANSIEANALISE MET DIE STELWERKPlINI' 

AS AFHANKLKE VERANDERLIKE 

6.3.1 Inleiding 

In 2x2x2-variansieanalise is gedoen om die invloed van teksstruk

tureringsvaardighede by lees sowel as die invloed van hoer- en 

stantiaardgraad, S.E.S. en I.K. op stelwerkprestasie te bepaal. 

In tabelle 6.1 en 6.2 word eerstens die resultate weergegee van 

die 2x2x2-variansieanalise waar LK. as kovariaat geneem is. In 

tabelle 6.3 en 6.4 volg die resultate van die 2x2x2-variansieana

lise sonder I.K. as kovariaat. Die doel hiervan is om te bepaal 

of teksstruktureringsvaardigheid, hoer- en standaardgraad en S.E.S. 

steeds 'n invloed het as daar nie vir I.K. gekontroleer is nie. 

Die gemiddeldes en standaardafWykings is bereken deur middel van 

die BMDP2D-rekenaarprogram. Deur middel van die BMDP2V-rekenaar

program is In variansieanalise ook op die gegewens uitgevoer. 

6.3.2 Resultate en besprek:l.ng 

In tabelle 6.1 en 6.2 volg die resultate van die 2x2x2-variansie

analise waar LK. as kovariaat geneem is. 
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TABEL 6.1 

GDllDDEIDES EN ST.ANDA.ARDAFWY VRl DIE PRESTASIES IN S'l'EIlIiERK 

VOLGmS ~AARDlGiEID, S.E.S. EN IJ:)i:!R- EN 

S~ 

TEKSSTRUKTURERINGS

VAMID1GHEID 
HOOG LAAG HOOG LAAG 

VLAK V/J.N TAAlKURSUS SG SG HG HG 

S.E.S, HOOG LAAG HCXJG LAAG HCXJG LAAG HOOG LAAG 

Gemiddeldes 54 44 47 52 65 48 66 62 

S tanda.ardaiWyking 16,3 8,6 14,6 12,1118,9 8,9 13,5 11,7 

1.K. Gemiddeldes 100 97 101 103 112 109 115 110 

StandaardafWyl<ing (I.K.) 9,5 8,2 4,8 8,6 17,5 7,5 9,8 12,8 

Selgrootte 5 

I 
25 6 14 7 7 19 17 
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TABEL 6.2 

RESULTATE VN.i DIE 2x2x2-VARIANSIEANALISE MET DIE STELWERKPUNT AS 

AmANKLIKE VERANDERLIKE 

BRON VAN VARIANSIE I 
SOM VAN 

KWADRATE 
REGRESSIE-

KOeFFISleNl' 

GRADE VAN 

VRYHEID 
F P 

Teksstrukturerings

vaardigheid (SV) 209,6 1 1,46 0,23 

Hoer- en standaard

graad (HSGRD) 906,9 1 6,30 0,01 

S.E.S. 653.9 1 4,54 0,04 

Interaksie tussen 

HSGRD en leesbegrip

vaardigheid 265,6 1 1,84 0,18 

Interaksie tussen 

S.E.S. en SV 811,5 1 5,64 :0,02 

Interaksie tussen 

S.E.S. en HSGRD 193,6 1 1,34 0,25 

Interaksie tussen 

S.E.S., HSGRD en SV 0,3 1 0,00 0,96 

LK. 822,1 0,29 1 5,71 10,02 

I Fout 13101,8 I 91 

Die resultate van die 2x2x2-variansieanalise (met LK. as kovariaat) 

toon nie 'n beduidende hoofeffek vir teksstruktureringsvaardigheid 

op die stelwerkpunt nie. Die ander veranderlikes, naamlik hoer

en standaardgraad, S.E.S. en I.K. het 'n beduidende hoofeffek op 

die stelwerkpunt. Die interaksie tussen teksstrukturering en S.E.S. 

is ook beduidend (vgl. tabel 6.2). 
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Qndat geredeneer is dat LK. moontlik verantwooroelik is vir die 

nie-beduidende invloed van teksstrukturering op die afhanklike 

veranderl ike , die stelwerkpunt, is besluit om I.K. in 'n veroere 

analise weg te laat (vgl. tabel 6.3 en 6.4). 

TABEl.. 6.3 

GEMIDDElDES EN S~ vm DIE STELWERKPUNTE VOLGENS 

TEXSSTRUKTURERINGSVAARDlGiEID, S.E.S. EN HJe'R- EN STANDAARDGRAAD 

TEKSSTRUKTURERINGS

VAAFJJIGHEID HOOG LAAG HOOG LAAG 

VLAK V~ TAALKURSUS SG SG HG HG 

S.E.S. HOOG LAAG HOOG LAAG HOOG LAAG HOOG LAAG 

GEMIDDELDES 54 44 47 52 65 48 66 62 

STANDAAFJJMWYKING 16,3 8,6 14,6 12,1 18,9 8,9 13,5 11,7 

SELGROOTTE 5 25 6 14 7 7 19 17 

SG GEMIDDELD = 48% HG GEMIDDELD = 6~~ 

S.E.S. HOOG = 61% S.E.S. LAAG = 51% 
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TABEL 6.4 

RESULTATE VAN DIE 2x2x2-V~IEANALISE MET DIE STEIJiiIERKPlIN J.S 

AF'HANKLIKE VERANDERLIKE 

BRON VAN VARIANSIE 30M VAN 

KWADRATE 

GRADE VAN 

VRYHEID 
F P 

Teksstruktureringsvaardig

heid (SV) 319,4 1 2,11 0,15 

Hoer en standaardgraaci 

(HSGRD) 2265,6 1 14,97 0,00 

3.E.3. 803,1 1 5,31 0,02 

Interaksie tussen HSGRD 

en SV 233,7 1 1,54 0,22 

Interal<sie tussen 3.E.3. 

en SV 870,4 1 5,75 0,02 

Interal<sie tussen 3.E.3. 

en HSGRD 259,3 1 1,71 0,19 

Interaksie tussen 3.E.3., 

3V en HSGRD 3,5 1 0,02 0,88 

FOUT 13923,9 92 

Die resultate van die 2x2x2-variansieanalise (sander LK. as 

kovariaat) toon nie 'n beduidende hoofeffek vir teksstrukturerings

vaardigheid op die ste1weri<punt nie. Hierdie resultaat is nie 

volgens die verwagtings wat uit die literatuur geskep is nie en 

behoort in 'n verdere ondersoek nagevors te word. 
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Die onafhanklike veranderlikes, naamlik hoer- en standaardgraad 

en S.E.S. het steeds 'n beduidende hoofeffek op die stelwerkpunt 

gehad, nieteenstaande die feit dat I.K. as kovariaat weggelaat is. 

Hierdie resultate is volgens die verwagtings wat uit die literatuur 

geskep is. Die afleiding word gemaak dat hoer graad leerlinge 

beter as standaadgraad leerlinge in staat is om gestruktureerd 

te skryf. Voorts blyk dit dat hoe S.E.S.-leerlinge beter as lae 

S.E.S.-leerlinge in staat is om gestruktureerd te skryf. 

'n Verdere afleiding wat gemaak word, is dat leerlinge op die stan

daardgraad, S.E.S. hoog, minder in staat is om gestruktureerd 

te skryf as leerlinge op hoer graad, S.E.S. laag. 

In Interaksie tussen teksstruktureringsvaardigheid en S.E.S. is 

bevind. Die afleiding word gemaak dat die invloed van teksstruk

tureringsvaardigheid verskillend is vir S.E.S. hoog en laag (vgl. 

tabel 6.3, 6.4 en 6.5). 

TABEL 6.5 

INTERAKSIE 'IDSSEN TEl<SS'l'Rl.IK'RJRElI EN S.E.S. 

60,4 

57,5 

STELWERKPRESTASIE 52,2 

44,9 

Laag Hoog 

TEKSSTRUKTURERINGSVAARDIGHEID 
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TABEL 6.6 

~ASTE GEMIDDEIDES VIR DIE INVIDED vm TEKSSTRI.lK.'1'AAR

DIGIEID,lD!"R EN STANDAARDGRAAD EN S.E.S. OP DIE STELWERKPUNT AS 

AFHANKLIKE VERANDERLIKE 

TEKSSTRUKTURERINGS

VAMillIGHEID 

HOOG LAAG HOOG LAAG 

VLAK V~ TAALKURSUS SG SG HG HG 

S.E.S. Hoog Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog Laag 

GEMIDDELDES 56 47 49 53 64 47 64 61 

6.3.3 Beslissings ten opsigte van hipoteses 

Hipotese 1 

Teksstruktureringsvaardighede by lees het 'n effek op stelwerkpres

tasie. 

In die ondersoek is bevind dat teksstrukturering nie die stelwerk

punt beduidend beinvloed het nie (vgl. tabel 6.4). Daar is bevind 

dat hoer of laer vlak teksstruktureringsvaardighede nie noemens

waardige verskille in stelwerkprestasies tot gevolg gehad het nie 

(vgl. tabel 6.3). Daar is gevind dat die gemiddelde persentasie 

in die opstelle vir die standaardgraadgroep, teksstrukturerings

vaardigheid hoog en laag, respektiewelik 5rylo en 47% was. Vir die 

hoer graad-groep was die gemiddelde persentasie respektiewelik vir 

teksstruktureringsvaardighedehoog 66% en vir laag 58%. Dit beteken 

dat leerlinge wat oor hoer vlak teksstruktureringsvaardighede by 

lees beskik, nie noodwendig ook hierdie struktureringsvaardighede 

by skryf openbaar nie. Daar kon dus nie aangetoon word dat teks

struktureringsvaardighede by lees 'n effek op stelwerkprestasie 

tot gevolg gehad het nie. 
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Hipotese 2 

Die vlak van taalkursus het 'n effek op stelwerkprestasie. 

In die ondersoek is bevind dat hoer- en standaardgraad die stelwerk

punt beduidend beinvloed. 

[F (1,92) = 14,97; P = 0,00 (vgl. tabel 6.4)J. Die gemiddelde 

persentasie vir die hoer graad was deurgaans hoer as die van die 

standaardgraad (vgl. tabel 6.5), naamlik 6~1o vir die hoer graad 

en 48% vir die standaardgraad. Dit impliseer dat die hoer graad

groep 'n beter vaardigheid as die standaardgraadgroep openbaar het 

om strukturele samehang te identifiseer en dit in skryf toe te 

pas. Op grond hiervan is hipotese 2 bevestig en het hoer- en 

standaardgraad 'n effek op die stelwerkpunt. 

Hipotese 3 

S.E.S. het 'n effek op stelwerkprestasie. 

In die ondersoek is bevind dat sosio-ekonomiese status die stel

werkpunt beduidend beinvloed. [F (1,92) = 5,31; p = 0,02 (vgl. 

tabe16.4)]. Die gemiddelde persentasie vir S.E.S. hoog was 

61% en vir S.E.S. laag 51% (vgl. tabel 6.3). 

Bogenoemde resultate impliseer dat die proefpersone in die hoer 

S.E.S.-groep deurgaans beter as die laer S.E.S.-groep die vaar

digheid openbaar het om strukturele samehang te identifiseer en 

dit in skryf toe te pas. Op grond hiervan is hipotese 3 beves

tig en het S.E.S. 'n effek op die stelwerkpunt. 

Hipotese 4 

Die invloed van teksstruktureringsvaardighede by lees op stelwerk

prestasie is nie dieselfde vir S.E.S. hoog en laag nie. 
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In die ondersoek is bevind dat daar n beduidende interaksie tussen 

S.E.S. en teksstrukturering is. [F (1,92) '" 5,75; P = 0,02 (vgl. 

tabel 6.4 en 6.5)J. Die gemiddelde persentasie vir S.E.S. hoog 

was 61% en vir S.E.S. laag 51% (vgl. tabel 6.3). Voorts is bevind 

dat teksstruktureringsvaardigheid hoog en laag respektiewelik 

60,4 en 52,2 vir S.E.S. hoog was en vir S.E.S. laag respektiewelik 

44,9 en 57,5 • tabel 6.3 en 6.5). 

Bogenoemde resultate impliseer dat die proefpersone in die ho~r 

S.E.S.-groep deurgaans beter as die laer S.E.S.-groep die vaardig

heid openbaar het om strukturele samehang te identifiseer. Hierdie 

bevinding is volgens die verwagting wat uit die literatuur geskep 

is, naamlik dat hoer S.E.S. leerlinge beter behoort te vaar ten 

ops1gte van leesbegripvaard1ghede soos strukturering (vgl. par. 

4.4.4). Op grond hiervan is hipotese 4 bevestig en bestaan daar 

'n interaksie tussen teksstrukturering en S.E.S. 

6.4 RE3ULTATE VIiN DIE MEElMXJDlGE LINEeRE REnRESSIEANALISE 

6.4.1 Inleiding 

'n Meervoudige lineere regressieanalise is gedoen om die gesament

like invloed van al die faktore op stelwerkprestasie te bepaal. 

Voorts bied dit ook die voordeel om n duidelike beeld te verkry van 

die kontinue veranderlikes se proporsionele bydrae tot die afhank

like veranderlike, die stelwerkpunt. 

Die BMDP9R-rekenaarprogram is gebruik om die gegewens te verwerk 

en die resultate word in tabelle 6.7 en 6.8 weergegee. Die volle 

model-prosedure is deurgaans gebruik. 

6.4.2 Resultate en bespreldng 
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TABEL 6.7 


AFNAME IN If WEENS DIE WmNEEM WIN SEKERE CIIIAFHANKLIKE VERANDERLIKES; 


KlUTERItMVERANDERLIKE : S~ 

VERANDERLIKE ONTTREK UIT 

DIE STEL VAN ONAFHANKLIKE 

VERANDERLIKES 

I RR(1RR<;<;TR. 

IKGeFFISIeNT 
t 

! 
BYDRAE TOT 

RZ 
F* P 

'TEKSSTRUKTURERINGSVAARDIGHEID 0,10 0,99 0,01 1,49 0,32 

I.K. 0,30 2,45 0,04 5,97 0,02 

S.E.S. -4.28 -1,58 0,02 2,98 , 0,12 

HOeR- EN STANDAARDGRAAD -8,28 -2,71 0,05 7,46 0,01 

GESLAG 5,42 2,24 ! 
0,03 4,48 0,03 

RZ 0,37 

F (1,94) = 11.21 

P 0,00 

* Vi~ bep81ing van F ve~gelyk De Wet 

et 81. (1981:238-239) 
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TABEL 6.8 

Al'NAME IN R' WEENS om WEnlEEl'ot VAN SEKERE <l.'W?HANKl.IKE VERAND.ERI...IK'ES 

(I.K•• S.E.S., I:DeR- EN STANDAARDGRAAD EN 1E31.AG); KRITERIlMVERANO

LIKE : STEI.WERKPUNT 

VERANDERLIKE ONTTREK UIT 

REGRESSIE BYDRAE TOTDIE STEL VAN ONAFHANKLIKE t F* PRZKOeFFISH!NT

VERANDERLIKES 

7,420,05 0,012,73LK. 0,33 

2,970,02 0,08S.E.S. -4,80 -1,80 

10,39 0,000,07HOeR- EN STANDAARDGRAAD -9,21 i-3,18 

4,45 0,035,50 0,03GESLAG I 2,26 

RZ = 0,36 

F (1,95) = 13,77 

P '" 0,00 

* 	Vir bepaling van F vergelyk De Wet 

et al. (1981:238-239) 
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Dit blyk volgens tabel 6.7 dat al die onafhanklike veranderlikes wat 


in die ondersoek gebruik is, 37,4% van die variansie in stelwerk


prestasie soos deur die stelwerkpunt weerspieel, verklaar. 


[F (1,94) = 11,21; p = 0,00 (vgl. tabel 6.7)J 


In tabel 6.8 is teksstruktureringsvaarddgheid as In veranderlike weg


gelaat. Dit blyk dat die res van die onafhar~ike veranderlikes, 


naamlik hoer- en standaardgraad, LK., S.E.S. en geslag 36,7",0 van 


die variansie in stelwerkprestasie verklaar. 


[ F (1,95) = 13,77; p = 0,00 (vgl. tabel 6.8)] 

Uit bogenoemde resultate word die afleiding gemaak dat teksstruk

tureringsvaardigheid nie 'n beduidende proporsie van die variansie 

in stelwerkprestas1e verklaar nie. Teksstruktureringsvaardigheid 

verklaar slegs 1% van die variansie in stelwerkprestasie (vgl. 

tabel6.7). 

Bogenoemde resultate is nie volgens die verwagtinge wat in die li 

teratuur geskep is nie. Di t kan moontlik toegeskryf word aan die 

groter invloed van die ander veranderlikes, naamlik, hoer- en stan

daardgraad, I.K., S.E.S. en geslag. 

6.4.3 Besl1ssinga ten opsigte van die hipotese 

Hipotese 5 

Teksstruktureringsvaardighede by lees verklaar 'n beduidende 

proporsie van stelwerkprestasie wanneer vir geslag, I.K., S.E.S. 

en hoer en standaardgraad gekontroleer is. 

In die ondersoek is bevind dat teksstruktureringsvaardigheid nie 

n beduidende proporsie van stelwerkprestasie verklaar wanneer vir 

geslag, I.K., S.E.S. en hoer- en standaardgraad gekontroleer is 

nie. Teksstrukturering verklaar slegs 1% van die variansie in 

stelwerkprestasie (vgl. tabel 6.7 en 6.8). 
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Bogenoemde resul tate impliseer dat leerlinge se struktureringsvaar

dighede by lees nie 'n beduidende proporsie van stelwerkprestasie 

verklaar wanneer vir geslag. LK.• S.E.3. en hoot'- en stanciaardgraad 

gekontroleer is nie. Hieroie resultate is nie in ooreenstenming 

met die verwagting wat in die li teratuur geskep is nie. 

6.5 SAMEVA'l"l'OO VAN DIE REIDLTATE 

Uit die resultate van die variansieanalise en meervoudige lineere 

regressieanalise blyk dit dat teksstruktureringsvaardighede by lees 

stelweI'kprestasie (saos weerspieel deur die stelweI'kpunt) in die 

volgende gevalle beduidend beinvloed het : 

prestasies in die opstel vir teksstruktureringsvaardigheid* 
hoog en laag wanneer slegs vir S.E.3. gekontroleer is. 

('n Interaksie tussen teksstrukturering en S.E.S. is ge

rapporteet') • 

* 	 prestasies in die opstel vir hoer en stanciaardgraad proef

persone wanneer vir S.E.S. en teksstruktureringsvaardigheid 

gekontroleer is. 

* 	 prestasies in die opstel vir S.E.S.hoog en laag wanneer vir 

hoer- en standaardgraad en teksstruktureringsvaardigheid 

gekontroleer is. 

* 	 prestasies in die opstel met al die kontroleveranderlikes 

(geslag, I.K., S.E.S. en hoer- en stanciaardgraad) saam 

wanneer vir teksstruktureringsvaardigheid gekontroleer is. 

Die beeld wat uit die variansieanalise en meervoudige lineere 

regressieanalise verkry is, is dat teksstruktureringsvaardigheid (as 

onafhanklike veranderlike) die vaardigheid om gestruktureero te 

skryf nie bedu1dend beinvloed het n1e. D1t blyk verder dat d1e 

kontroleveranderlikes soos hoer- en stanciaardgraad, I.K. en 3.E.S. 

-146



saam 'n beduidende praporsie van die variansie 1n stelwerkprestasie 

verklaar. 

6.6.1 Gevolgtrekk1ngs 

Uit die literatuurstudie het dit geblyk dat die vaardigheid om struk

turele samehang te identifiseer, die vaardigheid om gestruktureerd 

te skryf' belnvloed (vgl. hoofstuk 4). In hierdie ondersoek is 

hierdie verwagting nie bevestig r.ie. Hierdie bevinding kan moontlik 

toegeskryf' word san die betreklik grater invloed van LK., S.E.S. 

en hoer- en standaardgraad op die stelwerkpunt. 

Die verwagtinge wat uit die literatuur geskep is ten opsigte van 

die invloed van hoer- en standaardgraad, S.E.S. en I.K. is in 

hierdie ondersoek bevestig. Elk van hierdie kontraleveranderlikes 

het 'n beduidende invloed op die stelwerkpunt gehad. 

'n Interaksie tussen teksstruktureringsvaardigheid en S.E.S. is ook 

gerapporteer. Hierdie resultaat 1s 1n ooreenstemning met die 

verwagting wat in die literatuur geskep is, naaml1k dat teksstruk

tureringsvaardigheid verskillend is vir S.E.S. hoog en laag (vgl. 

par. 4.4.4). 

Ten slotte blyk dit ook dat hoer- en standaardgraad, geslag, I.K. 

en S.E.S. saam 36,~h van die variansie in stelwerkprestasie ver

klaar. 

6.6.2 Samevatting 

6.6.2.1 Doel van die ondersoek 

Die doel van hierdie ondersoek is om vas te stel in watter mate 

leesbegripvaardigheid (strukturering) stelwerkprestasie belnvloed 
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en watter faktore by beide n reI speel (vgl. par. 1.1). 

6.6.2.2 OOrsig oor die literatuurstudie 

In hoofstuk 2 is op die aard en vaardighede van skriftelike 

stelwerk. 'n Onderskeid is gemaak tussen 1ae- en hoe-orde vaardig

hede wat vereis word by die skryf van 'n opstel. Alvorens 'n hoE!-orde 

vaardigheid soos byvoorbee1d strukturering aangeleer karl word, moet 

In verskeidenheid lae-orde vaardighede en voorvereiste vaardighede 

in n toenemende mate geoutomatiseer wees. Ten slotte is gelet op 

die faktore wat stelwerkprestasie kan beinvloed. 

In hoofstuk 3 is verslag gelewer oor die vaardighede van die lees

handeling. Leesbegrip is een van die vaardighede en vereis In wye 

spektrum vaardighede wat nodig is ten einde 'n teks met begrip te 

lees. 'n Onderskeid word gemaak tussen meganiese-, mikre- en makre

leesbegripvaardighede. Alvorens makro - vaardighede soos byvoorbee ld 

strukturering aangeleer kan word, moet 'n verskeidenheid mikre-lees

begripvaardighede en voorvereiste vaardighede in 'n toenemende mate 

geoutomatiseer wees. Ten slotte is gelet op die faktore wat lees

begripprestasie karl beinvloed. 

In hoofstuk 4 is die invloed van leesbegripvaardigheid op stelwerk

prestasie en die faktore wat daarin 'n bepalende reI speel, bespreek. 

Met die oog op die empiriese studie is 'n seleksie gemaak van be

sondere leesbegrip- en stelwerkvaardighede. Die vaardigheid om 

strukturele samehang in 'n teks te identifiseer en die vaardigheid 

om gestruktureerd te skryf, is respektiewelik by lees en by skryf 

uitgesonder. Faktore wat bepalend karl wees vir die invloed van 

leesbegripvaardigheid op stelwerkprestasie is ook vir die doel van 

die empiriese studie te wete : intelligensie, geslag, 

S.E.S., vIal< van taalkursus en vra.agvolgorde. 
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6.6.2.3 	 ~tode Val eksperimentele ondersoek 

As 	Uitvloeisel van die literatuurstudie het 'n ex post facto-onder

soek plaasgevind, naamlik TI leesbegripstoets wat die vaardigheid 

toets om strukturele samehang in 'n teks te identifiseer en 'n opstel 

wat die vaardigheid toets om gestruktureerd te skryf. Standerd 

9-1eerlinge is in die ondersoek as proefpersone gebruik. 

'n Gestratifiseerde (volgens geslag en vlak van taalkursus) en ewe

kansige steekproef van 100 proefpersone is Uit al die St. 9-1eerlinge 

van drie Afrikaanse hoerskole in Randfontein getrek. 

Die chronologiese verloop van die ondersoek was saos volg 

* 	 Die proefpersone het 'n biografiese- en algemene vraelys 

voltooi. 

* 	 Die beantwoording van 'n leesbegripstoets. 

* 	 Die skryf van 'n opstel oor die onderwerp "Die Winter", 

6.6.2.4 	 Eksperimentele veranderlikes en stat1st1ese tegnieke wat 

gebruik 1s. 

Die onafhanklike veranderlikes is leesbegripvaardigheid en addi

sionele onafhanklike veranderlikes, naamlik : I.K., geslag, S.E.S" 

vlak van taalkursus (hoer- en standaardgraad) en vra.agvolgorde. 

Die afhanklike veranderlike is stelwerkprestasie. 

Variansieanalise is met behulp van die BMDP2V-rekenaarprogram op 

die gegewens uitgevoer. Gemiddeldes en standaardafWykings is met 

behulp van die BMDP2D-rekenaarprogram verwerk. Om die gesamentlike 

invloed van al die faktore op stelwerkprestasie te bepaal, is 

meervoudige lineere regressieanalise hierna met behulp van die 

BMDP9R-rekenaarprogram op die gegewens uitgevoer. 
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6.6.2.5 Hipoteses 

Die volledige hipoteses is in paragraaf 5.2 gestel. 

Deur middel van die data wat met behulp van die biografiese en alge

mene vraelys, LK.'s vanaf die Ed Lab 1-kaarte, jaarpunte van klas

onderwysers, leesbegripstoets en opsteltoets verkry is, is gepoog 

om die volgende vas te stel : 

* 	 die invloed van leesbegripvaardigheid (strukturering) op 

stelwerkprestasie (strukturering) en 

* 	 in watter mate I.K., geslag" S.E.S., hoer- en standaard

graad en vraagvolgorde bepalend kan wees vir die invloed 

van leesbegripvaardigheid op stelwerkprestasie. 

6.6.2.6 Resultate 

Die beeld wat uit die verwerkte resultate ten opsigte van die invloed 

van leesbegripvaardigheid (strukturering) op stelwerkprestasie en 

faktore wat beide beInvloed na yore kom, is : 

* 	 Die vaardigheid om strukturele samehang in In teks te iden

tifiseer beinvloed nie die vaardigheid om gestruktureerd 

te skryf nie. Hierdie resul taat is nie in ooreenstemming 

met die verwagtinge wat uit die literatuurstudie geskep is 

nie en kan moontlik toegeskryf word aan die betreklik 

grater invloed van veranderlikes soos hoer- en standaard

graad, S.E.S. en I.K. op stelwerkprestasie. 

* 	 S.E.S. is bepalend vir die invloed van leesbegripvaardigheid 

(strukturering) op stelwerkprestasie. Hierdie resultaat 

is in ooreenstemming met die verwagtinge wat uit die litera

tuurstudie geskep is, naamlik dat hoe S.E.S.-leerlinge 

beter en lae S.E.S.-leerlinge swakker behoort te vaar in 
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leesbegrip- en stelwerkprestasie (vgl. par. 4.4.4). 

* 	 Die veranderlikes hoer- en standaardgraad, S.E.S. en I.K. 

het 'n beduidende effek op stelwerkprestasie (struktureringi 

Hierdie resultate is in ooreensterrm1ng met die verwagtinge 

wat in hoofstuk 4 (vgl. par. 4.4.2, 4.4.4 en 4.4.6) geskep 

is, naamlik : 

* 	 hoe S.E.S.-leerlinge behoort beter as lae S.E.S.-leerlinge 

te vaar in stelwerkprestasie; 

leerlinge in die hoer graad behoort beter as die in die 

standaardgraad te vaar in stelwerkprestasie en 

I.K. het 'n invloed op stelwerkprestasie. 

Hierdie algemene gevolgtrekkings, met die uitsondering van lees

begripvaardigtleid (strukturer1ng), is in ooreenstemning met die 

resultaat van die literatuurstudie waar die belangrike effek van 

hoer- en standaardgraad, S.E.S. en I.K. op stelwerkprestasie na 

vore kom. 

6.7.1 Aanbevelings op grand van die literatwrstudie 

Die volgende implikasies wat uit hierdie ondersoek voortspruit, is 

vir die onderwys van belang 

* 	 Leerlinge behoort eers die lae-orde vaardigtlede soos 

woordeskatkennis, korrekte spelling en punktuasie by stel

werk te bemeester voordat hoe-orde vaardigtlede soos struk

turering aangeleer kan word. 

.. Leerlinge behoort eers die mikro-leesbegripvaardigtlede in 
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n toenemende mate te outomatiseer alvorens bewustelike aandag 

geskenk ken word aan makro-leesbegripvaardighede soos struk

turering. 

* 	 Die integrerir~ van leesbegripvaardighede en stelwerkvaar

dighede behoort in die klaskamer voorrang te geniet. In 

hierdie verband kan leesbegripvaardighede soos probleem

oplossing, monitor en strukturering ingeoefen word wat 

weer neerslag behoort te vind in stelwerkprestasie. 

* 	 By die opstel van vrae oor 'n leesbegripstoets behoort die 

onderwyser eers In lys van mikro- en makro-leesbegripvaar

dighede te maak ten einde 'n gestandaardiseerde begripstoets 

op te stel. 

6.1.2 .Aaribevelings op grct1d van die ~iriese stOOie 

Die volgende implikasies wat uit die empiriese studie voortspruit, 

is vir die onderwys van belang : 

* 	 Die rol van hoer- en standaardgraad, S.E.S. en I.K. blyk 

belangrike faktore te wees wat beide leesbegrip- en stel

werkvaardigheid belnvloed. Die onderwyser behoort in sy 

onderrig van stelwerk en leesbegrip ag te slaan op hierdie 

faktore ten einde hom in staat te stel om beter te diffe

rensieer. 

* 	 Die teksstruktureringskaal wat vir die nasien van die 

opstel ontwerp is, kan moontlik verder ontwikkel en 

gestandaardiseer word. 

6.8 TOF.J<Ilo'ISTIGE NAVORS~E 

* 'n Ondersoek kan gedoen word om te bepaal of probleemop

by lees, die vaardighede om probleme op te los by 

beinvloed. 
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.. 	 'n Ondersoek kan gedoen word om te bepaal of monitor by 

lees, die vaardighede om tydens skryf te monitor beinvloed. 

.. 	 Dieselfde eksperiment wat in die proeflopie van hierdie 

studie met betrekking tot die invloed van leesgewoontes 

op stelwerkprestasie gebruik is. !<an herhaal word, mi ts 

prosedures bedink word om besondere leesgewoontes betrou

baar vas te stel. 

Die meetinstrumente soos die leesbegripstoets en die teks

struktureringskaal by die nasien van opstelle wat in hierdie 

ondersoek gebruik is. !<an verder ontwikkel en gestandaardi

seer word. 

6.9 GEBREKE VAN DIE CHlERSOEK 

Die belangrikste tekortkoming in die ondersoek is dat die proefper

sone nie vooraf direk verdeel is volgens hul prestasies in leesbe

grip- en stelwerkvaardigheidstoetse nie. Sodoende kon moontlik 

met n vooraf geselekteerde hoer en laer vaardigheidsgroep beter 

resultate verkry word. 

Die duur van die eksperiment was moontlik te lank. Die totale 

tydsduur was 70 minute. Dit kon moontlik tot gevolg he dat die 

proefpersone vermoeid en verveeld geraak het wat weer hul presta

sies k~n beinvloed. 

6.10 SlO'l'OPMERKING 

Dit blyk uit hierdie studie dat faktore soos hoer- en standaard

graad, S.E.S. en I.K. 'n belangrike invloed op leesbegrip- en stel 

werkprestasie uitoefen. Voorts blyk dit dat S.E.S. bepalend kan 

wees vir die invloed van leesbegripvaardigheid (strukturering) 

op stelwerkprestasie (strukturering). 
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'!HE :INFIlJE1£E OF S'.l'IlI.:C"ru SKILlS IN READll'Ii ~ '!HE WRITlKi 

.ACHI:EVEl4ENl' OF ST. 9 PUPllS 

1 AIM 

The aim of the study was to determine the influence of reading com

prehension skills (text structure) on writing achievement and 

which factors playa role in both skills. 

In chapter 2 the nature of written composition was noted, as well 

as the skills involved therein. A distinction was made between 

low-order and high-order skills needed in wri ting an essay. Before 

any high--order skill, for example structuring, can be acquired. 

a varied number of low-order skills should have been automated 

up to some minL~ level. In conclUSion, attention was drawn to 

the factors influencing writing achievement. 

In chapter 3 an account was given of the skills involved in the 

reading process. Reading comprehesion is one of the skills and 

require a wide spectrum of skills in order to understand a text. 

A distinction is made between rnechanical-, micro- and macro

reading comprehension skills. Before macro-skills can be ac

quired, a variety of micro-reading comprehension skills and other 

prerequisite skills should have been automated to some minimal 

level. As other processes important to comprehension cannot 

proceed because toe much time and/or too much attentional capacity 

is used up in micro-skills. In conclusion, attention was drawn 

to the factors influencing reading comprehension. 

In chapter 4 a discussion was given on the influence of reading 

comprehension on writing achievement and the factors that playa 

determining role. In view of the empirical study, a selection was 
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made of particular reading comprehension and writing skills. The 

skills involved in identifYing structural coherence in a text, 

and the skill to implement it in writing is excluded in reading 

and writing. Factors influencing reading comprehension and writing 

achievement were also selected for the purposes of the empirical 

study, for example intelligence, sex, S.E.S., the level or 

grade of the language course and the sequence of questions. 

An ex post facto research was made. namely a reading comprehension 

test in which the skills to identifY structural coherence in a 

given text was tested. An essay was also given to test structuring 

skills in wri ting. St. 9 pupils were used in the experiment. 

3.2 Experimental design 

The experimental design for the experiment was a 2x2x2 factorial 

design. The factors used were the levels of text structuring 

skills (high and low), S.E.S. (high and low) and the level of the 

language course (standard and higher grade). 

3.3 Subjects 

For the experiment 100 standerd 9 pupils were drawn from three 

Afrikaans secondary schools in Randfontein by means of stratified 

randomized sampling. 

3.4 Prl:x:edure 

The chronological course of the experiment was as follows 

1. The subjects completed a biographical and general questionnaire. 

2. The anS'..:ering of a comprehension test. 

3. The wri ting of an essay on the topiC "The Winter". 
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3.5 Processing of the data 

The achievement of the subjects in the experiment was analysed 

to determine what the influence of reading comprehension (text 

structure) was on their writing achievement as well as factors 

influencing both reading and writing achievement. 

A multiple linear reg~ssion analysis was also performed on the 

data to determine the proportionally contribution of each indepen

dent variable (text structure, intelligence, S.E.S., higher and 

standard grade) on the dependent variable, wri ting achievement. 

3.6 Results 

The following were the most important results gained from the 

experiment : 

The percentage variance in writing achievement due to the influence 

of higher and standard grade was found to be significant. 

[F (1,92) = 14,97; p =0,00] 

The percentage variance in writing achievement due to the influence 

of S.E.S. was found to be significant. 

[F (1,92) = 5,31; P = 0,02] 

The influence of text structuring skills in reading on writing 

achievement was found not to be the same for 8.E.8. high and 8.E.8. 

low. 

[F (1,92) 5,75; P 0,02] 

In conclusion the skill to identify structural coherence in a given 

text, does not influence structural coherence in writing. This 

seemed due to the possible relatively greater influence of variables 

like higher/standard grade, 8.E.8. and r.o. on writing achievement. 
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3.7 Conclusion 

Fran the statistical results it can be concluded that with the 

exception of reading comprehension (text structuring), all the 

results is in accordance with the general trend of the 11 terature 

study where the important effect of higher and standard grade, 

S.E.S. and I.O. on writing achievement emerges. 
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BYLAAG I 

VRAELYS 

Algemene instruksies aan leerlinge 

I Jy is gekies om deel te neem aan TI baie belangrike projek. 

2 Jy moet onthou dat al die informasie wat jy hier verstrek slegs 

vir navorsingsdoeleindes gebruik sal word. 

3 Slegs die navorser sal di t gebruik en toegang daartoe he en 

niernand by jou skool nie. 

4 Niemand sal druip of deurkom as gevolg van wat hy/sy in hierdie 

sessie beantwoord nie. 

5 Antwoord asseblief die vrae eerlik. 

BlOORAFIES EN AI.GEME:EN 

1 VAN.......... • • • • • • • • • • • • • •• VOORNAME ••••••••••••••••••••••••• 


2 SKOOL 

3 GESLAG (Maak slegs 'n kruisie in die toepaslike biokkie) 

Manlik 1 

Vroulik 2 D 
4.1 BEROEP VAN VADFR/VCXX; ••••••••••••.••...•••••.•••••••••••••••• 
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BYLAAG 1 vervolg 

4.2 	 INKOMSTE BENADERD (Maak slegs 'n kruisie in die toepaslike blokkie) 

onder R15 000 D R15 000 - R30 000 D bokant R30 000 D 
4.3 	 KWALIFIKASIES VAN VADER/VOOG (Maak slegs 'n kruisie in die toe

paslike blokkie) 

St 	8 Graad/Grade DD 
St 	10 Diploma( s) DD 
Ambag D 

5.1 	 BEROEP VAN U MOEDER/VOOG .••.•••...•...•.•••••••.••.• 

5.2 	 INKOMSTE BENADERD (Maak 'n kruisie in die toepas1ike blokkie) 

Onder R15 000 D R15 000 - R30 000 D bokant R30 000 D 
5.3 	 KWALIFIKASIES VAN MOEDER/VOOG (Maak 'n kruisie in die toepaslike 

blokkie) 

St 	8 Graad/Grade DD 
St 	10 

Diploma(s) 


Ambag 


D 	 D 

D 

6 	 \flAK VAN TMLKURSUS (AFRIKAANS) BYVOORBEELD HOeR GRAAD OF 

STANDAARDGRAAD ~ 'n kruisie in die toepaslike blokkie). 

hoer graad D 
standaardgraad D 
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BYLAN:r 2 

1 	 Lees die volgende leesstuk noukeurig deur en beantwoord dan 

die vrae wat daarop volg. 

2 	 By elke vraag in hierdie toets is dear VYf moontlike antwoorde 

wat A, B, C, D, E gemerk is. 

3 	 Lees elke vraag noukeurig deur en kies dan die regte antwoord 

uit die vyf moontlike antwoorde wat gegee word. 

4 	 Cmkring die korrekte antwoord. Daar is net een regte antwoord 

vir elke vraag. 

5 	 Indien jy In antwoord wil verander, vee dit netjies uit en 

omkring die volgende keuse. 

6 	 Probeer om al die vrae te beantwoord. As jy nie seker is van 

'n antwoord nie, kies die een wat jy dink die naaste aan 

korrek is. 

7 	 Jy het dertig minute om die vrae te beantwoord. 

8 	 Moenie omblaai voordat dit aan jou gese word nie. 
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BYLAAG 2 vervolg 

1 	 Dit was droog. Die kaal bulte het gebewe in die teisterende 

son. Die bome en gras het kleurloos in die vaal lendskap 

gestaan. Groot skeure in die grond het getuig ven die laaste 

vag wat verdamp het. Op die lende het die wind rooi stofWolke 

in die lug opgejaag. Die fontein het ingegee. Toe een nag het 

die verai' donderweer gedreun. 

2 	 Daar was meteens n woeste Windgestoei deur die borne. Die 

peperboom voor die huis het swaar gekraak en tOe was dit 

ineens so snaaks stil. Dit was of iets gaan wat ons 

skaars verwag het ..••••.• 

3 	 Di t het begin reen. Die veld was donkemat. Daar was In frisheid 

in die lug en die stof was ven die bome ai'gewas. Die skeure 

in die grond het toegetrek - die aarde was versadig. Die 

fontein het weer begin loop. 

4 	 Al met die voor langs het die water gestoot na die dam. Die 

groen het eerste lengs die voor uitgeslaan. Stadig het die 

water teen die wal opgedam. Geleidelik het die water uitge

dy tot n groot stinkende plas. 
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BYLAAG 2 vervolg 

'1UETS A 

BEAN'ro\OJRD DIE VOI.1»mE VRAE DEUR sun; DIE KDRREKTE AN'l\D)R)) TE 

CH<RlJI:t. MAR IS V"lF KDm..IKE AN'N:X)flDE - CH<RlJI:t sun; A. B. 

C. 0 OF E. 

VRMG 1 

Wetter een van die volgende is die KERNSIN in die eerste paragraaf? 

A. Toe een nag het die donderweer gedreun. 

B. Die fontein het ingegee. 

C. Dit was dreog. 

D. Die kaal bulte het gebewe in die teisterende son. 

E. Die bome en die gras het kleurloos in die vaal landskap gestean. 

VRAAG 2 

Watter groep KERNWOORDE dui die beste op die KERNSIN in paragraaf I? 

A. Kaal, teisterende, kleurloos, vaal. 

B. Teisterende, laaste, rooi, vera!. 

C. Kleurloos, vaal, rooi, vera!. 

D. Kaal, vera!, vaal, teisterende. 

E. Groot. vaal, vera!, laaste. 

VRMG 3 

Wat is die sentrale gedagte in die 2de paragraaf? (soos wat dit 

inpas in die leesstuk) 

A. Dit was of iets gean gebeur wet die verteller skaars verwag het 

B. Daar W8E 'n snaakse stilte voordat die wind waai het. 

C. Die peperboom het swaar gekraak. 

D. Die woeste windgestoei het meteens bedaar. 

E. Die skielike stilte het die moontlikheid van reen voorspel. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAAG 4 

Watter antwoord dui die beste op die kerngedagte in paragraaf 2? 

A. Dit was snaaks dat die wind bedaar het. 

B. Die stilte was baie onverwags. 

C. Die peperooom voor die huis het swaar gekraak. 

D. Die stilte na die storm het belofte ingehou. 

E. Die storm het meteens bedaar. 

VRAAG 5 

Wat is die kernsin in die 3de paragraaf? 

A. Die skeure in die grond het toegetrek. 

B. Die aarde was versadig. 

C. Die fontein het weer begin loop. 

D. Die veld was donkernat. 

E. Dit het begin reen. 

VRAAG 6 

Watter groep kernwoorde dui die beste op die kernsin in paragraaf 

3? 

A. Donkernat, frisheid, versadig. 

B. Afgewas, dor, loop. 

C. Toegetrek, afgewas, verdamp. 

D. Dor, frisheid, versadig. 

E. Donkernat, verdamp, frisheid. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAAG 7 

Watter een van die volgende is die kemsin in die 4de paragraaf'? 

A. Stadig het die water teen die wal opgedam. 

B. Al met die voor langs het die water gestoot na die dam. 

C. Die groen het eerste langs die voor uitgeslaan. 

D. Geleidelik het die water uitgedy tot 'n groat stinkende plas. 

E. Die gras het eerste langs die voor groen geword. 

VRAAG 8 

Watter antwoord dui die beste op die kemsin in paragraaf 47 

A. Die water het gestoot na die dam. 

B. Die green het eerste uitgeslaan. 

C. Die water het teen die wal opgedam. 

D. Al met die voor langs. 

E. Die water het geleidelik uitgedy. 

VRAAG 9 

Die natuurlike oploop na die kemsin in paragraaf 4 word die 

beste aangedui deur : 

A. Droogte, donderweer, reen, water. 

B. Windgestoei, stofWolke, opgedam, water. 

C. Donderweer, windgestoei, gekraak, afgewas. 

D. Reen. frisheid, versadig, stinkende plas. 

E. Laaste vog, windgestoei, reen, frisheid. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAN} 10 

Watter gedagte in paragraaf 1 bewerkstellig 'n aaneenskakeling met 

paragraaf 2? 

A. Laaste vag het verdamp. 

B. Vaal landskap was kleurloos. 

C. Donderweer het gedreun. 

D. Die fontein het ingegee. 

E. Die kaal bulte het gebewe. 

VRAN} 11 

Watter gedagte in paragraaf 2 bewerkstellig n aaneenskakeling met 

paragraaf 3? 

A. Windgestoei deur die borne. 

B. Swaar gekraak van die peperboom. 

C. Peperboom voor die huis het gekraak. 

D. Meteens In windgestoei deur die borne. 

E. Iets gaan gebeur wat ons skaars verwag het. 

VRAN} 12 

Watter gedagte in paragraaf 3 bewerkstellig 'n aaneenskakeling met 

paragraaf 4? 

A. Fontein het begin loop. 

B. Die skeure het toegetrek. 

C. Die veld was donkemat. 

D. Die staf was afgewas. 

E. Frisheid in die lug. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAAG 13 

Watter woorde uit die leesstuk is 'n aanduiding dat die gebeure 

moontlik op 'n plaas afgespeel het? 

A. Fontein. 

B. Lande. 

C. Dam. 

D. Al bogenoemde. 

E. Nie een van bogenoemde nie. 

VRAAG 14 

In die leesstuk is 'n tydsverloop ter sprake. Watter woord in 

die 4de paragraaf dui 'n lang tydsverloop die beste aan? 

A. Opgedam. 

B. Stadig. 

C. Geleidelik. 

D. Stinkende. 

E. Uitgedy. 

VRAAG 15 

Die droogte wek by die verteller 'n sterk emosionele belewenis. 

Watter woord in die leesstuk dui die beste op wanhoop/ongeloof 

by die verteller? 

A. Skaars. 

B. Laaste. 

C. Snaaks. 
D. Swaar. 

E. 	 Teisterende. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAAG 16 

Wat word in paragraaf 4 gesuggereer wat 'n natuurlike gevolg van die 

reen is? 

A. Die groen gras het langs die voor uitgeslaan. 

B. Die dam was vol water. 

C. Die water het langs die voor gevloei. 

D. Die opgedamde water het begin stink. 

E. Die opgedamde water het uitgedy. 

VRAAG 17 

Daar is In aaneenskakeling tussen paragrawe 1 en 3 deur middel van 

kontraswerking. Rangskik die woorde in Kolom B sodat dit by die 

in kolom A pas. Skryf slegs die korrekte nommer langs A, B, C, D 

of E in die oop ruimte. 

KOlLM A KOlLM B 

A. Kleurloos l. Afgewas 

B. ingegee 2. begin loop 

C. Droogte 3. Skeure toegetrek 

D. Groot skeure 4. Versadig 

E. Verdamp 5. Donkemat 

6. Reen 

KOLCM A KOlLM B 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAAG 18 

Watter woord(e) in die leesstuk staan in kontras met "het ingegee" 

in paragraaf 1? 

A. Begin reen 

B. Water gestoot 

C. Begin loop 

D. Water ui tgedy 

E. Aarde versadig 

VRAAG 19 

Watter sin kan as die klimakssin in die leesstuk beskou word? 

A. Die fontein het begin loop. 

B. Dit het begin reen. 

C. Die groen het langs die voor uitgeslaan. 

D. Geleidelik het die water uitgedy tot 'n groot stinkende plas. 

E. Stadig het die water teen die wal opgedam. 

VRAAG 2.0 

Wat is die sentrale tema in die leesstuk? (Kies die een wat die 

beste pas) 

A. Die droogte bring wanhoop. 

B. Die stilte voor die storm. 
C. Die reen bring uitkorns. 

D. Die laaste vog het verdamp. 

E. Die veld is donkernat. 

EINDE vm DIE TOETS 
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BYLAAG 2 vervolg 

TOETS B 

BF.AN'lW:X)R[) DIE VOInEmE VRAE DEUR SLlOOS DIE KOBREtCI'E ANTIIO)R[) TE 

CH<RING. DAAR IS VYF KXNl'LIKE 1IN'J."IO)RDE - CH<RING SLEQ;; A, B, C, 

D OF E. LEIlS DIE VRAE BAIE N:XlKl!lJRIG. 

VRAAG 1 

Wat is die sentrale tema in die leesstuk? (Kies die een wat die 

beste pas). 

A. Die droogte bring wanhoop. 

B. Die stilte voor die stonn. 

C. Die reen bring uitkoms. 

D. Die laaste vog het verdamp. 

E. Die veld is donkernat. 

VRAAG 2 

Watter groep KERN'ft{)()RJ)E dui die beste op die KERNSIN in paragraaf 1? 

A. Kaal, teisterende, kleurloos, vaal. 

B. Teisterende, laaste, rooi, 	vera!. 

C. Kleurloos, vaal, rooi, vera!. 

D. Kaal, vera!. vaal, teisterende. 

E. Groot, vaal, vera!, laaste. 

VRAAG 3 

Watter woorde uit die leesstuk is In aanduiding dat die gebeure 

moontlik op n pleas a!gespeel 	het? 

A. Fontein 

B. Lande 

C. Dam 

D. Al bogenoemde 

E. 	 Nie een van bogenoemde nie. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAAG 4 

Watter gedagte in paragraaf 2 bewerkstellig 'n aaneenskakeling met 

paragraaf 3? 

A. Windgestoei deur die borne. 

B. Swaar gekraak van die peperbome. 

C. Peperboorn voor die huis het gekraak. 

D. Meteens 'n windgestoei deur die borne. 

E. Iets gaan gebeur wat ons skaars verwag het. 

VRAAG 5 

Watter sin kan as die klimakssin in die leesstuk beskou word? 

A. Die fontein het begin loop. 

B. Dit het begin reen. 

C. Die green het langs die voor uitgeslaan. 

D. Geleidelik het die water uitgedy tot 'n greot stinkende plas. 

E. Stadig het die water teen die wal opgedam. 

VRAAG 6 

Watter antwoord dui die beste op die kerngedagte in paragraaf 2? 

A. Dit was snaaks dat die wind bedaar het. 

B. Die stil te was baie onverwags. 

C. Die peperboorn voor die huis het swaar gekraak. 

D. Die stilte na die storm het belofte ingehou. 

E. Die storm het meteens bedaar. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAAG 7 

Watter woord(e) in die leesstuk staan in kontras met "het ingegee" 

in paragraaf 1? 

A. Begin reen 

B. Water gestoot 

C. Begin loop 

D. Water uitgedy 

E. Aarde versadig. 

VRAAG 8 

Watter gedagte in paragraaf 3 bewerkstellig 'n aaneenskakeling 

met paragrpaf 4? 

A. Fontein het begin loop. 

B. Die skeure het toegetrek. 

C. Die veld was dookernat. 

D. Die stof was afgewas. 

E. Frisheid in die lug. 

VRAAG 9 

Watter antwoord dui die beste op die kernsin in paragraaf 4? 

A. Die water het gestoot na die dam. 

B. Die groen het eerste uitgeslaan. 

C. Die water het teen die wal opgedam. 

D. Al met die voor langs. 

E. Die water het geleidelik uitgedy. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAAG 10 

Watter groep kernwoorde dui die beste op die kerns1n in paragraaf 3? 

A. Donkernat, frisheid, versad1g 

B. Afgewas, dor, loop 

C. Toegetrek, afgewas, verdamp 

D. Dor, frisheid, versad1g 

E. Donkernat, verdamp, frisheid 

VRAAG 11 

Wat word in paragraaf 4 gesuggereer wat 'n natuurlike gevolg van die 

reen is? 

A. Die groen gras het langs die voor uitgeslaan. 

B. Die dam was vol water. 

C. Die water het langs die v~~r gevloei. 

D. Die opgedamde water het begin stink. 

E. Die opgedamde water het uitgedy. 

VRAAG 12 

Watter een van die volgende is die KERNSIN in die eerste paragraaf? 

A. Toe een nag het die donderweer gedreun. 

B. Die fontein het ingegee. 

C. Dit was droog. 

D. Die kaal bulte het gebewe in die teisterende son. 

E. Die borne en die gras het kleurloos in die vaal landskap gestaan. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAAG 13 

Daar is 'n aaneenskakeling tussen paragrawe 1 en 3 deur middel van 

kontraswerking. Rangskik die woorde in kolom B sodat dl t by die 

in kolom A pas. Skryf slegs die korrekte ncmner Iangs A, B, C, D 

of E in die oop ruimte. 

KOlCM A 	 KOlCM B 

A. KIeurIoos 	 L Mgewas. 

B. ingegee 	 2. begin loop 

C. Droogte 	 3. Skeure toegetrek 

D. Groot skeure 	 4. Versadig 

E. Verdamp 	 5. Donkemat 

6. Reen 

KOlCM A 	 KOlCM B 

A. 
B. 

C. 

D. 

E. 

VRAAG 14 

Wat is die sentrale gedagte in die 2de paragraaf? (5008 wat dit 

inpas in die Ieesstuk) 

A. Di t was of lets gaan gebeur wat die verteller skaars verwag het. 

B. Daar was 'n snaakse stilte voordat die wind begin waai het. 

C. Die peperboom het swaar gekraak. 

D. Die woeste v:incigestoei het 	meteer:.s bedaar. 

E. 	 Die skielike stllte het die moontlikheid van reen voorspel. 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRMG 15 

Watter gedagte in paragraaf 1 bewerkstellig In aaneenskakeling met 

paragraaf 2? 

A. Laaste vog het verdamp. 

B. Vaal landskap was kleurloos. 

C. Donderweer het gedreun. 

D. Die fontein het ingegee. 

E. Die kaal bulte het gebewe. 

VRMG 16 

Die natuurlike oploop na die kernsin in paragraaf 4 word die beste 

aangedui deur : 

A. Droogte. donderweer. reen. water. 

B. Windgestoei, stotwolke, opgedam, water. 

C. Donderweer, windgestoei, gekraak, afgewas. 

D. Reen, frishe id, versadig, stinkende plas. 

E. Laaste vog, windgestoei, reen, frisheid. 

VRMG 17 

In die leesstuk is In tydsverloop ter sprake. Watter woord in die 

4de paragraaf dui In lang tydsverloop die beste aan? 

A. Opgedam 

B. Stadig 

C. Geleidel1k 

D. Stinkende 

E. Uitgedy 
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BYLAAG 2 vervolg 

VRAAG 18 

Die-droogte wek by die verteller 'n sterk emosionele belewenis. 


Watter woord in die leesstuk dui die beste op wanhoop/ongeloof 


by die verteller? 

A. Skaars 

B. Laaste 

c. Snaaks 

D. Swaar 

E. Teisterende 

VRAAG 19 

Watter een van die volgende is die kernsin in die 4de paragraaf? 

A. Stadig het die water teen die wal opgedam. 

B. Al met die voor langs het die water gestoot na die dam. 

C. Die groen het eerste langs die voor uitgeslaan. 

D. Geleidelik het die water uitgedy tot 'n groot stinkende plas. 

E. Die gras het eerste langs die voor groen geword. 

VRAAG 20 

Wat is die kemsin in die 3de paragraaf? 

A. Die skeure in die grond het toegetrek. 

B. Die aarde was versadig. 

C. Die fontein het weer begin loop. 

D. Die veld was donkemat. 

E. Dit het begin reen. 

EJlIIDE VAN DIE 'IDETS 
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BYLAAG 2 vervolg 

MI!H)RANJXJ4 BY BYLAAG 2 

TOETS A 

1. C 

3. E 

5. E 

7. B 

9. A 

11. E 

13. 0 

15. A 

17. AS B2 C6 03 E4 

19. 0 

'lUE'l'S B 

1. C 

2. A 

3. 0 

4. E 

5. 0 

6. 0 

7. C 

8. A 

9. C 

10. A 

2. A 

4. 0 

6. A 

8. C 

10. C 

12. A 

14. 0 

16. A 

18. C 

20. C 

TOTAAL 24 

11. A 

12. C 

13. A5 B2 C6 03 E4 

14. E 

15. C 

16. A 

17. 0 

18. A 

19. B 

20. 	E 

TOTAAL = 24 
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BYLAAG 3 

SKRYF'N KCN<RETE OPSTEL vm 1 - 1 en 1/2 FOLIO OOR ''DIE WINTER". 

I.E1' DAAROP DAT DIE OPSTEL 'N I«lIIKREET-BE3KRYWENDE EN HIE 'N 

VEHHALENDE OPSTEL MET WEE3 HIE. POOBEER CM HIE MINDER IS EEN 

BLADSY EN HIE MEER IS 1 en 1/2 BLAOOYE OOR DIE OODERWERP TE SKRYF 

HIE. (TYDSOOUR 3) MIWl'E). 
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BYlAAG 4 

1. KERNGEDAGTE IN ELKE PARAGRAAF 

SWPJ(GOED GEMIDDELD 

Kerngedagte kom nie inToepaslike kerngedag- Kerngedagte kom in elke 

elke paragraaf voorte kom in elke para paragraaf voor - kon

graaf voor nie en het min te makesentrasie op die onder

met die onderwerpwerp ontbreek 

6 - 4 3 - 2 1 - 0 

2. KERNDETAIL IN ELKE PARAGRMF 

GOED GEMIDDELD SWPJ( 

Toepaslike detail by Besondere konsentrasie Kerndetail kom min voor 

elke kernsin - alles op die sentrale gedag en het min of glad nie 

is ter sake te ontbreek te make met die kernge

dagte nie 

6 - 4 3 - 2 1 - 0 

3. SKAKELING TUSSEN PARAGRAWE 

GOED GElVlIDDELD SWPJ( 

Doeltreffende oorgang 

tussen paragrawe 

d.m.v. kontrastering, 

aaneenskakeling en 

oorsaak en gevolg 

Vloeiendheid tussen 

paragrawe ontbreek in 

'n mate - skakeling 

kom egter voor 

Swak of geen skakeling 

tussen paragrawe kom 

v~~r. Paragrawe is 

onsamehangend 

6 - 4 3 2 1 - 0 
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BYLAAG 4 vervolg 

4. LOGIESE ORDE IN PARAGRAWE 

GOED GEMIDDElD '2MAY.. 

Natuurlike verloop 

van gebeure. Dinge 

word In ruimtelike 

relasie tot mekaar 

geplaas. 

Natuurlike en lnaiese 
.~ 

verloop van gebeure 

nie baie suiwer nie. 

Geen logiese verloop 

van gebeure nie -

gedagtes is onsame

hangend 

6 - 4 3 - 2 1 - 0 

5. LOGIESE ORDE IN DIE OPSTEL AS GEHEEL 

GOED GEMIDDElD SWAY.. 

Natuurllke verloop 

van gebeure. Dinge 

word in ruimtelike 

relasie tot mekaar 

geplaas. 

Natuurlike en ]('}aipsp
-~-

verloop van gebeure 

nie baie suiwer nie. 

Geen logiese verloop 

van gebeure nie. 

Geen ruimtelike rela

sie tussen dinge 

nle. 

6 - 4 3 - 2 1 - 0 

6. 	 SENTRALE TEMA Will DIE OPSTEL 


GOED 

I 

TOTAAL 

(MAKS. ) 

GEMIDDELD 

Een duidellk-omlynde • Skakeling tussen para-

sentrale tema kom grawe nie so vloelend 

voor. Opstel vonn 'n nle sodat eenheld in 

eenheid. 'n mate verlore gaan. 

6 - 4 3 - 2 

36 18 

SWAY.. 

Sentrale tema ont-

breek. Gedagtes is 

los, onsamehangend 

en toon geen verband 

nie. 

1 - 0 

6 
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BYLAAG 5 NAAM : 

HG/SG: 

TID: 5 min. 

Lees die onderstaande vrae deur en maak slegs n kruisie in die toe

pasl1ke blokkie. Wees abso1uut eerl1k met jou antwoord. 

1. 	 Hoeveel tyd bestee jy per week 

aan lees? Di t sluit nie lees in 

wanneer jy studeer nie. 

2. Hoe dll<wels IT'aak jy tyd om te 

lees? 

3. Hoe dikwels lees jy tydens 

vakansies? 

4. Hoe dikwels lees jy oar naweke? 

5. 	 Hoeveel boeke het jy die afge10pe 

4 weke ge1ees?(Neem ongeveer 200 

bladsye as die gemiddelde dikte 

van In boek) 

6. 	 Noem die titels van boeke wat jy die afgelope 4 weke gelees het 
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BYLAAG 5 vervolg 

7.1 Hoe dikwels lees jy die MIN BAlE 

volgende in koerante? strokies

verhale 

nuusberigte 

sport 

modeartikels 

I 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

7.2 Watter koerante? ____________________ 

8.1 Hoe dikwels lees jy die volgende in tydskrifte? 

MIN BAlE 

artikels 

verhale 

modeartikels 

rubrieke 

I 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

8.2 Watter tydskrifte? ___________________ 

9 Hoe dikwels lees jy? MIN BAlE 

romans 

dramas 

speurverhale 

jeugverllale 

wetenskaplike boeke 

poesie 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



BYLAAG 5 vervolg 

10 	 Hoe dikwels lees jy Afrikaanse 

boeke? 

MIN BAlE 

2 3 

11 	 Rangskik die volgende aktiwiteite wat jy in jou vrye tyd beoefen 

in volgorde van voorkeur : 

sport 


- musiekluister 


- naaldwerk/houtwerk 


- modelbou 


- lees 


- dans (ballet, modeme dans) 


- noem hier enige ander aktiwiteite wat jy beoefen 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

DANKIE VIR JOU SAMEWERKINC::: 
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