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INLEIDINGo 

I o :Probleem ~- doels·telJ::j.£g_!. 
1 n N orrnale laesve:rmoe is 'n voorwaarde vir 1 n 

suksesvol1e skoolJ_oo·pbao.n en vir aanpassing in die 

latere lewe o Qns leef_ 72.~:~~~-~2IE~2l"EL-~~-e--.~~~~ver_~~Q.~~Yl§!-1r 
J.ees onontbeerlik is vir __ dt_~_y§rwerwing van_ kennis, 
~~-~---~~------~------ -~--- . . . 

probleemoplossing, byg~~~1e-.VQ£ID§ van_opleiding en 
.~· - -==·~~~~~--~===-=----~~-~ --=-~~~~~-

selfs vir 'n bestaano Dat die belangrikheid van lees, 
algemeen besef word 9 blyk-.ui t die groot hoeveelheid 
r.avorsing wat reeds oc.r_die onderwerJ? gedoen is,. Ten 
.spyte __ van_die baie_ teo:r. iee en nuwe leertegnieke wat 

uit hierdie navorsing ontstaan het 9 _misluk daar nogtans, 
vele leerlinge in ons skole ten_.opsigte_ van die leeSr
opdrag. Baie van_hierdie leerlinge besit 'n bo
gemiddelde intelligensie 9 woon die beste skole by _.en_ 
word onderrig deur die bekwaamste onderwysers. -Dit is 
hierdie_verskynsel wat deur die gangbare term ~sleksi~ 
aangedui word . 

. In Suid-Afrika is nog weinig navorsing gedoen oor 
disleksie.en dit lyk asof die. begrip dat 'n ernstige 
leesafwykin~ kan voorkom by kinders van normale intellek
tuele _ vermoe nog nie algemeen posgeva t het nie 0 N ogtans,_ 

I 

kom hierdie afwykings so algemeen :sroc:r dat 'n wetenskaplike 
benadering tot die probleem essensieel geword het. 
Disleksie vorm 'n st~die-onderwerp van die opYoedkunde, 
die neurologie sowel as van die toegepaste psigologie. 
In.die huidige studie word die probleem vanuit 'n meer 
psigologiese-gesigspunt benader? hoewel die aanverwante 
beskouinge nie heel temaJ_ bui te rekening .. gelaa:t word 
nie. Aangesien dit die taak van die psigologie is-om 
op wetenskapli.ke grondslag vanui t die psigiese 



vii. 
gesigs:punt die mens as :persoonlikheid in sy volle relasie 
tot die kosr.nos te ken (Hattingh, 1947 9 :po 167) 9 .sal die 
:probleem van disleksie nie geisoleer_van die kind as 
totaliteit beskou word nie 9 maar as integrale deel van 
die kind se }?ersoonlikheidsontwikkeling. 

Die meer algemene doelstelling van hierdie studie 
is om op grond Yan die jongste beskikbare gegewens e~ die 
resultate_van die eie ondersoek-tot 'n beter begrip te 
kom van die lees:proses en die disleksieprobleem by 
kinders. 

Die besondere eks:perimentele doelstelling van die 
studie is om 'n ontleding te maak van die leesfoute wat 
Afrikaanssprekende lee:sswak leerlinge in standerds een 
tot vier o:p 'n gestandaardiseerde diagnostiese leestoets~ 
begaan 9 .:ten einde. 1 n ba.sis daa.r te- stel vir die 
remediering_van disleksie m.b.v .. die Aurelle-apparaat. 
Aan die Potchefstr~omse· Universiteit is hierdie apparaat" 
tot dusver nog net gebruik-vir die remediering van 
spraakafwykings. In die lig van die besonder goeie 
resultate wa± in Frankryk i.y.m. disleksie behaal i~ 
is dit wensl.ik ~eag o~ ook hier plaaslik met die nodige 
basiese navorsing te pegin wat uiteindelik sal lei tot 
die remediering van disleksie by Afrikaanssprekende 
leerlinge. Deur die verskillende tipes foute te onderskei 
en 'n frekwensie-ontleding van die foute te maak 9 kan 
1 n basiese model opgestel word wat al die kenmerkende 
probleme van leesswak leerlinge insluit. Die model sal 
bestaan uit geprogrammeerde leesmateriaal wat oudio-. 
visueel aangebied kan word. So 'n model_.sal natuurlik 
ook van waarde kan wees vir gewone remedierende 
onderrig9 sonder die gebruik van die Aurelle-a:pparaat. 



viii. 

CI. Die prog:t:~m~v~_p. __ cbhe sY.E.£~~ 

In-die eerste hoofstuk word die funksies en die 
--- --- -----

:tard van die normale 1ees:proses nagegaan. Daar word 
----
ge:poog om tot 'n beskouing van die lees:proses as taal-
fenomeen te kom~ deur te vervvys na resente studies o:p 
sowel die neurologiese as die :psigologiese terrein. 
tCennis van die verskillende aspekte wat in die lees:prose:t~: 
1 n rol s:peel is. van groot belang vir 'n begri:p van die 
oorsake 9 aard __ en invloec1. van leesafwykings 9 terwyl di t 
ook die gebruik van geskikte remedierende prosedures sal 
beinvloed. 

Aangesien die. diagnose en behandeling van enige 
afwyking slegs moontlik is waar daar 1 n go?ie begri:Q_ 
bestaan van wat die __ b~trokke afwyking :presies behel~ 

word in die [t\~eed~ _E:oof.st.uk~ "a?n die hand van bestaande 
li teratuur 9 die.-·-uisleksiesindroom 'Self beskryf. Daar ' -word ook verwys na verskillende teoriee oor moontlike 

etiologiese faktore. 

Die_derde __ hoofstuk handel oor die\ r-emedi~ring-' - -- ---- -----

van- dis~-ek:sie .-]-Hier word verwys na bestaand_e ___ re:medierende 

tegnieke en beginsels. S:pesiale klem word gele o:p 
metodes wat. aange:pas kan word by ~ur~lle:-:t_e~a:pi~. _ Die 
metode wat in Frankryk.gebruik word vir die remediering 
van disleksie m.b.v. die Aurelle 9 word ook beskryf. 

'n Beskrywing van die eie eksperimentele studie 
word in hoofstuk vier weergegee. Na 'n kort norsig van. 
foute-ontledings wat oorsee gedoen is 9 volg die beskrywing 
van die doel~ proefpersone 9 materiaal 9 metode en resultat& 
van die huidige studie. 

Die verhandeling word afgesluit deur 1 n kort 
opsomming van die hele studie. 




