
Hoofstuk 7 Samevatting, gevolgtrekking en aanbevelings 

7.1 Inleiding 

Hierdie hoofstuk is 'n samevatting van die voorafgaande ses hoofstukke. Die 
gevolgtrekkings uit die ondersoek word gestel en enkele aanbevelings word 
gemaak. 

7.2 Samevatting 

7.2.1 Agtergrond 

Die mens word geroep om tot eer van God in Sy Koninkryk te-arbei elkeen 
volgens sy vermoe, soos wat God vir hom beskik het. Paulus verwoord hierdie 
roeping (in I Korinthiers 7:17} soos volg: 11Maar elkeen moet wandel net soos 
God hom dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het 11

• So is die 
Christenonderwyser met hierdie opdrag voor oe doelgerig besig om die kind in 
sy sorg tot volle ontplooiing te lei. 

Dit blyk egter dat sekere leerlinge ten spyte van 'n gemiddelde of bo-
gemiddelde intellektuele vermoe, ongeskonde sintuie 
staat is om hulle talente ten volle te gebruik nie. 
kind om sy moontlikhede te realiseer en sodoende tot 
het aanleiding tot hierdie studie gegee. 

en goeie onderrig nie in 
Hierdie onvermoe van die 

volle ontplooiing te kom, 

'n Volledige literatuurstudie is aangepak ten einde kennis oor die leergeremde 
kind te bekom. Uit die literatuurstudie blyk dat die akademiese probleme van 
die leergeremde kind moontlik die gevolg van tekorte in die ouditiewe moda
liteit kan wees (vergelyk 3.1). Die vraag of 'n verandering van 'n visueel
gesentreerde onderri gmetode na 'n metode met k lem op die ouditi ewe vaardi ghede 
nie die lees- en spelvermoens van leergeremde kinders sal verbeter nie, het by 
die ondersoeker ontstaan. 

7.2.2 Doel van die studie 

Die studie is aangepak met die doel om uit die literatuur 'n deeglike agter
grondskennis oor leergeremdheid vanwee onderliggende ouditiewe tekorte te 
verkry. Hierdie kennis is gebruik om 'n ouditiewe hulpverleningsprogram saam 
te stel en op leerlinge met ouditiewe geremdhede toe te pas. Die uiteindelike 
doel is om vas te stel of leergeremde kinders se lees- en spelvaardighede sou 

163 



verbeter indien die ouditiewe perseptuele tekorte wat by die kinders bestaan, 
oorkom word. 

7.2.3 Teoretiese begronding 

7.2.3.1 Inleiding 

In hoofstuk twee tot vyf van die studie is 'n volledige literatuurdekking van 
die leergeremde kind met besondere verwysing na die ouditiewe modaliteit 
gegee. 

7.2.3.2 Die leergeremde kind (vergelyk hoofstuk 2) 

7.2.3.2.1 Begripsbepaling 

Uit die literatuurstudie is dit duidelik dat daar 'n verskeidenheid beskry
wings van die begrip 'leergeremde kind' bestaan. Alle definisies is dit eens 
dat d~e leergeremde kind nie sy verstandsmoontlikheid ten valle verwerklik nie 
en gevolglik onderpresteerders is. Hierdie onderprestasie kan in lees-, 
spel-, skryf- of rekentekorte manifesteer. Die swak prestasie kan nie aan 
sintuiglike gebreke en/of milieugestremdheir;f toegeskryf word nie, maar is 
eerder die resultaat van spesifieke leeronvermoens wat moontlik die gevolg van 
'n minimale breindisfunksie kan wees (vergelyk 2.2.2). 

Die term 'leergeremde kind' het in hierdie studie betrekking op die kind met 
gemiddelde en bogemiddelde intellektuele vermoens wat verskillende grade van 
afwyking in gedrag en leer manifesteer. Hierdie afwykings in die leer
handeling kan moontlik die gevolg wees van disfunksies in ontvangs, verwerking 
en lewering van sensoriese data deur die sentrale senuweestelsel. 

7.2.3.2.2 Oorsake van leergeremdheid 

Die oorsake van 'n akademiese agterstand by 'n leerling kan ekstern van aard 
(vergelyk 2.3.2) of inherent aan die kind self wees (vergelyk 2.3.3). In 
hierdie studie is veral aan die inherente oorsake van leergeremdheid aandag 
gegee omdat dit tot uitvalle in die basiese psigologiese prosesse lei. Hier
die uitvalle hou met fisiologiese oorsake van leergeremdheid verband. Dit 
beteken dat die kind moontlik skade aan die sentrale senuweestelsel gekry het 
wat die leerhandeling kan kortwiek (vergelyk 1.2). Die fisiologiese faktore 
wat moontlik tot 'n breindisfunksie aanleiding kan gee, word in die prenatale 
(vergelyk 2.3.3.2.1), die perinatale (vergelyk 2.3.3.2.2) en die postnatale 
fases ingedeel (vergelyk 2.3.3.2.3). 
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7.2.3.2.3 Algemene manifestasies van leergeremdheid 

Die leergeremde kind kan sekere tipiese gedragsmanifestasies, soos motoriese 
en koordinasieprobleme (vergelyk 2.4.2), perseptuele tekorte (vergelyk 2.4.3), 

emos i one 1 e vers teuri ngs (verge lyk 2.4.4 ), inte llektuele afwyki ngs (vergelyk 
2.4.5) en kliniese simptome (vergelyk 2.4.6) toon. Kennis van die moontlike 
openbaringswyses van die leergeremde kind kan bydra tot vroegtydige uit
kenning, diagnosering en hulpverlening. 

7.2.3.3 Die ouditiewe modaliteit as leerwyse (vergelyk hoofstuk 3~ 

7.2.3.3.1 Die funksie van gehoor 

romdat die studie op hulpverlening deur die gebruikmaking van die ouditiewe 
modaliteit as leerwyse gerig is, is 'n deeglike teoretiese agtergrondskennis 
oor die ouditiewe modaliteit noodsaaklik. Laasgenoemde het betrekking op die 
sintuiglike waarneming deur die oor en is veral tydens die aanvangsonderwys 
belangrik in die leerhandelin~ Die funksie van gehoor bestaan uit twee 
aspekte, naamlik die bou en werking van die oor (vergelyk 3.2.1) en die 
werking van die sentrale ouditiewe senuweestelsel (vergelyk 3.2.2). 

7.2.3.3.2 Ouditiewe prosessering 

Die belangrikste komponente van die leerhandeling is persepsie, integrering en 
ekspressie. Die ouditiewe prosessering van inligting word dienooreenkomstig 
in drie sisteme onderskei, naamlik die inset-, sentrale prosessering- en die 
leweringsi steem. Die i nsetsi steem hou verband met die si ntui gl ike ontvangs 
van ouditiewe stimuli (vergelyk 3.3.1.1). Die stimuli wat ontvang is, word in 
die sentrale prosesseringsisteem deur die funksies van analise, sintese, 
berging en herroeping geintegreer (vergelyk 3.3.1.2). Deur die evaluering van 
die leweringsisteem kan bepaal word of die informasie wat ontvang is, wel 
geprosesseer is (vergelyk 3.3.1.3). 

Die leergeremde kind se gehoor is binne normale perke en die ouditiewe oorsake 
van leergeremdheid setel in tekorte in die prosessering van ouditiewe inlig
ting. Die prosessering van ouditiewe inligting word onderskei in die volgende 
funksi es: 

* 

* 

analisering van ouditiewe inligting wat vaardighede in aandaggewing, 
stimuluslokalisering en diskriminasie insluit (vergelyk 3.3.2.1); 

sintese van ouditiewe inligting wat die integrasie van sintuiglike 
waarneming uit die verskillende modaliteite, ouditiewe assosiasie, 
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* 

7.2.3.3.3 

ouditiewe-tot-visuele assosiasies en sluiting behels (vergelyk 
3.3.2.2); 
die berging van ouditiewe inligting met aspekte soos kort- en lang
termyngeheue, geheue vir volgorde en herroeping (vergelyk 3.3.2.3). 

Die rol van die ouditiewe modaliteit in die verkryging van 
lees- en spelvaardighede 

Die ouditiewe modaliteit vervul 'n belangrike funksie in die aanleer van taal 
en is dus van wesenlike belang in die verkryging van die lees- en spel
vaa rdi ghede, omda t laasgenoemde in 'n groot mate op taa 1 vaardi ghei d berus. 
Die ouditiewe vaardighede wat volgens die literatuurstudie die belangrikste 
rol in die verkryging van lees- en spelvaardighede vervul, is analise, opeen
volging, sintese, diskriminasie, sluiting en geheue (vergelyk 3.4). 

7.2.3.4 Die diagnosering van die leergeremde kind (vergelyk hoofstuk 4) 

7.2.3.4.1 Die doel van die diagnose 

Die doel van die diagnose is die versameling en analisering van inligting wat 
nodig is vir die beplanning van 'n opvoedkundjge hulpprogram om die leer
prestasie van 'n kind te verbeter (vergelyk 4.2.1). 

7.2.3.4.2 Klaskamerdiagnose 

In die aanvanklike diagnosering speel die klasonderwyser 'n vername rol deur 
die waarneming van onderprestasie en die tipiese gedragsmanifestasies van die 
leergeremde kind {vergelyk 4.2.2). 

7.2.3.4.3 Stappe in die diagnose 

Die identifisering van die leergeremde kind geskied deur die vergelyking van 
die kind se leermoontlikheid met sy huidige prestasie. 'n Diskrepansie tussen 
hierdie twee faktore kan 'n aanduiding van leergeremdheid wees. Dit is nood
saaklik om die leerling se huidige prestasie en die wyse waarop hy leer, te 
bepaal. Uit hierdie inligting kan 'n diagnostiese hipotese geformuleer word 
waaruit 'n onderri gp lan ontwikkel kan word {vergelyk 4.2.3 ). 

7 .2.3.4.4 Verkryging van data 

Onderhoude met die ouers en klasonderwyser, waarneming van prestasie en 
gedrag, informele toetsing en formele gestandaardiseerde toetse, is belangrike 
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hulpmiddels in die diagnosering van die leergeremde kind (vergelyk 4.2.4). 

7.2.3.4.5 Ouditiewe tekorte 

Tekorte in oudi tiewe prosesseri ng manifesteer opva llend in die sk oolwerk van 
die leergeremde kind (vergelyk 4.3). Die tekorte kan in vier kategoriee 
onderskei word, naamlik analise (vergelyk 4.3.1), sintese (vergelyk 4.3.2), 

berging en herroeping (vergelyk 4.3.3). 

7.2.3.5 Hulpverlening deur middel van die ouditiewe modaliteit (vergelyk 
hoofstuk 5) 

7.2.3.5.1 Algemene riglyne vir hulpverlening 

'n Hulpverleni ngsprogram word vol gens sekere ri glyne wat ui t die 1 i tera tuur 
verkry is, saamgestel. Dit behels onder andere indiwidualisering (vergelyk 
5.2.1), multisensoriese benadering (vergelyk 5.2.2), taakanalise (vergelyk 
5.2.3), samestelling van die hulpprogram (vergelyk 5.2.4), motivering (verge
lyk 5.2.5), deurlopende evaluering (vergelyk 5.2.6), strukturering (vergelyk 
5.2.7), sosiale en emosionele bystand (vergelyk 5.2.8), ouerdeelname (vergelyk 
5.2.9) en die i ntegrering van leeri nhoude (verge.lyk 5.2.10 ). 

7.2.3.5.2 Hulpverlening in ouditiewe perseptuele tekorte 

Hulpverlening vir ouditiewe perseptuele tekorte kan in die analise (vergelyk 
5.3.2 ), si ntese (verge lyk 5.3.3) en bergi ng (vergelyk 5.3.4) gegee word. 
Hierdie hulpverlening bestaan uit oefeninge vir die spesifieke ouditiewe 
probleemareas wat vir die doel uit die literatuur versamel is. 

7.2.3.5.3 Hulpverlening ten opsigte van lees- en spelvaardighede 

In paragraaf 5.4.2 is 'n lees- en spelprogram, wat veral op die ontwikkeling 
van ouditiewe vaardighede gerig is, bespreek. Die volgende ouditiewe 
perseptuele vaardighede word in die program ontwikkel: analise, opeenvolging, 
sintese, diskriminasie, sluiting en geheue. Die hulpverleningsprogram is 
gebaseer op die program van Rosner (1979:91-118). 

7.2.4 Empiriese ondersoek (vergelyk hoofstuk 6) 

7.2.4.1 Inleiding 

Die empiriese ondersoek is begin deur die agtergrond daarvan te skets. 
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Daarna het die doel, metode en beplanning van die ondersoek aandag gekry. 

7.2.4.2 Die doel van die empiriese ondersoek (vergelyk 6.2) 

Die doel van die empiriese ondersoek is om vas te stel of die toepassing van 
'n ouditiewe perseptuele hulpprogram tot 'n verbetering in die lees- en spel
vaardighede van leergeremde ldnders sal lei. 

7.2.4.3 Metode van ondersoek (vergelyk 6.3) 

Ses leerlinge met gemiddelde en bo:gemiddelde intellektuele vermoens en wat as 
as leergeremdes ge1dentifiseer is, is vir die empiriese gedeelte van die 
studie gebruik. Toetse vir ouditiewe perseptuele vaardighede en lees- en 
spelvaardighede is op die proefpersone toegepas en na ses maande van hulp
verlening is die toetsbattery herhaal. 

'n Hulpverleningsprogram wat op die spesifieke ouditiewe leergeremdhede van 'n 
proefpersoon geri g is, is uit die oefeninge wat in paragraaf 5.3 bespreek is, 
saamgestel. Benewens hierdie oefeninge wat op die ontwikkeling van ouditiewe 
persepsie geri g is, is 'n ge1ntegreerde lees- en spelprogram (vergelyk 5.4.2 ), 
wat klem op die ouditiewe vaardighede le, geimp.lementeer. 

7.2.4.4 Beplanning van die ondersoek (vergelyk 6.4) 

Die proefpersone wat in hierdie studie gebruik is, is op grand van onderhoude 
en toetsing as leergeremd ge1dentifiseer. Die proefpersone is vir die studi e 
gekies omdat hulle oor gemiddelde of bogemiddelde intellektuele vermoe beskik, 
tipiese gedragsmanifestasies van die leergeremde kind openbaar en uitvalle in 
die oudi ti ewe moda li tei t toon. 

7.2.4.5 Bespreking van die toetsmateriaal (vergelyk 6.5) 

Die intelligensietoets, leestoetse en speltoetse wat in die studie gebruik is, 
is bespreek. 

7.2.4.6 Verkryging van 'n persoonsbeeld 

Die agtergrondskennis, toetsbevindinge en hulpverleningsprogram van die proef
persone is indiwidueel bespreek. Die aanvangs- en eindtoetsresultate is 
getabelleer en grafies voorgestel (vergelyk 6.7). 
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7.2.4.7 Bevindings uit die studie 

Ten slotte is die gemiddelde verbetering in ouditiewe perseptuele vaardighede 
van die ses proefpersone bereken (vergelyk 6.8.1 ). Die begin- en ei ndtoets
resultate van die lees- en spelvaardighede is met behulp van histogramme op 
vergelykende basis vir die groep proefpersone voorgestel. Uit hierdie 
histogramme is tot enkele gevolgtrekkings gekom (vergelyk 6.8.2). 

7.3 Gevolgtrekkings 

7.3.1 Ouditiewe perseptuele Vciardighede 

Uit die resultate van empiriese studie blyk dat die proefpersone positief op 
die hu 1 pverl eni ngsp rogra m gereageer het. Die oudi ti ewe perseptuele tekorte 
wat bestaan het, is na die toepassing van .die hulpverleningsprogram oorko~ In 
heelparty van die ouditiewe funksies het die proefpersone by hertoetsing die 
toetsmaksi mum, wat ten mi nste een jaar bo die verwagte chronol ogi ese ouder
domspeil le, bereik. In alle gevalle is voldoen aan die verwagte prestasie 
vol gens die proefpersone se i ndiwi due le verstandsouderdom. S legs in twee van 
die ses en dertig moontlike datapunte het die pro~fpersone, na die toepassing 
van die hulpverleningsprogram, nie aan die verwagte prestasie volgens die 
chronologiese ouderdomspeil voldoen nie. Dit is opmerklik dat hierdie twee 
proefpersone ook die kleinste verbetering in die lees- en spelvaardigheid 
getoon het. 

7.3.2 Lees- en spelvaardighede 

By al die proefpersone was daar 'n merkbare verbetering in die lees- en spel
vermoe na die toepassing van die ouditiewe hulpverleningsprogram. Die vier 
proefpersone met die beste lees- en spelverbetering het ook die beste 
vordering in ouditiewe vaardighede getoon. 

'n Hulpverleningsprogram is vir elke proefpersoon ontwikkel. Hie ri n is di e 
ouditiewe perseptuele vaardighede en die integrering daarvan in 'n lees- en 
spelprogram besonder benadruk. Dit het gelei tot die ontwikkeling van lees
en spelvaardighede by sommige van die proefpersone en 'n beduidende ver
beteri ng van die vaardi ghede by ander. 
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7.4 Aanbevelings 

Die volgende aanbevelings kan na aanleiding van die studie gemaak word. 

7.4.1 Ondersoek swak akademiese prestasie 

Swak akademi ese prestas i e van 'n leerl i ng moet ni e su mmi er as 'domhei d' af
gemaak word nie, maar moet as moontl ike leergeremdheid ondersoek word. In 
geval van swak prestasie by 'n leerling moet die betrokke klasonderwysers 
kritiese selfondersoek doen en die onderrigmetode evalueer om moontlike 
eksterne oorsake van leergeremdhei d te eli mi neer. 

7.4.2 Voorligting aan voornemende moeders 

Talle van die inherente oorsake van leergeremdheid kom pre-, peri- en post
nataal voor. Voorligting oor die oorsake van leergeremdheid aan voornemende 
moeders kan dus moontlik as voorkomende maatreel teen leergeremdheid gebruik 
word. 

7.4.3 Klemverskuiwing in leermetode 

Wanneer 'n leerling op skoal nie akademies na wense vorder nie, kan 'n klem
verskuiwing van 'n visuele na 'n ouditiewe benadering in die onderrigmetode 
moontlik die gewenste resultate lewer. 

Daar bestaan geen universele onderrigmetode nie omdat geen twee mense identies 
is en op dieselfde wyse leer nie. Wanneer daar dus nie leersukses met die 
tradisionele metodes verkry word nie, moet gepoog word om 'n 'nuwe' metode van 

onderri g te vi nd. 

7.4.4 Toepassing van hulpverlening in groepsverband 

In 'n klas van twintig en meer leerlinge sal dit moeilik wees om 'n indiwi
duele hulpverleningsprogram, soos in hierdie studie beskryf is, toe te pas. 
Die moontlikheid bestaan tog om ouditiewe oefeninge op 'n selektiewe basis in 
groeps verband te doen. 

7.4.5 Integrering van ouditiewe perseptuele vaardighede met lees- en spel
vaardi ghede 

Die ontwikkeling van ouditiewe perseptuele vaardighede kan met die lees- en 
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spelles ge1ntegreer word om sodoende die lees- en spelvaardighede van die 
onderpresteerder te verbeter. 

7.5 Slotopmerking 

In die hoofstuk is die belangrikste aspekte van die studie kortliks opgesom en 
die gevolgtrekkings uit die empirfese ondersoek gestateer en enkele aan
beve 1 i ngs gemaak. 

Hierdie studie is 'n beskeie poging om die belangrikheid van die ouditiewe 
modaliteit in die leerhandeling en spesifiek in die verkrygfng van lees- en 
spelvaardighede, te beklemtoon. Die hoop word gekoester dat die leser van 
hierdie studie 'n simpatie vir en begeesterdheid tot hulpverlening aan die 
leergeremde kind sal ontwikkel. 
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