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OPSOMMING VAN DIE VERHANDEI:..ING 

Hierdie verhandeling is n konseptuele verkenning 

van die begrip "kritiese denke" en is veral gerig 

aan almal wat by die opvoeding in die nuwe Suid-

Afrika betrokke is. Die verkenning word 

gekontekstualiseer deur sekere motiewe vir so n 

ondersoek krities te bespreek en die 

belangrikheid daarvan om mense aan te moedig om 

krities te dink te bepaal. Daar word vervolgens 

eers gekonsentreer op die verhouding tussen die 

begrippe "kritiese denke", "denke" en 

"rasionaliteit". Daarna volg 'n grondige 

bespreking van die beg rip "kritiese denke". 

Voorwaardes vir die gebruik van die begrip word 

nagegaan. Die laaste gedeelte van die 

verhandeling handel oor die verhouding tussen 

kritiese denke, leer en onderrig en daar word 

beredeneer hoe kritiese denke op skoolvlak 

verbeter en bevorder kan word. 
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SUMMARY OF 'THESIS 

This thesis is a conceptual exploration of the concept 

"critical thinking" and is chiefly aimed at everyone 

involved in education in the new South Africa. The 

investigation is contextualised by critically examining 

certain motives for such an investigation and by 

assessing the importance of encouraging people to think 

critically. The focus is first on the relationship 

between the concepts "critical thinking", "thinking" and 

··rationality". Then follows a thorough analysis of the 

concept "critical thinking". Preconditions for the use 

of the concept are identified. The last part of the 

thesis deals with the relationship between critical 

thinking, learning and 

critical thinking can 

level. 

Critical thinking; 

Rationality; School; 

Teaching; Thinking; 

teaching, and a discussion on how 

be improved and promoted at school 

"I"BRMS 

Ideology; 

Syllabus; 

Thinking 

Learning; 

Subjects; 

activities; 

Parents; 

Teachers; 

Thinking 

dispositions; Thinking frames. 
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HCXJFSTUK. 1 

INLEIDING 

1.1 PROBLEEMSTELLING 

Sedert die verskyning 

thinking in 1952 is 

gepubliseer wat dit ten 

van Max Black se boek Critical 

n groat verskeidenheid programme 

doel stel om mense te leer om 

krities te dink. Oor die meerderheid van hierdie 

programme is egter geoordeel dat hulle nie in hul doel 

geslaag het nie. Hierdie programme, so is geoordeel, was 

slegs suksesvol om mense bekend te stel aan die informele 

logika; aan reels oor hoe om argumente saam te stel en 

die reels wat gevolg 

oordrag hiervan na 

moet word 

situasies 

vir geldige denke. 

waar goeie denke 

Die 

en 

besluitname vereis word, was egter die belangrikste 

tekortkoming. Dit het daartoe aanleiding gegee dat 

filosowe wat in die opvoeding belang stel, begin 

debatteer bet oar wat kritiese denke nou eintlik is en 

wat gedoen kan word om kritiese denke in alle toepaslike 

situasies te verbeter en te bevorder. Die publisering in 

1962 van Robert Ennis se navorsingsverslag, A concept of 

critical thinkjng, het hierdie debat, wat nog steeds 

voortduur, ingelei. 

Daar is baie ouers, onderwysers en ander persone wat met 

die opvoeding gemoeid is wat daarop aandring dat die 
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skoal meer aandag aan "kritiese denke" moet skenk. So 

word daar byvoorbeeld gese dat kinders nie genoegsaam 

aangemoedig word om die waarheid van bewerings te 

bevraagteken en te ondersoek en om n kritiese 

ingesteldheid vir die lewe aan te kweek nie. In n 

onlangse artikel fokus Michael Drewett (1995), n lektor 

aan een van hierdie land se universiteite, op die 

toenemende probleem van "gebrekkige kritiese denke" wat 

onder eerstejaarstudente aan sy universiteit voorkom. Hy 

voer daarin (1995:72) aan dat dit die gevolg is van n 

skoolsisteem wat leerlinge nie geleer het om "krities te 

dink" nie. Drewett gaan egter nie verder daarop in nie 

en spel nie presies uit wat die skoal veronderstel is om 

te doen nie. Ons het geen rede om te vermoed dat n 

herhaling van sy ondersoek aan ander universiteite nie 

dieselfde resultate sal oplewer 

sal waarskynlik elke keer ook 

nie, en die verklaring 

dieselfde wees. In 'n 

onlangse televisiedebat wat oar die opvoeding in n nuwe, 

demokratiese Suid-Afrika gehandel het, is dieselfde soort 

besorgdheid uitgestippel. Die mening is uitgespreek dat 

primere en sekondere skole te min doen om "kritiese 

denke" by leerlinge te bevorder. Die opsteller( s) van 

die pasvrygestelde witskrif oar onderwys en opleiding het 

oak hierdie probleem raakgesien en betoog onder andere 

dat leerplanne, onderrigmetodes en handboeke op alle 

vlakke en in alle programme van die onderwys en opleiding 

"kritiese denke" behoort te bevorder (Staatskoerant 

1995: 22). 

Daar kan vervolgens gevra word wat al hierdie 
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verskillende persone bedoel as hulle die term "kritiese 

denke" gebru ik. Di t is n ie vanse lf sprekend da t n 

belangstellende moeder wat oor die opvoeding van haar 

kind praat, die onderwyser wat oor opvoeding nadink, die 

studentevoorligter wat bekommerd is oor die hoe uitsak

en druipsyfer onder eerstejaars, politici wat oar kiesers 

se stemgedrag begaan is, en n komitee van opvoedkundiges 

wat in die algemeen 'n skoolstelsel vir die land moet 

help ontwerp, almal presies dieselfde in gedagte het as 

hulle die bevordering van "kritiese denke" beklemtoon 

nie. Elkeen het waarskynlik sy eie idee oor wat die 

begrip behels, oor wat op skoal gedoen moet word en oor 

wat die resultaat sal wees as kinders aangemoedig word om 

"krities te dink". 'n Mens kan egter aanvaar dat daar 

genoegsame ooreenkoms tussen al hierdie idees is dat daar 

van onderlinge begrip en kommunikasie sprake kan wees. 

Daar kan egter ook ernstige onderlinge verskille wees; 

verskille ten opsigte van n idee of idees oor sowel die 

inhoud as die trefwydte van hierdie verskynsel waaraan 

oenskynlik groot waarde geheg word. Hierdie verskille 

kan n mens nie bloot met n stipulatiewe definisie 

besweer nie. Daar moet dus eerder probeer word om die 

alledaagse gebruik van die begrip te karteer, wat beteken 

dat die onderlinge verbande tussen hierdie en aanverwante 

begrippe vasgestel moet 

konseptuele 

duidelike 

probleme moet 

idee te kry 

word. n Hele 

derhalwe ontrafel 

van die begrip 

verhandeling wil hiertoe 'n bydrae lewer. 

netwerk van 

word om n 

en hierdie 

Die verkenning in hierdie verhandeling gaan twee rigtings 
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inslaan - n teoretiese en n toegepaste. 

* Aan die een kant gaan gepoog word om uit te vind 

wat kritiese denke is, dit wil se wat as voorwaardes vir 

die gebruik van die begrip geld. Hier speel die skrywer 

se belangstelling in die praktiese toepassing van 

kritiese denke 'n deurslaggewende rol. Aspekte wat belig 

gaan word, word gekies met die oog op oorwegings wat geld 

by die verbetering van skoliere se kritiese denke. 

Daar bestaan nie eenstemmigheid in die literatuur oar wat 

kritiese denke behels nie. So byvoorbeeld voer John 

McPeck (1981:6) aan dat "kritiese denke" reflektiewe 

skeptisisme is, terwyl Robert Ennis (1962:83) "kritiese 

denke" as die korrekte evaluering van beweringe beskou 

het. Die opsteller(s) van die witskrif oor onderwys en 

opleiding verstaan daaronder 'n vermoe n vermoe om te 

bevraagteken, ondersoek in te stel, te redeneer, 

getuienis op te weeg en oordele te vorm, begrip te 

verkry, die voorlopige en onvoltooide aard van die meeste 

menslike kennis te erken en duidelik te kommunikeer 

(Staatskoerant 1995:22). Waar McPeck dit as n 

ingesteldheid, 'n disposisie beskou, sien Ennis dit weer 

as n aktiwiteit. Hierteenoor praat die opstellers van 

die witskrif van "vermoe" n vermoe wat agter n 

uiteenlopende verskeidenheid aktiwiteite sit. Dit bring 

dus mee dat daar ender andere bepaal sal moet word of 

kritiese denke n aktiwiteit (dalk n proses), n 

disposisie, 'n versameling van vaardighede, n vermoe of 

moontlik iets anders is. Om dit te bepaal, bring ons nog 
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nie baie ver nie, aangesien elkeen van hierdie opsies n 

nuwe stel moontlikhede open. As daar byvoorbeeld besluit 

word dat kritiese denke 'n vermoe 

dit in die wereld van handeling 

is, volg die vraag hoe 

neerslag vind. As n 

kognitiewe vermoe moet dit dan met die wil in verband 

gebring word. 

Kritiese denke 

denke geplaas. 

word terminologies binne die kader van 

Is dit denke? Is dit 'n vorm of 'n aspek 

van denke? Dit laat ons dan met die probleme wat dit is 

om te dink en watter verband daar tussen denke en 

kritiese denke bestaan. 

In die Suid-Afrikaanse situasie moet rasionaliteit ook 'n 

plek in n bespreking soos hierdie kry. Vanuit die 

postmodernisme word die beskuldiging gemaak dat die 

wereld in die keurslyf van die Europese Aufklarung se 

siening van rasionaliteit gedruk word. Hiervolgens is 

rasionaliteit 'n antropologiese kategorie en geld een 

soort rasionaliteit vir alle mense in alle situasies. 

Hierteenoor word betoog dat rasionaliteit kultureel 

bepaal is en dat daar gevolglik baie rasionaliteite is 

waarvan die een nie beter of hoer as die ander is nie. 

Die verband wat kritiese denke met rasionaliteit het, sal 

nagegaan moet word om te bepaal of kritiese denke dalk 'n 

deel van 'n westerse ideologiese stelsel is. 

Verder is daar die vraag of kritiese denke maar altyd een 

en dieselfde is. Is kritiese denke op een gebied soos 

geskiedenis dieselfde as kritiese denke op n ander 
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gebied soos sportadministrasie? 

oorwegings wat teoretici verdeel. 

dat daar nie van kritiese denke as 

Dit is een van die 

McPeck is van oordeel 

sodanig gepraat kan 

word en dat dit nie as sodanig onderrig en verbeter kan 

word nie, terwyl ander dit juis bepleit. 

Hier is dus n paar harde konseptueel-logiese neute om te 

kraak sodat die logika van die begrip, dit wil se die 

voorwaardes vir die gebruik van die begrip, die 

logiese landskap waarin essensiele kenmerke daarvan, die 

die begrip opereer, bepaal kan word. 

* Die tweede groep probleme oar kritiese denke 

sluit aan by die opvoeding. n Groot aantal programme 

denke en wat handel oar die informele logika, helder 

kritiese denke het die afgelope 

So het Matthew Lipman byvoorbeeld 

dekades die lig gesien. 

n deurlopende program 

saamgestel waardeur leerlinge na sy mening geleer en 

aangemoedig sal word om krities te dink. Alvorens daar 

sprake van 'n program kan wees, is dit egter eers nodig 

om vas te stel of kritiese denke wel aangeleer en/of 

verbeter kan word en, indien dit wel aangeleer kan word, 

watter dinge dit is wat aandag moet geniet. 

Baie opvoedkundiges 

dat kritiese denke 

onderwys beskou meet 

bevordering van 

doelstelling behoort 

belang? Indien dit 

is, socs vroeer vermeld, van mening 

as 'n belangrike doelstelling van die 

word. Die vraag 

kritiese denke 

is derhalwe of die 

n opvoedkundige 

te wees. Is dit van so n groat 

dit n onderrig kan word en indien 
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opvoedkundige doelstelling behoort te wees, is daar nog 

die vraag hoe 

byvoorbeeld of 

kritiese denke onderrig meet word; 

dit as n aparte vak of ge1ntegreerd by 

die gewone skoolvakke aangebied meet word. 

Hierdie filosof iese verkenning het dus n hoofprobleem 

wat ontrafel moet word tesame met n paar sekondere 

probleme wat voortvloei uit die situering van kritiese 

denke in die opvoedingskonteks. 

Die HOOFPROBLEEK is: Wat presies behels die begrip 

kritiese denke? 

Die SEKONDeRE PROBLEKE is: 

1.2 

Kan kritiese denke aangeleer word? 

Hoet dit n opvoedkundige doelstelling wees OD 

kinders te leer OD krities te dink? 

Indien dit aangeleer kan word, hoe Doet die onderrig 

georganiseer word? 

MOTIVERING VIR DIE ONDERSOEK 

Die volgende beweegredes kan aangedui word waarom besluit 

is om hierdie ondersoek te onderneem: 

Die skrywer was vir baie jare in die onderwys betrokke en 

weet uit ervaring dat die kwessie van die ontwikkeling 

van denkvaardighede en die bybring of ontwikkeling van 

kritiese denke vir onderwysers n probleem is. 

Onderwysers word geed opgelei om kinders te leer lees, 

skryf en reken, maar daar word van alle kante gese dat om 

dit te onderrig nie genoeg is nie. Hulle moet ook 
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sistematies die kognitiewe vermoe van die kind verder 

deesdae die ontwikkel. Daar is opvoedkundiges wat 

aanleer van denkvaardighede net so basies as die onderrig 

van die drie R'e ag en wat dit dus as n belangrike 

doelstelling van die opvoeding beskou. Daar word verder 

geargumenteer dat aangesien denke deel is van menswees, 

of dan n belangrike aspek daarvan, dit in die 

opvoedingsprogram van skole behoort te figureer. Maar 

wat moet onderrig word of hoe moet onderrig word om 

hierdie doelstelling te bereik? Hierdie eis word al vir 

jare gestel en dit lyk nie of enige verbetering intree 

nie. Hoe moet die situasie verbeter word? 

Die sosio-politieke veranderinge 

gaan, is n tweede beweegrede. 

waardeur hierdie land 

Die Suid-Afrikaanse 

samelewing beweeg tans na 'n meer demokratiese struktuur 

op alle terreine van die lewe - polities, ekonomies en 

sosiaal. Die apartheidstelsel wat n uitvloeisel van die 

voorafgaande koloniale stelsel was, was in 'n groot mate 

'n ideologiese stelsel wat die vryheid van mense in alle 

vertakkinge van die lewe beperk het. Mense was 

byvoorbeeld beswaarlik toegelaat om in die openbaar hul 

gedagtes vryelik te lug. Enigeen wat krities teenoor 

diegene in magsposisies was, is as n gevaar vir die 

samelewing en as onpatrioties bestempel en hulle kritiese 

gedagtes is ender sensuur geplaas. Daar word geoordeel 

dat "kritiese denke" dus nie juis aangemoedig was nie. 

Deesdae word daar dikwels aangevoer dat met die invoer 

van n meer demokratiese samelewingstruktuur, mense al 
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hoe meer die waarde van "kritiese denke" sal besef. 

Trouens, so word geargumenteer, 'n demokrasie sal net in 

stand gehou kan word waar die denkpatrone, bewerings en 

optrede van almal 

As aan "kritiese 

aan kritiese ondersoek onderwerp 

denke" 

toegeken word, is dit dus 

so 'n belangrike sosiale 

belangrik om duidelikheid 

die wat en hoe daarvan te verkry. 

word. 

rol 

oor 

Die geweldige invloed wat die twee belangrikste massa

kommunikasiemedia van ons tyd - die uitsaaiwese en die 

pers -

studie. 

op mense uitoefen, is 'n volgende rede vir hierdie 

Mense word daagliks deur hierdie media oorstroom 

met besluite, opinies, propaganda en nuwe waardes wat die 

hele spektrum van die lewe dek. Trouens, die mikpunt van 

hierdie media is nie 

te bel.nvloed. Daar 

slegs om in te lig nie, maar ook om 

rus dus n verpligting op ouers, 

onderwysers en alle leiers 

maar veral ook kinders, 

in die gemeenskap om mense, 

voldoende voor te berei om 

versigtig met die massamedia om te kan gaan. Weer word 

geargumenteer dat een van die belangrikste wyses waarop 

hierdie bel.nvloeding deur die massamedia beperk en beheer 

kan word, is om mense se "kritiese denke" te verbeter. 

Hierteenoor stel ander egter iets SOOS 

karakterontwikkeling voor. Dit kom dus weer daarop neer 

om grater duidelikheid te vind oor die wat en die hoe van 

kritiese denke. 

Uit die briewekolomme in dagblaaie en tydskrifte kan n 

mens die af leiding maak dat mense al hoe meer sukkel om 

gesonde en sinvolle verhoudings met hulself, ander en hul 
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omgewing tot stand te bring. Ontvlugting en bevrediging 

word gesoek in onder andere dwelmmiddels en verskeie 

vorme van ontspanning en vermaak wat hul lewens verder 

ru1neer. Deesdae word daar dikwels geargumenteer dat 

baie van die krisisse in die gemeenskap hulle oorsprong 

by die mens self het en deur hom/haar hanteer kan word en 

dat dit nie 'n geval van blinde oorsaak-en-gevolg is nie. 

Mense behoort hiervolgens geleer te word om hul lewe te 

ondersoek, hul denkpatrone en optredes te evalueer en 

aldus self te seek na oplossings vir hul probleme. 

Iemand wat krities kan dink, so word aangevoer, sal beter 

in staat wees om sy/haar lewe deur selfkritiek meer 

sinvol te kan maak. 

n belangrike rol 

sinmaking daarvan, 

Kritiese denke verkry dus hierdeur 

in die persoonlike lewe en in die 

maar oar die wat en hoe van die 

kritiese denke wat hierdie rol moet speel, bestaan daar 

geen eenstemmigheid of selfs duidelikheid nie. 

Daar word dus hoe waarde geheg aan of ten minste hoe 

verwagtings gekoester van kritiese denke en tog bestaan 

daar groat onsekerheid en meningsverskil oar die aard en 

nag meer oor die ontwikkeling en die onderrig daarvan. 

Dit lyk na 'n tema waaroor baie meer besin moet word as 

wat inderdaad die geval is. 

1.3 OORSIG OOR DIE INHOUD 

In hierdie verkenning word die volgende aan die orde 

gestel. 

In hoofstuk 2 word die verband van twee aanverwante 
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begrippe "denke" en "rasionaliteit" met die begrip 

"kritiese denke" nagegaan. Dit beteken dat "denke", 

"rasionaliteit" en "kritiese denke" opgehelder en dan met 

mekaar in verband gebring moet word. Die temas van denke 

en rasionaliteit is uiters omvattend en het reeds baie 

aandag getrek. Hier gaan dit egter net om die logiese 

situering van "kritiese denke". 

In hoofstuk 3 word eers n bespreking gegee van situasies 

waar kritiese denke ter sprake is. Daarna word 'n aantal 

teoriee oor kritiese denke aan die orde gestel. Die doel 

van die hoofstuk is om uit die verskillende benaderings 

te probeer bepaal wat kritiese denke behels. 

In hoofstuk 4 word die aard van kritiese denke in detail 

bespreek. Daar word veral op die aktiwiteits- en 

disposisionele karakter van kritiese denke gefokus. Die 

bespreking van hierdie hoofstuk vorm die grondslag vir 

die praktiese aspekte wat in die volgende twee hoofstukke 

aan die orde kom. 

In hoofstuk 5 word die bevordering van kritiese denke op 

skoolvlak bespreek. Eers word gevra waarom kritiese 

denke op skoal aandag moet geniet en daarna word gevra 

van watter stadium af dit aktief in die skoolwerk aandag 

moet kry. 

In boofstuk 6 word die verhandeling afgesluit met 

belangrike vraag oor hoe kritiese denke in die 

die 

skool 

aandag behoort te kry. Die term "kritiese onderwys'" word 



12 

ingevoer, aspekte daarvan word aangespreek en implikasies 

vir die ontwikkeling van kritiese denke op skoolvlak word 

getrek. 
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HOCJFSTUK. 2 

DENKE,. RASIONALI'T.EIT 

KRITIBSE DENKE 

2.1 INLEIDING 

Alvorens die begrip "kritiese 

kom, is dit nodig om eers 

denke" ender bespreking kan 

die 

begrippe wat daaraan verwant is, 

f okus 

te 

te rig op 

wete "denke" 

twee 

en 

"rasionaliteit". Daar kan vermoed word dat hierdie 

begrippe verband hou 

verstand. So word 

met die mens se gebruik 

daar aangevoer dat n 

van sy 

per soon 

byvoorbeeld baie nugter in sy denke is of dat hy 'n baie 

rasionele houding teenoor n gebeurtenis inneem. In 

sulke uitsprake kom "denke" en "'rasionaliteit" baie na 

aan mekaar. Die begrip "rasionaliteit" kan nie buite 

rekening gelaat word as daar gepraat word van die mens as 

'n denker nie. Daar word dikwels beweer dat die mens n 

rasionele wese is. Wat beteken dit en hoe hou dit 

verband met die mens as denkende wese en veral ook as 

krities denkende wese? 

Daar kan ook verder vermoed word dat die terme "dink" en 

"krities dink" op n wyse met mekaar verband hou. 

Kritiese denke is waarskynlik 'n wyse of faset van denke, 

want "Sy dink aan haar moeder" is op die oog af nie 

kritiese denke nie. Hoe die twee begrippe by mekaar 
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aansluiting vind, moet 

onderlinge verbande behoort 

word. 

dus vasgestel word. Hulle 

dus ondersoek en gekarteer .t.a 

Dit skyn dus dat 'n bespreking van hierdie begrippe 

aspekte aan die lig kan bring wat 'n mens in staat sal 

stel om n beter begrip van kritiese denke te he en te 

bepaal of en hoe dit aangeleer of verbeter kan word. 

Hierdie twee 

uitlok oor 

aanverwante begrippe kan 

beide is reeds baie 

n wye 

boeke 

bespreking 

en artikels 

geskryf. Dit is egter nie die doel van hierdie hoofstuk 

om die twee begrippe volledig te bespreek nie, maar slegs 

om aandag te skenk aan daardie aspekte wat kan help om 

kritiese denke beter te verstaan en kan bydra tot die 

bevordering en beoefening daarvan. 

Dit is nodig om daarop te wys dat stipulatiewe definisies 

soos n mens dit in woordeboeke en Sielkundige handboeke 

aantref, nie vir ons doel sal deug nie. Daar is reeds 

telkens beklemtoon dat ons te make het met versoeke uit 

die bree gemeenskap vir meer aandag op skoal aan kritiese 

denke. Dit moet dus handel oor hoe mense <link oar denke, 

kritiese denke en rasionaliteit oor hoe hierdie 

verskynsels in die alledaagse lewe gekonstitueer word. 

Daarom dat 'n logies-konseptuele ondersoek nodig is en 

nie een of ander empiriese ondersoek nie. 
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2.2 DENKE 

Wat is denke? Is dit beredenering in die siel van die 

mens soos Plato (Edwards 1967: 101) aanvoer; n dialoog 

met jouself? Is dit dus iets privaat - iets waartoe 

ander geen toegang het nie? As dit die geval is, hoe gee 

ons dan rekenskap daarvan dat 

met allerlei denkbeskrywings 

buitestaanders ander tog 

beskryf? Meet dit as n 

openbare aktiwiteit beskou word? Maar dan weet ons dat 

mense met toe oe kan le en dink of dat buitestaanders 

hulle terdee kan misgis met n ander se gedagtes. Is dit 

moontlik bloat net 'n vermoe? Hierby kom nog ander vrae. 

Kan dit aangeleer word of is dit 'n gegewenheid? Hoe is 

dit moontlik dat een persoon beter as 'n ander dink? Is 

daar verskillende soorte of vlakke van denke en indien 

so, hoe hou dit met mekaar verband? Antwoorde op hierdie 

vrae sal help dat 'n mens n beter idee van die begrip 

"denke" het en om te verstaan hoe dit met kritiese denke 

verband hou. In die volgende bladsye sal die aard van 

denke nader bepaal word deur eers verskillende voorbeelde 

van denkbeskrywings te bespreek. Daarna word antwoorde 

oorweeg op die vrae wat hierbo gestel is. 

2.2.1 VOORBEELDE VAN DENKBESKRYWINGS 

Die volgende is voorbeelde van hoe die begrip "denke" 

gebruik word: 

* Pieter het lank gedink om die probleem op te los. 

* Toe sy hom sien, het sy aan daardie aand gedink. 

* Pasop! Oink wat jy doen! 
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* Die Pous het Galileo se denke verwerp. 

* Maria kan goed dink. 

Laat ons nou elke voorbeeld afsonderlik bespreek. 

1. In die eerste voorbeeld word denke vereenselwig met 

die oplos van n probleem, met ander 

aanvaarbare of korrekte oplossings. 

In hierdie soeke is aktiwiteite soos 

woorde die soeke na 

Dit is denke hoe. 

die volgende ter 

sprake: oorweging, 

toetsing, evaluering en 

hierdie aktiwiteite dui 

onderskeiding, 

besluitneming. 

aan dat daar gedink 

beredenering, 

El keen van 

word. Die 

beskouing van denke in hierdie voorbeeld is dat dit n 

aktiwiteit of n versameling van aktiwiteite is wat 

meebring dat 'n taak verrig of 'n doel bereik word. Uit 

hierdie voorbeeld kan verder afgelei word dat hierdie 

denke tyd in beslag neem; dat hierdie denke 'n begin- en 

n eindpunt het. Dit dui verder aan dat dit gebrekkig 

kan wees of heeltemal kan misloop en dat gebreke en 

mislukkings aangetoon kan word. Dit is oak goed om 

daaraan te herinner dat daar probleme van allerlei aard 

kan wees soos om n groat klip uit 'n tuin te verwyder, 

n wiskundige probleem of vir n man om n meisie se 

liefde te wen. Alle denke is egter nie probleemoplossing 

nie. 

2. In teenstelling met die eerste voorbeeld is daar in 

die tweede geval nie sprake dat iets nuuts "uitgedink" 

word nie. Hier behels denke om herinner te word aan n 

gebeurtenis wat tevore plaasgevind het. Dit is denke 

dat. Denke is hiervolgens om 'n vorige ervaring voor die 
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geestesoog te bring. Dit kan willekeurig gedoen word 

soos wanneer jy oor jou kinderdae gesels of wanneer jy 

byvoorbeeld Geskiedenisfeite moet herroep om n 

toetsvraag te beantwoord. Dit kan ook onwillekeurig 

gebeur socs in die geval ender bespreking . Weer is dit 

goed om op twee aspekte te wys: Ons kan allerlei dinge 

onthou soos byvoorbeeld ons eie dagdrome waarvan niemand 

iets weet nie tot 'n openbare gebeurtenis soos die eerste 

demokratiese verkiesing in Suid-Afrika wat 'n persoon met 

miljoene ander deel en wat uitvoerig gedokumenteer is; 

privaatheid is nie noodsaaklik nie. Verder, ook hier is 

foute en korreksie moontlik; as iemand sy herinneringe 

openbaar , hoef dit nie sondermeer aanvaar te word nie. 

3. In die derde voorbeeld is die waarskuwing om te dink 

n oproep om aandag te skenk - dus, soos by die eerste 

voorbeeld, n aktiwiteit. Denke word hier in terme van 

"aandag skenk" verstaan. Iemand wat aandag skenk, is een 

wie se gedagtes bepaal is by die taak wat op hande is en 

ens weet dat hierdie n willekeurige of onwillekeurige 

handeling is. Die vraag kan gestel word of alle denke 

dan n ie "aandag skenk" is n ie. Kan ' n mens d ink sender 

om terselfdertyd aandag te skenk? 'n Mens kan 'n liedjie 

sing, terwyl jy besig is om iets te bereken. Dit beteken 

dat jy die liedjie sing sender om daaraan aandag te 

skenk, aangesien jou aandag by die berekening is. Jy het 

dus nie gedink wat jy sing nie. As n motorbestuurder 

nie aandag skenk aan wat voor in die pad gebeur nie, sal 

hy gou in die moeilikheid beland. 

dat hy nie gedink het wat hy doen 

Dit ko daarop ee.,i.='------

nie. Dit kom dus voor 
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asof "aandag skenk" en "denke" twee woorde vir dieselfde 

aktiwiteit is, maar wat in verskillende kontekste gebruik 

word. Hier het ons weer 'n geval van 

anders as by herinnering kom hier 

verantwoordelikheid in - as die handeling 

dink aan, maar 

n element van 

skeef loop, sal 

daar verantwoording 

implikasie dat die 

gedoen moet word. Weer is die 

privaatheid van denke toevallig is, 

want ons blameer mense wat nalaat om met aandag te 

handel. 

4. In die volgende voorbeeld 

resultaat van dit wat uitgedink 

verwys denke na 

is; die uitkoms 

is na Galileo 

die 

van 

se aktiwiteit. Die verwysing 

gevolgtrekkings, beskouings, opinies, formulerings, 

hipoteses, oortuigings 

besig om te dink nie, 

byvoorbeeld daarvan 

en teoriee. Die persoon is nie 

bewering waar is, 

van die heel al 

denkaktiwiteite 

afgehandel is en 

maar het 

oortuig te 

SOOS dat die 

is nie, 

reeds klaar gedink. Om 

wees dat n bepaalde 

aarde nie die middelpunt 

veronderstel dat die 

wat gelei het tot so n slotsom 

dat die persoon die oortuiging so te se 

"besit". Denke verwys dus in hierdie geval nie na die 

proses van denke nie, maar na die uitkoms, die finale 

gesistematiseerde gedagtes. Hierdie gedagtes is openbare 

besit en kan vanuit verskillende perspektiewe evalueer 

word. 

5. In die laaste voorbeeld word denke as 'n hoedanigheid 

of wat n mens ook n vermoe kan noem, beskryf. Wanneer 

iemand aanvoer dat Maria goed kan dink, beteken dit nie 
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dat sy noodwendig op daardie tydstip besig is om te dink 

nie. Wat bedoel word, is dat, indien 'n situasie opduik 

waar Maria moet dink, daar verwag kan word dat sy dit 

goed sal doen. Sy beskik oor 'n bepaalde bekwaamheid wat 

in die praktyk na vore sal tree. As sodanig is hierdie 

n oorkoepelende gebruik; al die ander voorbeelde 

veronderstel die vermoe om te kan dink. Denke word dus 

in hierdie voorbeeld as n disposisie beskryf n 

disposisie tot handeling, want dit moet toetsbaar wees of 

uitkoms en vermoe inderdaad saamhang. Die "goed" in die 

voorbeeld dui op evaluasie , met ander woorde dit dui weer 

daarop dat denke goed of sleg, doeltreffend of 

ondoeltreffend, suksesvol of onsuksesvol kan wees en as 

sodanig uitgewys kan word. 

Wat kan nou oor die gebruik van die begrip "denke" 

afgelei word uit die vyf denkbeskrywings hierbo? 

Die verskillende manifestasies wat die begrip "denke" 

openbaar, bring 'n mens tot die slotsom dat die begrip 

polimorf ies van aard is, dit wil se daar kan afdoende 

maar geen noodsaaklike voorwaardes vir die gebruik van 

die begrip neergele word nie. Vir die praktiese 

doelstelling van hierdie verhandeling is dit egter nodig 

dat meer gese word. Regdeur die bespreking van die 

voorbeelde is beklemtoon dat die privaatheid van denke 

nie noodsaaklik is nie; binne ons konteks is dit eintlik 

irrelevant, want dit gaan in die opvoedingsituasie om die 

uiterlike, die handelingsmanifestasie. As n kind se 

denkaktiwiteit heeltemal privaat is, hoe sal die 

onderwyser dit dan kan raaksien? Dit is dus nodig dat 
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ans nader na denke as aktiwiteit sal kyk. 

Dit gaan egter nie om geisoleerde aktiwiteite nie. Daar 

mo et n vastigheid of kontinuiteit of patroonmatigheid 

wees om werklik van 'n denkende mens te praat. Dit dui 

op die disposisionele aard van denke, dit wil se as n 

sekere situasie hom voordoen, dan sal die subjek aldus 

optree. Dit is na hierdie twee aspekte van denke wat ons 

nou gaan kyk. 

2.2.2 DEN KE AS AKTIWITEIT 

Sommige van die voorbeelde hierbo het denke as n 

aktiwiteit beskryf. Laat ons dus vasstel wanneer n 

verskynsel as 'n aktiwiteit bestempel word. Waarom se 

ons dat swem, speel, spit, klavierspel, dans en die optel 

van bedrae aktiwiteite is? Is dit omdat die persoon 

besig is om iets te doen waarvan hy bewus is? Wat dan 

van asemhaling, die knip van die oe, die sluk wanneer jy 

eet of 'n gesnork wanneer jy slaap? In sulke gevalle is 

daar ook sprake dat dinge gedoen word, maar sander dat 'n 

mens altyd daarvan bewus is en dat jy dit kan beheer. 

Ons sal sulke verskynsels as aktiwiteite van die liggaam 

bestempel wat dikwels onwillekeurig van aard is, tensy 

die persoon asemhalingsoefeninge doen, vir iemand 

knipoog, n 

het. Hieruit 

pil afsluk of illustre~r hoe iemand gesnork 

kan daar afgelei word ,~~t daar twee soorte 

aktiwiteite is, willekeurig en onwillekeurig. n 

Willekeurige aktiwiteit is taakgebonde of doelgerig, kan 

suksesvol of onsuksesvol verrig word, is beheerbaar, het 
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n begin- en ·n eindpunt en neem tyd in beslag, terwyl ·n 

onwillekeurige aktiwiteit plaasvind sander dat die mens 

daaroor beheer het. Hoe is dit ten opsigte van denke? 

Ons sal aanvoer dat iemand wat n aantal bedrae optel, 

met denke besig is. Die persoon is besig met ·n bepaalde 

taak, hy/sy mag die bedrae korrek optel of n fout 

begaan, die persoon beweeg stapsgewys voort en tyd word 

daaraan bestee. So ·n denkaktiwiteit word dus deur die 

mens beheer. Dieselfde kan ook aangevoer word ten 

opsigte van byvoorbeeld beplanning, beredenering en 

toetsing wat ons as denkaktiwiteite beskou. 

Is dit korrek as ons oor die aktiwiteitsaard van denke 

praat om denke te beskou as een en dieselfde aktiwiteit? 

Soos reeds aangetoon, kan 

op die spel wees as ons 

daar verskillende aktiwiteite 

beweer dat iemand dink. Die 

persoon kan byvoorbeeld n plan beraam, n som uitwerk, 

n storie volg, iemand uit die verlede herken, ·n saak 

oorweeg of tot n besluit kom. Alhoewel al hierdie 

aktiwiteite as denke bestempel word, word daar elke keer 

op n ander wyse gedink. Die denkaktiwiteit neem elke 

keer 'n ander vorm aan, omdat die raamwerk waarin die 

denke plaasvind van aktiwiteit tot aktiwiteit verskil. 

Dit is soos wanneer ons praat van tuinmaak; dit is 'n 

saambreelbegrip wat n he le aantal verskillende 

aktiwiteite soos spit, hark, 

oes behels. Netso kan denke 

begrip beskou word wat 

verskeidenheid aktiwiteite. 

skoffel, plant, natgooi en 

ook as n oorkoepelende 

uitdrukking vind in n 
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te vind tussen die een 

denkaktiwiteit en 'n ander? Hoe verskil die beraming van 

n plan enersyds van die uitwerk van n som andersyds? 

As jy n plan beraam, sal jy van prosedures, strategiee, 

tegnieke en oorwegings gebruik maak wat nie dieselfde sal 

wees as wanneer jy n som uitwerk nie. So sal jy 

byvoorbeeld by die beraming van 'n plan rekening moet hou 

met die gevolge wat dit sal he, terwyl daardie oorweging 

byvoorbeeld nie so belangrik is by die uitwerk van 'n som 

nie; die korrekte bewerking van elke stap is dan meer 

deurslaggewend. Daar kan derhalwe aangevoer word dat die 

verskil tussen die een denkaktiwiteit en n ander 

denkaktiwiteit daarin le dat elke denkaktiwiteit sy 

besondere denkraamwerk het. 

Is dit die aanleer van daardie denkraamwerke wat die mens 

in staat stel om te kan dink? En is dit die rede waarom 

die denke van 'n graad een-leerling nie op dieselfde vlak 

as die denke van 'n matriekleerling is nie of waarom n 

persoon op een gebied swakker as op 'n ander gebied dink? 

Is dit omdat daardie denkraamwerke ontbreek? As ons 

aanvoer socs hierbo, dat denke ender meer die aard van 'n 

aktiwiteit het, dan hou dit die implikasie in dat dit 

socs enige aktiwiteit aangeleer en verbeter kan word. n 

Graad een-leerling besit ender andere baie minder 

feitekennis en denkraamwerke as n matriekleerling. Om 

socs 'n matriekleerling te kan dink, meet die graad een

leerling onder andere nog baie denkstrategiee, 

prosedures, -tegnieke, -roetines en derglike 

denkhulpmiddels waaruit n denkraamwerk bestaan, aanleer 
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en beoefen. Dieselfde geld vir 

hoe om byvoorbeeld te beplan 

Denkraamwerke ten opsigte van 

n persoon wat nie 

of te onderskei 

we et 

nie. 

daardie aktiwiteite 

ontbreek of is gebrekkig en moet aangeleer word. Gilbert 

Ryle (1972: 111-121) het tot dieselfde slotsom gekom ten 

opsigte van die aanleer van denke. Hy het geargumenteer 

dat skole allerhande vakke soos wiskunde, Latyn, 

tekenkuns en skrynwerk vir kinders aanleer, maar nie 

denke as 'n skoolvak aanleer nie. Dit beteken egter nie 

dat kinders nie op skoal geleer word om te dink nie; 

inteendeel, kinders word in die onderskeie vakke geleer 

hoe om daarin te dink en probleme daarin op te los. Die 

onderwyser sal deur voorbeelde vir 'n kind wys hoe om n 

probleem aan te pak. Hy sal metodes aantoon en riglyne 

verskaf en daarna vir die kind toelaat om 

hulpmiddels tot sy beskikking self te probeer 

met daardie 

om 'n taak 

te voltooi of 'n probleem op te los. Die aangeleerde 

roetines en prosedures moet in nuwe situasies toegepas 

word. Hiervolgens behels die aanleer van denke as 

om by jouself struikelend 

aangeleerde hulpmiddels om 

aktiwiteit dus vir Ryle 

n 

te 

n eksperimenteer met die 

bepaalde taak te verrig. Met hierdie beskouing van Ryle 

word saamgestem. Denkraamwerke vir die verskillende 

aktiwiteite wat denke aanneem, moet aangeleer word. 

Plato en ander het aangevoer dat denke n aktiwiteit is 

wat privaat van aard is - redevoering met jouself. Is 

dink privaat? As dit privaat is, dan kan ons dit nie 

weet nie, want elkeen se privaatheid is sy eie. As ons 

dit wat privaat is kan deel, dit wil se kan saamstem dat 
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private denke denke en niks anders is nie, dan is dit nie 

logies privaat nie, maar slegs toevallig privaat. Die 

man wat op die bed le en met toe oe 'n wiskundige 

probleem oplos of 'n omhelsing met sy vrou verbeel, kan 

dit op meer opsigtelike wyse doen. Hy kan voor sy klas 

op 'n skryfbord die oplossing stap vir stap, al skrywende 

uitdink, of hy kan sy arms om sy vrou slaan wanneer sy 

die vertrek binnekom. As dit die geval is, kan daar dan 

sprake wees dat die privaatheid van denke noodsaaklik is? 

Beslis nie. Vir hierdie verkenning wat aansluiting vind 

by die opvoeding, is die privaatheidsaspek van denke 

egter irrelevant, omrede ans kinders se denke wil 

verbeter en dit tog nie moontlik is as dit iets privaats 

is nie. 

Hierdie deel word nou afgesluit met 'n opsomming van wat 

oor denke as aktiwiteit aangevoer is - dit sal later weer 

ter sprake kom wanneer daar gefokus word op die begrip 

"kritiese denke" en die toepassing daarvan in die 

opvoeding. 

1. Denke kan verstaan word as aktiwiteit en is 

willekeurig van aard. 

2. Dit is foutief 

aktiwiteit te beskou. 

om denke onder andere as 

Dit meet liefs beskou word as 

een 

n 

verskeidenheid denkaktiwiteite wat 

aanneem. 

verskillende vorms 

3. Elke denkaktiwiteit het sy eie denkraamwerk. 

4. Omdat denke onder meer die aard van n aktiwiteit 

aanneem, is die logiese implikasie daarvan dat dit soos 
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enige aktiwiteit aangeleer en verbeter kan word. 

5. Die aanleer van denkraamwerke dra in 'n groat mate 

daartoe by dat n persoon n denkaktiwiteit kan 

bemeester. 

6. Dit is nie noodsaaklik dat denke as aktiwiteit 

privaat van aard moet 

die openbaar en kom 

simbole. 

2.2.3 DEN KE AS 

wees nie. Dit is waarneembaar 

tot uitdrukking in handelinge 

DISPOSISIE 

in 

en 

Soos reeds hierbo aangedui, het denke ook n 

disposisionele karakter. In "Maria kan geed dink", word 

aan denke gedink as n vermoe wat Maria besit. Gilbert 

Ryle was van mening dat aktiwiteite socs denke wat aan 

die verstand toegeskryf word, ook beskou meet word as 

disposisies van die persoon (1949:111). Wat is n 

disposisie? n Paar voorbeelde sal dit duidelik maak. 

n Mens kan deur 

suikerklont ontdek 

waarneming sekere eienskappe van n 

soos byvoorbeeld dat dit hard en wit 

is, dat dit die vorm van n kubus aanneem en dat dit n 

bepaalde massa en volume het. Die suikerklont het egter 

ook 'n ander eienskap wat nie waarneembaar is nie en dit 

is dat dit die eienskap van oplosbaarheid besit. Om aan 

te veer dat die suikerklont oplosbaar is, is om te beweer 

dat dit 'n bepaalde disposisie besit -- die disposisie om 

op te los as dit in water geplaas word. Die bewering 

"Hierdie suikerklont is oplosbaar" kan as volg omskryf 

word: "As hierdie suikerklont in water geplaas was, dan 

sou dit opgelos het" of ook "As hierdie suikerklont in 
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water geplaas word, dan sal dit oplos". n Disposisie 

dui 'n moontlikheid tot 'n veranderde toestand aan wat 

iets so te se "bes it" . Ryle het die term na die terre in 

van die lewende oorgedra om rekenskap te gee van gedrag 

wat onder sekere omstandighede manifesteer. So kan 

aangevoer word dat honde die disposisie het om te blaf. 

Hiermee word bedoel dat honde soms blaf of dat waargeneem 

kan word dat sommige honde dit gereeld doen as aan sekere 

voorwaardes soos n vreemdeling wat verbyloop of n 

volmaan, voldoen word. By die mens slaan dit op 

onwillekeurige gebeurtenisse soos "As Alice lemoensap 

drink, dan trek haar bors toe," en willekeurige 

handelinge soos "As Kobus die bal by die lynstaan ingooi, 

dan sal Wessel dit probeer bemeester." Disposisies kan 

omskryf word in terme van n hoedanigheid, n vermoe, n 

neiging, 

eienskap. 

n bekwaamheid, n bevoegdheid of selfs n 

Die bewering "Maria kan goed dink" kan 

"ingevul" word in terme van die volgende disposisies: As 

Maria n wiskundige probleem gegee word, sal sy dit 

normaalweg vinnig en korrek oplos. Of: as Maria 'n plan 

mo et maak hoe om uit die moeilikheid te kom, sal sy 

normaalweg met iets te voorskyn kom waaraan niemand ooit 

gedink het nie. Of: as Maria skaak speel, sal sy 

normaalweg maklik wen. Daar is dus baie moontlike 

handelingspatrone wat die aanspraak dat Maria goed kan 

dink, kan substansieer, afhangende van die omstandigheid 

waarin sy haar bevind. 

Hoe bekom n persoon n disposisie? Is dit van nature 

daar of word dit aangeleer? Die aard van n 
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onwillekeurige disposisie is dat iemand dit het of nie 

het nie, soos in die geval van Alice se bars wat toetrek. 

Hier praat ans dan van byvoorbeeld erflikheid, groei of 

rypwording. n Hond het die disposisie om te blaf of hy 

het dit nie en n atleet het die disposisie om vinnig te 

hardloop of hy het dit nie. Hier vertoon die verwysing 

na n disposisie dieselfde karakter as om aan te voer dat 

n suikerklont oplosbaar is. Die suikerklont besit die 

bepaalde eienskap van oplosbaarheid. Daardie disposisie 

is onskeidbaar deel van die suikerklont. Dis deel van sy 

samestelling. 

Wat is die posisie nou met denke in die geval van die 

mens? Om die mens as n rasionele wese te def inieer soos 

Aristoteles gedoen het, is om denke n noodsaaklike 

voorwaarde vir menswees te maak. Die disposisie tot 

denke meet dan socs oplosbaarheid in die geval van die 

suikerklont wees, anders hou slapende en bewustelose 

mense op om mense te wees. Maar wat nou van babatjies, 

idiote en ander "menslike produkte" waar daar ten minste 

twyfel oor denke is? By verreweg die meerderheid 

denke en maak ens mense 

dink. Dink is 'n kriterium 

van 

ook 

vir 

mense verwag ons 

verantwoordelik om te 

menswees. Die wat 

grand van juis die 

babatjies wat sal 

nie hier inpas nie, word behou of op 

disposisionele beskouing, byvoorbeeld 

dink wanneer hulle opgroei, 6f waar 

morele oorwegings op grand van historiese oorwegings 

uitsonderingsgevalle inlaat. Ons werk dus met denkvermoe 

socs met oplosbaarheid as vertrekpunt, maar dan word die 

twee soorte disposisies radikaal van mekaar onderskei. 
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Die dink-disposisie is by die mens nie n alles of niks 

aangeleentheid SOOS oplosbaarheid nie; dit is 

veranderbaar deur opvoeding en opleiding. Na hierdie 

aspek van die disposisionele aard van denke sal weer 

verwys word as kritiese denke onder bespreking is. 

2.2.4 DEN KE EN KRITIESE DEN KE 

Hierbo is alreeds gemeld dat daar skynbaar 'n samehang 

tussen die twee begrippe bestaan. Vervolgens sal 

vasgestel word of daar 'n samehang is en hoe die samehang 

verstaan moet word. 

Ons beskryf mense se denke as kreatief, logies, 

selfstandig, pessimisties, verward, krities, ensovoorts. 

Hoe meet n mens hierdie klassif isering van denke 

verstaan? Kom ons kyk na die volgende beskrywings: 

* A dink pessimisties oor die verslag. 

* B dink krities oor die verslag. 

* c dink kreatief oor die verslag. 

* D dink logies oor die verslag. 

* E dink oor die verslag. 

In die gevalle A - D word daar op n bepaalde wyse oor 

die verslag gedink, dit wil se dat sekere fasette van 

denke 'n meer prominente rol as ander speel. Die denke 

word so te se in n bepaalde rigting gekanaliseer. Wat 

die geval E betref, word daar nie duidelikheid verskaf 

oor hoe daar gedink word nie. Die denkwyse word nie soos 

in die ander gevalle gespesifiseer nie; dit kan een of 

meer van die voorafgaande wyses verteenwoordig. Oaar kan 
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dus uit hierdie gevalle die gevolgtrekking gemaak word 

dat denke volgens denkwyse geklassifiseer word. 

denkwyse het sy bepaalde eienskappe en maak van 

Elke 

n 

spesifieke denkraamwerk gebruik. Daardeur word dan 

wat denke nadruk geplaas op die verskillende fasette 

aanneem. Wanneer n mens van denke praat soos in die 

laaste geval, omsluit dit al die moontlike wyses wat 

denke kan aanneem. Dit is egter belangrik om op te merk 

dat die 

duidelik 

skeidslyne 

getrek kan 

tussen die onderskeie soorte nie 

word nie. Hiermee word bedoel dat, 

alhoewel die verskeie denksoorte duidelik onderskeibaar 

is, daar ook vae oorvleuelende gebiede is waar dit 

moeilik is om te besluit hoe denke geklassifiseer meet 

word. Soos dit later duidelik sal word, bevat kritiese 

denke ook menige kere fasette van kreatiewe en logiese 

denke en is die klassif isering dus dikwels kunsmatig van 

aard. 

Die begrip "denke" 

denkwyses, terwyl die 

omsluit 

begrip 

dus n 

"kritiese 

verskeidenheid 

denke" een 

spesif ieke denkwyse met besondere kenmerke en n eie 

denkraamwerk beskryf. Daar is egter n noue logiese 

verwantskap tussen die twee begrippe, want wat uit n 

bespreking van die begrip "denke" voortvloei, is eweneens 

van toepassing op die begrip "kritiese denke" anders is 

kritiese denke nie denke nie. Hierdie verwantskap sal 

later nog duideliker word wanneer kritiese denke bespreek 

word. 
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2.3 RASIONALITEIT 

Hierbo is beweer dat indien die mens gedef inieer word as 

n rasionele wese soos Aristoteles gedoen het, dan is 

denke n noodsaaklike voorw'aarde vir menswees (supra 

2.2.3). Ons sien dus dat daar n logiese verband tussen 

die begrippe "denke" en "rasional i tei t" bestaan. Daardie 

verband moet derhalwe bepaal word. Om dit te kan doen, 

mo et daar eers vasgestel word wat die begrip 

"rasionaliteit" beteken. 

2.3.1 WAT IS RASIONALITEIT? 

Daar is verskillende wyses hoe 'n mens tot 'n besluit oor 

n saak kan kom of 'n aanspraak wat iemand maak, kan 

aanvaar. n Mens kan jou laat lei deur iemand wat met 

gesag beklee is of iemand wat 'n outoriteit op daardie 

gebied is. 'n Mens kan toelaat dat emosie jou beinvloed 

of jy kan 'n blinde raaiskoot waag. Laastens kan 'n mens 

jou ook laat lei deur jou eie denke. Watter nut het dit 

as 'n persoon die balans in sy tjekboek bepaal op grand 

van 'n droom wat hy gehad het of deur 'n blinde raaiskoot 

te waag? Mense reel in die algemeen nie hul lewens op so 

n wyse nie. Die korrektheid van byvoorbeeld n 

tjekboekbalans moet vasgestel kan word. Redes meet 

verskaf word waarom 'n bepaalde balans die korrekte een 

is. Mense sal net informasie as korrek aanvaar en n 

aanspraak as betroubaar beskou as daar bewyse bestaan 

waarop hulle kan steun. Besluite wat op grand van 

emosie, die gesag van outoriteit, blinde raaiskote, 
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ensovoorts, gemaak word, kan nie rasioneel, dit wil se op 

die basis van redes wat nie wentel om n persoon se 

idiosinkrasiee nie, maar wat aan intersubjektiewe 

ondersoek en evaluering blootgestel word, verdedig word 

nie. Sodanige redes is onaanvaarbaar vir die meeste 

mense. Daar is 'n verwagting by redelike mense dat elke 

aanspraak en optrede verdedigbaar moet wees, met ander 

woorde dat toetsbare redes ter ondersteuning aangevoer 

meet kan word. As dit nie die geval is nie, dan word so 

n aanspraak of optrede as irrasioneel verwerp. H. I. 

Brown (1988: 183) het aangevoer: 

'Rational beliefs can be distinguished from those 

beliefs that are not properly grounded by reason 

and from those that conflict with what we have 

reason to believe. Rational means we believe 

on basis of relevant evidence and be prepared to 

alter our beliefs if the weight of evidence 

changes.' 

Hense wat hulle sander voorbehoud laat lei in hul 

besluitname en optrede deur dogmatisme, indoktrinasie, 

ideologie, impulsiwiteit, emosionalisme, gewoontevorming, 

voorpratery, blinde raaiskote, outoritere gesag en 

tradisie tree irrasioneel op. In al sulke gevalle het 

die persoon nie sy eie denke ingespan nie, maar hom/haar 

grootliks laat beinvloed en laat lei deur eksterne 

faktore. Irrasionaliteit is as sodanig net moontlik as 

n dogmatiese posisie 

geregverdig word nie. 

moraliteit onmoontlik. 

dit kan tog nie rasioneel 

Boonop maak dit 'n samelewing en 
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Dikwels word die aanspraak gemaak dat die mens n 

rasionele wese is. Met hierdie aanspraak word bedoel dat 

die mens nie soos dinge uitgelewer is aan blinde 

kousaliteit of instinktief soos die dier optree nie, dit 

wil se dat sy gedrag nie bepaal word deur natuurlike 

neigings nie. Die mens het die vermoe ontwikkel om deur 

middel van beredenering sy gedrag te orden. Hy sal vrae 

stel, betwyfel, besin, oorweeg, na redes en bewyse vra en 

argumente aanvoer as basis vir sy interaksie met ander en 

sy omgewing. Die gevolgtrekking waartoe dus gekom kan 

word, is dat rasionaliteit daardie vermoe is wat die mens 

besit om deur beredenering tot n konklusie oor n 

aangeleentheid te kom en toepaslik op te tree. 

Die gee van redes het natuurlik belangrike implikasies. 

As 'n aanspraak nie verstaan of die doel van 'n optrede 

nie gesnap word nie, is redes nie dadelik tersake nie; 

die aanspraak of optrede moet eers verduidelik word. 

Verder kom relevansie in die spel wat beteken dat die 

gegewe redes relevant tot die aanspraak of optrede moet 

wees. Wie die redes aanvoer of 

status en ouderdom van die 

irrelevant. 

bevraagteken, die geslag, 

persoon of persone is 

2.3.2 IS RASIONALITEIT 'N WES TERSE 

IDEOLOGIE? 

Daar is mense wat aanvoer dat n verbondenheid aan 

rasionaliteit sigself 'n ideologiese verbondenheid is wat 

spesifieke ideologiese, kulturele en klasbelange 
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aanleiding van 

Westerse lande 

intellektuele 
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Hierdie mening word 

twee sosiale feite: 

veral gehuldig 

die beklemtoning 

van individualisme en die indiwidu 

vermoe, en die vroeere kolonisasie 

na 

in 

se 

van 

ander volke deur Westerse lande. Hierdie vraagstuk of 

rasionaliteit n ideologie is, word deur Harvey Siegel 

(1987: 154) breedvoerig bespreek. Hy voer die volgende 

aan oor wat 'n ideologie is: 

'Perhaps the most central notion which 'ideology' 

seeks to capture is that of a general framework, 

set of basic beliefs, or set of practices, which 

in some way helps to constitute or shape 

individual conciousness and which orients humans 

in the world and guides belief and action a 

person's ideology enables that person to make 

sense of her experience and of the world she 

lives in and guides the formation of her beliefs, 

intentions, attitudes and actions. Ideology is 

thus a framework for the interpretation of 

experience. 

Oor die verhouding tussen die twee begrippe "ideologie" 

en "rasionaliteit" is sy beskouing as volg: 

, ... the possibility of the (nonideological) 

rational critique of ideology is basic to the 

very possibility of inquiry into the nature of 

ideology. Rationality, not ideology, is 

fundamental; rationality transcends ideology 

in the sense that any worthwhile analysis of 

ideology presupposes standards of rationality 

and the recognition of the cognitive force of 
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( 1987: 163). 

Daar kan verder bygevoeg 

rasionele vermoe is dat 

word dat dit deur die mens se 

tot n verskillende idees 

ideologiese stelsel saamgesnoer kan word. Daar kan dus 

met Siegel saamgestem word dat dit n fout is om 

rasionaliteit as n ideologie te beskou. Rasionaliteit 

is meer neutraal as ideologie. Siegel is verder van 

mening dat indien rasionaliteit wel as n ideologie 

slaag, dit nie net 'n noodsaaklike een is nie, maar ook 

die beste en die mees verdedigbare een is (1987: 165). 

Die opvallende is dan ook dat n betoog gevoer word ten 

gunste van die konklusie dat rasionaliteit 'n Westerse 

verskynsel is. As dit binne die Westerse kultuur gehou 

word, is so n betoog eintlik niksseggend. As dit van 

buite die Westerse kultuur kom, is so n betoog 

selfweerleggend, omdat dit redes aanvoer teen die praktyk 

van rasionaliteit. 

Dit is so dat Westerse lande 'n hoe premie plaas op die 

rasionele vermoe van die mens, maar rasionaliteit is nie 

slegs eie aan Westerse lande nie - dis eie aan alle 

kulture. As rasioneel-wees beteken om situasies reg te 

interpreteer en doeltreffend te handel, en miskien oak as 

dit nodig is, redes vir optrede te kan gee, dan meet alle 

kulture logieserwyse rasioneel kan wees, want n kultuur 

of groep wat nie situasies reg interpreteer nie en wat 

ondoeltreffend handel, kan nie voortbestaan nie. As 

iemand in n droe woestyn 

rasioneel om op dieselfde 

is, is dit 

skaal water te 

byvoorbeeld z:iie 

gebruik en te 
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mors as wat 'n mens in n reenerige klimaat kan doen nie. 

Die tipe oorweging geld vir alle kulture. Die inhoud van 

wat rasioneel is, kan wel verskillend wees. In die 

Middeleeue was dit byvoorbeeld rasioneel om te glo dat 

die aarde plat is; deesdae is dit rasioneel om te glo 

dat dit rend is. "Rasioneel" beteken in die gevalle dat 

n mens van die feite gebruikmaak socs jy dit ken. 

Dus: Elke kultuurvorm het rasionaliteit as basis en dit 

beteken dat daar in elke menslike samelewing redes en 

argumente aangevoer kan 

wyse geinterpreteer of 

sodanig begunstig nie 

word waarom dinge op 'n bepaalde 

gedoen word. Rasionaliteit as 

n meer individualistiese bo n 

meer sosiaal geordende samelewing nie en vereis ook nie 

die uitsluiting van emosies en verbeelding nie. 

2.3.3 RASIONALITEIT EN DEN KE 

Hierbo is aangevoer dat rasionaliteit beskou moet word as 

die mens se vermoe om te redeneer en redes te verskaf vir 

sy aansprake en optrede. Dit is dus nie moeilik om uit 

hierdie beskrywing raak te sien dat daar n noue 

verwantskap tussen rasionaliteit en denke bestaan nie. 

Denke as n aktiwiteit sluit beredenering en die gee van 

redes in, maar soos reeds bespreek, is die logiese veld 

van denke meer wydlopend; daar word gedink aan verbeel, 

onthou en aandag skenk wat nie noodwendig verband hou met 

die gee van redes nie. Daar kan dus aangevoer word dat 

rasionaliteit een van die fasette of aspekte van denke 

is. Kritiese denke is egter geheel en al gebaseer op 
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rasionaliteit en hiermee word bedoel dat n belangrike 

voorwaarde vir kritiese denke die vermoe is om te 

beredeneer en redes aan te veer ter ondersteuning van n 

bepaalde aanspraak of optrede, redes te analiseer en te 

evalueer en om ander se goeie redes te kan aanvaar. 

Alhoewel rasionaliteit een van die hoekstene van kritiese 

denke vorm, kan rasionaliteit nie tot kritiese denke 

gereduseer word nie. Rasionaliteit is oak vir ander 

denkwyses soos byvoorbeeld logiese en selfs kreatiewe 

denke belangrik. 

Daar kan derhalwe tot die 

opsigte van die onderlinge 

konklusie gekom word ten 

verband tussen die begrippe 

dat rasionaliteit as n faset van denke beskou kan word 

en dat rasionaliteit n kernvereiste vir kritiese denke 

is. 

2.4 SAMEVATTINS 

In hierdie hoofstuk is die twee begrippe 'denke' en 

'rasionaliteit' in bree trekke bespreek en daar is bepaal 

wat die samehang tussen hierdie begrippe en kritiese 

denke is. Soos vooraf gewaarsku, maak hierdie 

besprekings nie daarop aanspraak om volledig te wees nie, 

aangesien slegs aspekte behandel is wat van toepassing 

kan wees wanneer die begrip "kritiese denke" ter sprake 

kom. Dit het telkens in hierdie hoofstuk duidelik geword 

dat die terrein wat afgebaken is, van n komplekse en 

wydlopende aard is . 

in grater detail 

In die volgende hoofstukke sal daar 

gekyk word na die b_egrip "kritiese 



denke" wat 

uitmaak. 

een deeltjie 
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van hierdie kompleksiteit 
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HOOFSTUK. 3 

WAT IS KR.ITIESE DENKE"? 

3.1 INLEIDINB 

Noudat ons die begrip "denke" beskou het, sal daar in 

hierdie hoofstuk gefokus word op die kernvraag van 

hierdie verhandeling naamlik "Wat is kritiese denke?" 

Daar bestaan onduidelikheid oor wat kritiese denke 

presies is en alles behels. Daarvan spreek die volgende 

twee aanhalings van persone van wie n mens ten minste 

sou verwag dat hulle sou weet wat kritiese denke is. Die 

eerste aanhaling is van n derdejaarstudent aan een van 

ons land se universiteite. Hy se: 

"We come into university from school and immediately 

are told to 'critically discuss this ' and 

'critically discuss that'. Yet we don't even know 

what it means to critically discuss anything. I ' ve 

been at university for three years and don't think 

I've ever critically discussed anything" (Drewett 

1995: 73). 

Die tweede aanhaling is van n lektor aan dieselfde 

universiteit. Hy voer die volgende aan: 

"I have got an image in my mind of a good piece 

of writing, and I often don't know how to 

distinguish between someone who's thinking 

critically and someone who is not. What I tend to 

l 
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reward, more probably than critical thinking -

because as I said I don't know how to identify it -

is originality and uniqueness . . . (Drewett 1995: 

74). 

Enersyds het mense dus glad nie duidelikheid oor wat die 

aard van kritiese denke is nie. Andersyds is daar weer 

baie uiteenlopende gedagtes oor hoe kritiese denke 

verstaan moet word. Is dit 'n stel logiese reels waarvan 

n mens bewus moet wees en wat jy moet toepas? Is dit 

denke wat negatief ingestel is? Is dit om skepties te 

staan teenoor alles wat 'n mens hoar, lees en ervaar? Is 

dit niks meer nie as n soort ingesteldheid waarmee jy 

deur die lewe gaan? Is dit net die bevraagtekening van 

veronderstellings en die ontleding van argumente? Om 

meer duidelikheid oor hierdie en ander soortgelyke vrae, 

dus oor die begrip, te verkry, is dit noodsaaklik om n 

gedetailleerde bespreking hieroor te voer. Daar sal eers 

gekyk word na 'n paar voorbeelde van kritiese denke om te 

probeer vasstel wanneer ans die etiket ("kritiese denke") 

gebruik. Daarna word beskouings van n paar outeurs wat 

teoriee oor kritiese denke geformuleer het, bespreek. 

Aan die hand van wat in hierdie twee besprekings na vore 

gekom het, word dan gepoog om 'n eie formulering van wat 

kritiese denke behels te gee. 

3.2 VOORBEELDE VAN KRITIESE DEN KE 

Hier volg vier beskrywings van situasies waar kritiese 

denke beoefen word. 
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YOORBEELD 1: n Bybelstudent lees die eerste drie 

hoofstukke van die Bybel noukeurig deur en merk op dat 

hoofstuk 2 nie n voortsetting is van dit wat in hoofstuk 

1 opgeskryf is nie. By verdere bestudering vind hy dat 

daar 'n onderskeid tussen die vertellings van hoofstukke 

1 en 2 getref moet word. Dit kom hy agter deur 

verskillende aspekte soos 

en logiese raamwerke 

woordgebruik en die konseptuele 

met mekaar te vergelyk. Hy 

raadpleeg daarna kommentare om uit te vind of ander oak 

tot dieselfde gevolgtrekking gekom het, naamlik dat daar 

twee skeppingsverhale opgeteken is wat moontlik uit twee 

uiteenlopende tradisies voortspruit. 

YOORBEELD 2: Iemand word gevra om n koorwedstryd te 

beoordeel. Van hem word verwag om krities na die sang 

van die verskillende kore te luister. Hy meet luister na 

die uitspraak van die woorde, of die melodie korrek is 

soos aangegee 

gebalanseerd is, 

melodie effektief 

deur die bladmusiek, of die stemme 

of die vertolking van die woorde en die 

is, en so meer. Hy sal ook die een 

koor se sang met die ander moet vergelyk om aan die end 

te kan vasstel watter koor die beste gevaar het en om te 

se waarom hy 'n bepaalde besluit geneem het. 

YOORBEELD 3: n Sosiale werker is besig om ' n artikel 

te lees oor die wereld 

vroegste tye tot vandag. 

se bevolkingsaanwas vanaf die 

In die artikel verskyn n 

interessante graf iese voorstelling wat informasie oor die 

bevolkingsaanwas uitbeeld en projeksies vir die toekoms 

aanciui. Alhoewel die voorstelling vir haar prikkelend 
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is, is sy nie tevrede met die projeksies wat gedoen is 

nie. Sy probeer die gronde vasstel waarop die projeksies 

gebaseer is en oorweeg dan of dit aanvaarbaar is. Sy 

ondersoek verder of die projeksies genoegsaam met 

toekomstige gebeurlikhede rekening hou. Verder probeer 

sy vasstel wat die gevolge van daardie projeksies op 

byvoorbeeld die hulpbronne, ekonomiese welvaart, 

ensovoorts, sal wees. 

YOORBEELD 4: n Sekondere leerling het haar 

Geskiedenistoets klaar geskryf en die paar minute wat oor 

was, gebruik om haar 

sy baie sorgvuldig en 

konklusies aangevoer 

versigtiger bewoord 

antwoordstel na te gaan. Pit do en 

ontdek dat sy soms nie 

het nie en dat n paar 

redes vir 

konklusies 

meet word om nie die reikwydte van 

die aangevoerde gronde te oorskry nie. 

hele paar skryf- en spelfoute wat sy in 

gemaak het, verbeter. 

Hierdie vier gevalle beskryf n wyse 

algemeen bestempel word as "krities". 

Sy kon ook n 

die haastigheid 

van denke 

Laat ons 

wat 

nou 

vasstel waarom daar aangevoer kan word dat die denke wat 

hier plaasvind, kritiese denke is. Wat maak dit kritiese 

denke? 

"Kritiek" en "krities" wek by 

assosiasies; daarom is dit 

baie 

nodig 

mense 

om 

onaangename 

vooraf baie 

uitdruklik te beklemtoon wat kritiese denke nie is nie. 

Eerstens is dit nie foutvindery nie. Baie mense het die 

idee dat kritiese denke juis te doen het met die uitwys 
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van foute, skoorsoekerigheid en puntenerigheid. Hierdie 

negatiewe idees by die aanhoor van die begrip het sy 

oorsprong by onaangename ervarings wat mense gehad het 

met persone wat daarop uit is om afbrekend te wees. 

Onderwysers is normaalweg knap daarin om die foute wat 

hul leerlinge gemaak het uit te wys, byvoorbeeld wanneer 

die leerlinge nie die verwagte stappe gevolg het in die 

uitwerk van 'n probleem of wanneer die leerlinge nie n 

skoolreel gehoorsaam het nie. Om foute uit te wys is nie 

moeilik nie, want jy moet maar net vertroud wees met die 

norme en prosedures om te kan bepaal of daaraan voldoen 

is of nie. Diegene wat aanhangers is van n sekere 

ideologie of dogma kan oak baie goed aandui wanneer 

iemand besig is om af te wyk, maar dit is ook nie 

kritiese denke nie. 

Kritiese denke het ook nie met n negatiewe ingesteldheid 

te doen nie. Die begrip verwys na n positiewe 

aktiwiteit wat noodsaaklik vir menswees is. Kritiese 

denke kan tot gevolg he dat ons iets nag verder verbeter 

of dat n mens iets meer waardeer as voorheen. So 

byvoorbeeld kan n 

kritiese insette van 

beleidsdokument verbeter word na 

die publiek. Die doel van kritiese 

denke is nie om foutvinderig, puntenerig of afbrekend te 

wees nie, maar om vas te stel wat korrek, aanvaarbaar en 

waar is en om tot verbetering by te dra. 

Derdens is kritiese denke nie skeptisisme nie. Iemand 

wat alles bevraagteken en wantrouig teenoor elke ding 

ender die son is en aanvoer dat n mens oor geen ding 
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sekerheid kan he nie, is nie n kritiese denker nie, maar 

n dogmatiese skeptikus. ·n Mens kan leer om alles te 

bevraagteken, maar dit 

het om krities te dink 

bedoel dat alles in 

beteken nag nie dat so een geleer 

nie. Met kritiese denke word nie 

twyfel getrek moet word nie. Die 

einddoel van kritiese denke is juis die teenoorgestelde, 

naamlik om uit te vind wat betroubaar en aanvaarbaar is. 

Bevraagtekening word krities wanneer die persoon weet 

wat, waarom en wanneer om te bevraagteken. Dit beteken 

dat as hy opmerk dat n aangeleentheid byvoorbeeld 

onduidelik of problematies is, hy na meer inligting 

daaroor sal vra alvorens hy dit sal aanvaar. 

Ten laaste is kritiese denke nie bloat die volg van n 

stel reels nie. Daar is wel kriteria waaraan denke moet 

voldoen om krities te kan wees, maar geen formule soos 

wat n mens dit in n resep vind, is beskikbaar nie. 

Omdat die meeste situasies van mekaar verskil, sal daar 

altyd weer op n unieke wyse krities gedink word. n 

Kritiese denker sal hom/haar nie laat lei deur ·n stel 

reels nie, maar deur 'n kritiese ingesteldheid soos die 

omstandighede dit vereis. Kritiese denke is daarom nie 

te skei van kreatiewe denke nie al kan ans die twee 

onderskei. 

Etimologies kom "kritiek" van die Griekse "krites" wat 

"regter" of "beoordelaar" beteken. Na sy oorspronklike 

betekenis is n kritiese ondersoek van iets, om dit te 

beproef, te 

noodwendig om 

toets. Om iets te toets, beteken 

dit sleg of onaanvaarbaar te vind nie. 

nie 

Die 
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beoordelaar van die kore moet juis ook agterkom wat goed 

is. Die doel van kritiese ondersoek is tweeledig: om 

dit wat onaanvaarbaar is as sodanig uit te wys, en om dit 

wat korrek en aanvaarbaar is as sodanig uit te wys. Ons 

weet nie of iets aanvaarbaar of onaanvaarbaar is voordat 

dit nie behoorlik ondersoek is nie. Dit is die funksie 

van kritiek om hieroor uitsluitsel 6f na die een 6f na 

die ander kant te gee. 

Op hierdie stadium moet kritiek en denke met mekaar in 

verband gebring word. Dit behoort duidelik te wees dat 

kritiek denke veronderstel. 'n Blote meganiese uitlating 

kan nie as kritiek deurgaan nie. Kritiek is 'n tweede-

orde-aktiwiteit. Dit is waar die "oorweeg" in die 

kom: die uitlating of argument of optrede of wat ook 

spel 

al 

die voorwerp van kritiek is, word oorweeg; 

nagedink daaroor. 

daar word 

Is kritiek en kritiese denke dan dieselfde? Soos vroeer 

betoog, is denke ook disposisioneel van aard. Kritiek 

mis hierdie disposisionaliteit. As ons nou na die 

voorbeelde kyk, sal die aard van kritiek en kritiese 

denke nog duideliker word. 

Die Bybelstudent het die betrokke gedeeltes nie slegs 

vlugtig deurgelees om maar n algemene idee daarvan te 

kry nie. Dieselfde geld vir die persone in die laaste 

twee voorbeelde. Hulle lees is van 'n ander aard. So ook 

wat die beoordelaar betref. 

diegene wat dit vir die genot 

Sy luister is anders 

doen. Dit wat gelees 

as 

of 
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gehoor word, word nie sander voorbehoud aanvaar nie. 

Daar kan dus aangevoer word dat die persone in die 

voorbeelde dit wat hulle gelees of gehoor het, noukeurig 

oorweeg het. Hierdie is seker die belangrikste kriterium 

vir die beskrywing van kritiese denke wat uit die 

voorbeelde afgelei kan word. Die kriterium is nog vaag, 

want daar kan gevra word wat dit is om 'n aanspraak, 

argument en optrede "noukeurig" te oorweeg. Daar sal 'n 

neiging wees om "noukeurig" bloat psigologies te verstaan 

n sekere houding of ingesteldheid aan die kant van die 

kritikus. Dit is duidelik dat die persone in die 

voorbeeld n ingesteldheid openbaar wat 

krities kan bestempel. Hulle openbaar 

n mens 

'n houding 

as 

wat 

spreek van versigtig wees. Daar is egter baie meer. So 

n oorweging meet logiese eise en standaarde in 

aanmerking neem; vandaar die neiging om kritiese denke 

gelyk te stel aan informele logika. Soos reeds 

aangevoer, kan kritiese oorweging nie die blote 

toepassing van reels wees nie. Dit behels dus heelwat 

meer as logika of selfs informele logika. 

Geeneen van die persone wat in die voorbeelde genoem 

word, aanvaar onvoorwaardelik wat hulle lees en hoar nie . 

Hulle betwyfel dit en distansieer hulle daarvan. Hulle 

openbaar n kritiese ingesteldheid. In die volgende 

hoofstuk (infra 4.3) sal hierdie aspek in meer detail 

bespreek word. Laat ans egter vasstel wat "noukeurige 

oorweging" behels. 

Dit be he ls bevraagtekening. Die Bybelstudent 
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bevraagteken of dit een verhaal is wat in 

voorkom. Die beoordelaar bevraagteken of 

regte vertolking aan die bladmusiek gegee 

daardi~ teks 

die kore die 

het. Die 

sosiale werker bevraagteken of die projeksies wat gemaak 

word, korrek is. Die sekondere leerling bevraagteken die 

antwoorde wat sy gegee het. Bevraagtekening meet nie 

hier beskou word in n negatiewe sin nie. As iemand 

bevraagteken, dan het so n persoon nog nie sekerheid oor 

'n saak nie. Daar bestaan nog twyfel en die persoon wil 

helderheid he. 

Om egter onseker van iets te wees, impliseer dat jy seker 

van ander dinge moet wees. Die reisiger wat onseker is 

of hy op die regte pad is, is seker dat hy beweeg, dat hy 

op n pad beweeg, dat hy van X af vertrek het en dat Y sy 

bestemming is. Alleen binne die raamwerk van sekerheid 

kan jy betwyfel. 

Om te twyfel impliseer verder dat daar redes is om te 

twyfel. Dit kan bloat psigologies wees - 'n gevoel van 

onsekerheid, of dit kan in wat gegee is, le socs die 

Bybelse gegewens wat die Bybelstudent laat twyfel. Deel 

van "noukeurig oorweeg" is juis om duidelikheid oor die 

redes vir betwyfeling te kry, hulle te evalueer en dan te 

besluit oor die status van die twyfel of oor hoe dit 

opgehef kan word. Bevraagtekening meet nie beskou word 

as 'n eerste stap of 'n afsonderlike stap nie, maar is 

deel van elke moment in die oorwegingsproses. 

"Noukeurige oorweging" behels ook dat ondersoek ingestel 
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Bybelstudent stel vas 

skeppingsverhale in die teks opgeteken 

of daar twee 

is. Die sosiale 

werker stel vas of die projeksies met toekomstige gebeure 

rekening hou. Wat is dit om iets te ondersoek? Die 

Bybelstudent het homself eers vergewis van die inligting 

tot sy beskikking. Daarna het hy die inligting vergelyk 

en byvoorbeeld teenstrydighede ontdek, en in die hele 

proses het hy gedurig afleidings gemaak. Voorts is 

ondersoek oak om te bepaal waar dinge nie geld nie of 

waar iets ontbreek. 

Evaluering is n ander aspek wat ter sake is by 

"noukeurige oorweging". Die beoordelaar van die kore 

moet byvoorbeeld oordeel of die kore die bladmusiek 

korrek 

die een 

leer ling 

geinterpreteer het en hoe die sangkwaliteit van 

koor met die ander vergelyk. Die sekondere 

beoordeel die antwoorde wat sy vir haar 

Geskiedenistoets gegee het. Wat is evaluering? Dit kan 

omskryf word as 'n toetsing of meting wat gedoen word aan 

die hand van algemeen aanvaarde norme. Hierdie 

algemeenheid wat nou geopper is, beteken dat foute of dit 

wat aanvaarbaar is , in n algemene raamwerk geplaas 

word - daar vind diagnose plaas en dan word daar van iets 

soos kontradiksie of ontologisering gepraat teenoor 

geldig, relevant, ensovoorts. n Belangrike aspek van 

evaluering is dat jy op relevante sake let. Om koorsang 

te beoordeel is iets anders as om n verslag of toer te 

beoordeel. 

Dan is daar nag besluitneming wat ook deel . van 
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"noukeurige oorweging" is. Van al die persone in die 

vier voorbeelde word vereis dat hulle besluite moet 

maak - nie slegs aan die einde nie, maar deurlopend. So 

byvoorbeeld moet die beoordelaar by die evaluering van 

elke aspek van die sang, tot konklusies kom. In die lig 

van kritiese ondersoek moet die persoon wat noukeurig 

oorweeg, 'n standpunt inneem, 'n keuse uitoefen. 

Ons sien dus dat "noukeurige oorweging" n hele paar 

aspekte behels, naamlik bevraagtekening, ondersoeking, 

evaluering en besluitneming. Teen hierdie agtergrond 

gaan daar nou eers gekyk word na ander beskouings of 

teoriee oar die aard van kritiese denke soos dit 

gepubliseer 

behoort ons 

is in die afgelope paar 

n neg duideliker beeld 

kritiese denke te kan opbou. 

3.3 ENKELE BESKOUINGS DOR 

DEN KE 

dekades. Hieruit 

van die aard van 

KRITIESE 

Sedert die sestigerjare het n hele aantal f ilosowe 

belangstelling getoon in die begrip "kritiese denke". 

Hierdie verkenning sal dus onvolledig wees as daar nie 

aangetoon word hoe 'n aantal van daardie denkers hierdie 

begrip omskrywe het nie. Vervolgens word 'n beknopte 

samevatting en beoordeling van die belangrikste 

beskouings gegee. 
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3.3.1 ROBERT ENNIS 

Dit was die publisering van Ennis se navorsingsverslag in 

1962 wat die debat oor wat kritiese denke is, aan die 

gang gesit het. Daarin definieer hy kritiese denke as 

die korrekte evaluering van bewerings en toon die 

volgende twaalf aspekte of vaardighede aan wat daarin kan 

help: 

* om die betekenis van n bewering te snap; 

* om te oordeel of daar dubbelsinnigheid in ' n bewering 

voorkom; 

* om te oordeel of sekere bewerings mekaar weerspreek; 

* om te oordeel of 'n gevolgtrekking noodsaaklik volg; 

* om te oordeel of n bewering spesifiek genoeg is; 

* om te oordeel of n bewering in werklikheid die 

toepassing van 'n sekere beginsel is; 

* om te oordeel of 
, 
n waargenome bewering betroubaar is; 

* om te oordeel of n induktiewe gevolgtrekking gemagtig 

is; 

* om te oordeel of n probleem geidentifiseer is; 

* om te oordeel of iets 
, 
n veronderstelling is; 

* om te oordeel of 
, 
n def inisie geskik is; 

* om te oordeel of ' n bewering wat deur ' n beweerde 

outoriteit gemaak is, aanneembaar is (1962: 83). 

Ennis se bydrae tot die begrip van kritiese denke is 

egter te vind in die derde deel van sy verslag. Tevore 

was daar gekonsentreer op die vaardighede wat iemand moet 

aanleer vir kritiese denke. Hy toon in die derde deel 

van sy verslag dat daar ook nog drie dimensies is waarmee 
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rekening gehou meet word. n Kritiese denker moet nie 

net vaardighede besit nie, maar hy behoort ook ender 

andere kennis te dra van die logika van bewerings, met 

watter norme rekening gehou moet word in die beoordeling 

daarvan en hoe om vaardighede in bepaalde omstandighede 

toe te pas (1962: 84-86). 

Na n intensiewe deb at wat op die publisering van sy 

verslag volg, erken hy dat sy beskouing van kritiese 

denke te beperk was. Hy hersien sy posisie en 

herdef inieer kritiese denke as denke wat redelik en 

ref lektief van aard is en wat uitdrukking vind in dit wat 

geglo of gedoen word (1991: 6). 

Ennis se beskouing oor kritiese denke 

geevalueer word: 

kan as volg 

1. Hy het die komplekse aard van die begrip "kritiese 

denke" nie werklik objektief geanaliseer nie en was te 

oorhaastig om 'n stipulatiewe def inisie van die begrip te 

gee. 

2. Kritiese denke is evaluerend en reflektief van aard, 

maar dit kan nie slegs as 'n aktiwiteit beskou word nie. 

Kritiese denke is ook 'n disposisie soos dit hieronder en 

in die volgende hoofstuk duidelik sal word. 

3. Ennis het die beoordeling van waardes opsetlik buite 

rekening gehou sodat die ontleding van die begrip meer 

hanteerbaar kan wees (1962: 84). Dit is wetenskaplik en 

f ilosof ies onaanvaarbaar en versterk die vermoede dat 

Ennis met sy eie voorkeure en belangstellings die begrip 

omskryf het. 
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4. Sy identifisering van die drie dimensies van kritiese 

denke is n waardevolle bydrae tot die beoefening van 

kritiese denke. 

3.3.2 EDWARD D'ANGELO 

Sy definiering van kritiese denke verskil nie baie van 

Ennis se vroee een nie. Vir hom is kritiese denke die 

proses om beweringe, argumente en ervarings te evalueer 

en hierdie proses bevat verskeie vaardighede en houdings 

(1971: 7). In sy definiering van kritiese denke gaan hy 

verder as Ennis deur aan te toon dat nie net beweringe 

geevalueer moet word nie, maar ook ervarings. Hy brei 

ook Ennis se lys van twaalf evalueringsvaardighede uit na 

vyftig en voeg nog tien houdings by wat noodsaaklik is 

vir n kritiese denker. Daardie tien houdings is die 

volgende: intellektuele nuuskierigheid, objektiwiteit, 

ontvanklikheid, aanpasbaarheid, intellektuele 

skeptisisme, intellektuele eerlikheid, planmatigheid, 

volharding, beslistheid en eerbied vir ander gesigspunte 

(1971: 7-8). 

Twee betekenisvolle aspekte 

definisie van kritiese denke 

D'Angelo se definiering voor, 

ervarings en die erkenning 

wat ons nie by Ennis 

vind nie, kom wel 

naamlik die evaluering 

dat kritiese denke 

se 

by 

van 

ook 

disposisioneel van aard is 

n Ernstige tekortkoming 

deur tien houdings aan te dui. 

is egter dat hy Ennis se drie 

dimensies van kritiese denke weglaat en die begrip slegs 

in terme van vaardighede en houdings omskryf. Soos Ennis 
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maak hy ook dieselfde fout om 

def inisie n komplekse begrip te 

verduidelik hoe hy daarby uitkom. 

deur middel van 

omskryf sander om 

n 

te 

Hoe D'Angelo die 

uitgebreide lys van vaardighede geselekteer het, moet ook 

bevraagteken word. Die 

n lys volledig is. 

willekeur saamgestel is. 

vraag is hoe 'n mens weet dat so 

Dit skyn dus asof sy lys na 

3.3.3 HARVEY SIEGEL 

Volgens Siegel bestaan kritiese denke uit twee 

komponente. Eerstens veer hy aan dat daar n noue 

konseptuele verwantskap tussen kritiese denke en die 

evaluering van redes bestaan . n Kritiese denker is 

hiervolgens iemand wat aansprake kan evalueer en oordele 

vel op grand van redes (1988:38). Siegel vind dat daar 

n intieme konseptuele verhouding tussen kritiese denke 

en rasionaliteit is. Beide kritiese denke en 

rasionaliteit vereis dat n mens se oortuigings, 

bewerings en optrede ondersteun word deur die oortuigende 

krag wat redes het (1988: 30, 149). Kritiese denke is 

dus volgens Siegel hoofsaaklik evaluerende en 

beredeneerde denke. 

Die tweede komponent is dat n kritiese denker sekere 

houdings, ingesteldhede, gewoontes en karaktereienskappe 

besit wat gesamentlik as n "kritiese gees" of n 

"kritiese ingesteldheid" getipeer kan word. Hy beweer 

dat so n persoon n bepaalde karakter openbaar, n 

karakter wat neig om oordele en optrede te baseer op 
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grand van redes (1988: 39). 

Siegel 

denke, 

het dus n gebalanseerde 

naamlik dat dit beide 

beskouing van kritiese 

n aktiwiteit en n 

disposisie is. Die probleem met sy siening is egter dat 

hy die aktiwiteitsaard van kritiese denke tot die 

evaluering van redes beperk. Alhoewel die evaluering van 

redes n belangrike komponent van kritiese denke as 

aktiwiteit is, is daar oak ander aspekte soos byvoorbeeld 

probleemoplossing en kritiese oorweging van waardes en 

veronderstelling wat ewe belangrik is. 

3.3.4 JOHN PASSMORE 

Hy voer aan dat as 

een eintlik besig 

'Krities' beskryf 

kritiese persoon as 

n mens iemand as krities beskryf, so 

is om die persoon te karakteriseer. 

die persoon se wese. Hy beskou ·n 

een wat 'n kritiese ingesteldheid 

besit, wat die basis van kritiese denke vorm(1967: 195-

196). Die begrip "kritiese denke" verwys dus vir hom na 

die karaktereienskappe 

sluit eienskappe in 

wat so n persoon 

soos inisiatief, 

moed en verbeelding en ook dat so 

besit, en dit 

selfstandigheid, 

n persoon aan 

besprekings kan deelneem en waardes kan evalueer (1967: 

195-200). 'n Belangrike aspek van kritiese denke wat hy 

uitlig, is dat kritiese denke ook kreatief van aard is. 

Hiermee bedoel hy dat kritiese denke nie net die 

verbeelding in toom hou nie, maar ook aanleiding gee tot 

nuwe denke (1967: 201). 
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Waar die meeste outeurs nagedink het oar kritiese denke 

as aktiwiteit, bepaal Passmore hom by die disposisionele 

aard van kritiese denke. As 'n persoon n kritiese 

ingesteldheid besit, dit wil se die disposisie het om 

krities te kan dink, dan kan dit nie daarvan geskei word 

dat die persoon in die praktyk bepaalde kritiese 

denkvaardighede openbaar nie. Die twee gaan hand aan 

hand. Passmore het hierdie belangrike samehang tussen 

disposisie en aktiwiteit nie raakgesien nie en daarom 

moet sy beskouing as eensydig beoordeel word. 

3.3.5 RICHARD w. PAUL 

Paul het op kritiese denke gefokus vanuit die perspektief 

van bevrydende en dialektiese denke. Hy beskou kritiese 

denke in die heel eerste plek as bevrydende denke - denke 

wat n mens bevry van ego-sentriese en sosio-sentriese 

veronderstellings, waardes en oortuigings (1984: 12). 

Paul beklemtoon dus die belangrikheid van kritiese denke 

in bevryding op alle terreine van die lewe. 

Tweedens beskou hy kritiese denke as dialektiese denke. 

Hiermee bedoel hy dat daar na argumente vir en teen 'n 

aangeleentheid 

ondersoek word 

beginsels en 

gevra word 

(1984: 11). 

nie deur 

en dat inligting noukeurig 

Dialektiese denke word deur 

prosedures, oortuigings, 

veronderstellings, waardes, ensovoorts beheer nie en dit 

is die toepassing van die beginsels wat dikwels die 

onderwerp van bespreking en debatering is. 

dat mense nie intellektueel, emosioneel 

Paul voer aan 

en moreel 
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volledig ontwikkel is as hulle nie die vermoe het om 

enigiets dialekties te beredeneer nie (1984: 4). Die 

aanleer van die beginsels vir rasionele denke en die 

vertroue in die eie rasionele vermoe sal dialektiese of 

soos hy dit ook noem, bevrydende denke, bevorder. 

In die derde plek is kritiese denke vir hom van n hoer 

orde as tegniese denke. Waar tegniese denke slegs 

fundamentele insig genereer soos in die geval van 

skeikunde en beroepsvaardighede, bring kritiese denke die 

beheer van die eie kognitiewe en emosionele prosesse mee 

( 1984: 5). 

Paul slaag daarin om kritiese denke vanuit hierdie 

perspektief te belig. Dit kan selfs as 'n verfrissende 

benadering beskou word wat aansluiting vind by die mens 

se soeke na bevryding. 

3.3.6 JOHN MCPECK 

Grondliggend aan sy beskouing van kritiese denke is dat 

hy aanvoer 

dat dit aan 

dat denke nie in 'n vakuum plaasvind nie, maar 

n bepaalde onderwerp verbonde is (1981: 4). 

Denke van watter soort ook al, is altyd denke oor iets 

spesifieks. Met kritiese denke is dit ook niks anders 

nie: dit beskrywe hoe daar oor 'n bepaalde onderwerp 

nagedink word (1985: 49). Volgens McPeck vereis 

kritiese denke spesifieke kennis (1985: 49). Kennis en 

inligting oor 'n bepaalde gebied is n voorvereiste as n 

persoon krities oor daardie bepaalde gebied wil dink. 
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Niemand kan krities oor iets dink as hy nie kennis 

daaroor het nie (1981: 160). Hieruit maak hy twee 

belangrike gevolgtrekkings vir die onderrig van kritiese 

denke, naamlik dat dit onsinnig is om kritiese denke as 

n afsonderlike vak en in die abstrakte te onderrig 

(1981: 5). 

McPeck voer verder aan dat kritiese denke op een terrein 

in karakter en inhoud sal verskil van kritiese denke op 

n antler terrain. Wat hy hiermee bedoel is dat n 

persoon se kritiese denke in 'n vak soos Geskiedenis in 

karakter en inhoud verskil van sy 

in skaakspel beoefen. Verder voer 

kritiese denke wat 

hy aan dat daar 

hy 

n 

groot aantal kriteria is wat aangewend moet word in die 

toepassing van die begrip. Daardie kriteria wissel van 

vakgebied tot vakgebied (1981: 5-6). Dit bring mee dat 

iemand wat krities in een vakgebied is, nie noodwendig op 

'n ander gebied net so krities sal wees nie. 

Voorts meld McPeck dat alhoewel die karakter en inhoud 

van kritiese denke van vakgebied tot vakgebied verskil, 

daar nogtans een 

kritiese denke 

identif iseerbare 

karakteriseer, 

eienskap is wat 

naamlik 'reflective 

scepticism' wat 'n mens as 'versigtige oorweging' van die 

onderwerp wat ter sprake is, kan omskryf (1981: 6, 13). 

Hy voer verder aan dat kritiese denke in 'n groot mate 

beteken dat 'n mens weet wanneer om te bevraagteken en 

watter soort vrae om te stel (1981: 7). 

McPeck se beskouing van kritiese denke en die beoefening 
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daarvan verskil in n groat mate van die meeste ander 

outeurs. Die verskil is te vind in n fundamenteel 

verskillende siening van hoe logika en taal met denke 

verband hou. Vir hom is logika nie 'n sisteem van reels 

en beginsels wat vir beredenering nodig is nie, maar is 

logika in die gebruik van taal teenwoordig. Hy beskou 

denke en logika nie as iets ekstern of iets ekstra by dit 

wat 'n persoon doen nie. Dit is ook nie ' n onderdeel van 

n optrede nie, maar volgens hom is dit die optrede 

( 1985: 46-47). Die rede vir die verskil tussen sy 

beskouing en die ander outeurs s'n meet dus vanuit 

hierdie lig beoordeel word. 

Alhoewel McPeck aanvoer dat hy nie al die dimensies van 

die begrip "kritiese denke" 

analise van die begrip en 

ondersoek het nie, 

die vasstelling 

is sy 

van die 

implikasies daarvan, veral vir die opvoeding, meer 

volledig vergeleke met baie van die ander outeurs s'n. 

So byvoorbeeld brei hy sy ondersoek uit deur aanverwante 

begrippe soos logika en kennis te bespreek en 'n hele 

aantal vrae wat handel oor die toepassing van kritiese 

denke in die skoolsituasie te beantwoord. 

n Beswaar wat aangeteken kan word teen sy beskouing, is 

dat McPeck vakkennis en vakvaardighede as deurslaggewend 

vir kritiese denke beskou en dat hy nie ken insien dat 

kritiese denke ook uit vaardighede bestaan wat algemeen 

van aard is en dus op verskillende gebiede toegepas kan 

word nie. 
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3.3.7 MATTHEW LIPMAN 

Hy het bekendheid verwerf vir sy program om kritiese 

denke aan kinders te leer. Hierdie program is n 

sistematiese en omvattende leerplan wat as doel het om 

vaardighede aan kinders te onderrig sodat hulle rasioneel 

kan ondersoek 

rasioneel te 

en kan beredeneer. 

kan ondersoek en 

Hy beskou die vermoe om 

te redeneer as die 

deurslaggewende aspekte van kritiese denke 

mening dat hierdie vermoe uit n aantal 

en hy is van 

vaardighede 

bestaan wat aangeleer kan word (1985: 19). Die doel van 

kritiese denke is om te bevry van blinde gehoorsaamheid 

aan onkritiese verstandelike gewoontes (1980: 85). Hy 

meen dat hierdie doel bereik kan word deur kinders se 

denke te prikkel met eenvoudige f ilosofiese verhale wat 

hulle kan help om te bevraagteken, te ondersoek en te 

argumenteer. 

Alhoewel Lipman 'n volledige en interessante program vir 

kritiese denke in een vakgebied opgestel het wat oor die 

hele skoolloopbaan strek, kan die beswaar geopper word 

dat 'n program in een vakgebied onvoldoende is om van n 

kind 'n kritiese denker in ander vakgebiede te maak, 

aangesien oordrag na ander vakgebiede nie noodwendig sal 

plaasvind nie. Elke vakgebied het sy eie logiese, 

konseptuele en epistomologiese raamwerk wat bemeester 

moet word voordat kritiese denke suksesvol daarin beoefen 

kan word. Dit is derhalwe nodig om soortgelyke programme 

vir elke vakgebied op te stel sodat die kind se kritiese 

denke in elke vak wat onderrig word, kan ontwikkel. 



3.4 OMSKRYWING VAN 

Uit die bespreking wat 

"kritiese denke" gevoer 

spektrum van 

Enersyds kan 

reflektief, 

beskouings 

dit omskryf 

evaluerend, 
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KRITIESE DENKE 

tot dusver oar 

is, kry n mens 

die 

dus 

begrip 

n hele 

oor wat kritiese denke is. 

word as 'n denkaktiwiteit wat 

beredenerend, ondersoekend, 

bevrydend of dialekties van aard en andersyds as n 

houding of 'n ingesteldheid wat krities is . My beskouing 

is dat elkeen 

op n aspek 

van hierdie beskrywings van kritiese denke 

fokus wat belangrik is om die begrip 

voldoende te verstaan. 

3.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is gepoog om nader te bepaal wat 

kritiese denke is deur eerstens 'n paar voorbeelde van 

situasies in terme waarvan kritiese denke beskryf kan 

word, te bespreek en tweedens te let op beskouings van 

outeurs wat oor die afgelope dekades oar hierdie begrip 

nagedink het. Nadat daar aangetoon is wat kritiese denke 

nie is nie, is n samevatting van al die belangrikste 

aspekte wat kritiese denke omskryf, gegee . In die 

volgende hoofstuk sal die bespreking oor die aard van 

kritiese denke voortgesit word. Dit sal handel oor die 

beskrywing van kritiese denke as n sisteem van gedagtes, 

as 'n aktiwiteit en as ·n disposisie. 
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HOOFSTUK. 4 

DIE VAN KRITI:ESE DENKE 

4.1 INLEIDING 

In hoofstuk twee is geargumenteer dat denke op 

verskillende wyses uitdrukking vind en dat kritiese denke 

een van daardie denkwyses is (supra 2.2.4). Dit is dus 

logies om te aanvaar dat alles wat in daardie hoofstuk 

oor denke aangevoer is, eweneens op kritiese denke van 

toepassing behoort te wees. Daar is vasgestel dat denke 

verstaan kan word as n sisteem van gedagtes, n 

aktiwiteit en 'n disposisie (supra 2.2.1). Van kritiese 

denke behoort dus dieselfde gese te kan word. In hierdie 

hoofstuk wil ons dus vasstel 6f 'n mens kritiese denke so 

kan verstaan en indien dit die geval is, watter waarde so 

'n onderskeid het. 

4.2 KRITIESE DEN KE AS 'N SISTEEM VAN 

GEDAGTES 

Dikwels verwys ons na die kritiese beskouings van mense 

soos byvoorbeeld Aristoteles, Copernicus, Galileo, Darwin 

en Immanuel Kant. As n mens daardie persone se 

beskouings en teoriee bestudeer, dan besef jy dat dit die 

resultaat van diepe nadenke, veral kritiese bepeinsing 
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is. So byvoorbeeld is Darwin se kritiese beskouings oor 

hoe die plant- en dierelewe op aarde ontwikkel het, soos 

sy evolusieteorie, die resultaat van saamgevat in 

kritiese denke 

gehad het. 

oor opvattings wat mense in sy dae daaroor 

Daardie kritiese gedagtes van hom wat 

toeganklik vir enigeen is, 

aanleiding daartoe gee dat 

kan na evaluering weer 

verder bevraagteken en 

ondersoek word en sodoende nuwe kritiese denke ontstaan. 

Ons sien dus dat kritiese denke verstaan kan word. as 

kritiese gedagtes, met ander woorde die finale uitkoms 

van kritiese denkaktiwiteite. 

4.3 KR I TI ESE DEN KE AS AKTIWITEIT 

In die vorige hoofstuk is situasies waar kritiese denke 

Die Bybelstudent, 

en die sekondere 

vasgestel het, om 

beoefen word, bespreek (supra 3.2). 

die beoordelaar, die sosiale werker 

leerling is elkeen besig soos ons 

kritiese denke te beoefen. Die gebruik van die woord 

"beoefen" hou die implikasie in dat 'n handeling n 

aktiwiteit ter sprake is. As daar van 'n persoon gese 

word dat hy/sy sport beoefen, dan kan ons die afleiding 

maak dat daardie persoon aan een of meer sportaktiwiteite 

deelneem. Die persone wat in die vier situasies gemeld 

word, bevraagteken, ondersoek, beoordeel, vergelyk, en 

kom tot gevolgtrekkings; almal aktiwiteite wat soos reeds 

vasgestel, krities van aard is. In die literatuur wat 

oor kritiese denke handel, word lang lyste van sulke 

kritiese denkaktiwiteite verskaf; daar staan dit as 

vaardighede vir kritiese denke bekend. Ons kan nou twee 



af leidings 

aktiwiteit 

maak uit wat 

aangevoer is: 
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tot dusver oor kritiese denke as 

dat kritiese denke gedoen, 

beoefen word en dus die aard 

en dat kritiese denke nie een 

van 'n aktiwiteit aanneem, 

spesifieke aktiwiteit is 

nie, maar deur n verskeidenheid aktiwiteite tot 

uitdrukking kom. 

Ons het hierbo gesien dat kritiese denke soos alle 

denkwyses n aktiwiteitskarakter het. Laat ans nou 

vasstel hoe n denkaktiwiteit soos die optel van n 

aantal bedrae verskil van 'n ander denkaktiwiteit soos om 

te bevraagteken of iemand die bedrae korrek opgetel het. 

In die eerste denkaktiwiteit gaan dit oar die toepassing 

van wiskundige reels en prosedures wat aangeleer is. As 

jy 'n aantal getalle reg kan optel en 'n begrip van 

plekwaarde het, behoort jy die antwoord korrek te kry. 

Hierdie manier van denke kan n mens beskryf as tegniese 

of oak empiriese denke, omdat daar in.e...t. waarneembare 

verskynsels gedink word en die resultaat aan toetsing 

onderworpe is. In die tweede denkaktiwiteit bevraagteken 

die persoon nie omdat hy/sy weet dat die optelling 

verkeerd is nie, maar omdat hy/sy yan mening is dat die 

optelling verkeerd mag wees. Om 

impliseer dus dat jy nie sekerheid 

iets te bevraagteken, 

daaroor het nie; jy 

weet byvoorbeeld nie of daar korrek of verkeerd opgetel 

is nie. 

geval is 

optelling 

Dit moet nag vasgestel word. In die eerste 

denke die doen van n bewerking, naamlik 

n tegniese of empiriese aangeleentheid, 

denke wat gerig is op die 

tweede geval is denke 

mens en sy wereld; 

die bevraagtekening 

in 

oor 

die 

die 
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korrektheid van 

denke of n 

die eerste denkaktiwiteit 

konseptuele aangeleentheid. 

n denke-oor

D ie eerste 

denkaktiwiteit kan 'n 

tweede denkaktiwiteit 

mens as eerste-orde-denke en die 

as tweede-orde-denke beskryf. 

Kritiese denkaktiwiteite soos 

reflektering, evaluering, ensovoorts 

bevraagtekening, 

is denkaktiwiteite 

wat gerig is op sekere ander denkaktiwiteite soos 

byvoorbeeld die optredes, aansprake en beskouings van 

mense. Wanneer iemand dus krities dink , dink hy na oor 

wat hyself of ander gese en gedoen het, met ander woorde 

oor wat reeds uitgedink is. 

Hierbo is die afleiding gemaak dat kritiese denke deur 'n 

verskeidenheid aktiwiteite tot uitdrukking kom. Die 

vraag is derhalwe watter aspek of aspekte daardie 

aktiwiteite saambind. Wat maak al daardie aktiwiteite 

krities van aard? In die voorafgaande paragraaf is 

aangevoer dat kritiese denke soos die aktiwiteit van 

bevraagtekening, gerig is 

denkaktiwiteite. Daardie denke 

saambindende faktor tussen al 

op sekere 

word heroorweeg. 

die denkaktiwiteite 

ander 

Die 

wat 

krities van aard is, is dus dat denke heroorweeg word. 

n Vraag wat belangrik is vir die toepassing van kritiese 

denke in die opvoeding en wat 

van kritiese denke verband 

met die aktiwiteitskarakter 

hou, is of kritiese 

denkaktiwiteite aangeleer en/of verbeter kan word. Kom 

ons neem die aktiwiteit van swem as voorbeeld om meer lig 

op hierdie vraag te werp. Swem word beskou as n 

aktiwiteit. Dit kom egter nie vanself nie, maar moet 



aangeleer word. 

oefeninge daarin 

Hoe meer jy 
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As jy n beginner is wat neg nie so baie 

gekry het nie, sal jy swakkerig vaar . 

egter oefen, hoe beter sal jy die 

verskillende tegnieke baasraak en ' n beter swemmer wees. 

Jy sal as n goeie swemmer beskou word as jy soos 'n vis 

deur die water beweeg en in staat is om jouself en ander 

uit die moeilikheid te kan help. Goeie swemmers sal nog 

verder oefen om hul tegnieke en spoed te verbeter en die 

swemrekords wat ander geslaan het, te breek. Ons sien 

dus dat swem as n aktiwiteit aangeleer en verbeter kan 

word. Die vraag is of dit ook die geval met kritiese 

denkaktiwiteite is. 

Ons het vasgestel dat kritiese denke uit 'n hele aantal 

aktiwiteite bestaan. Elkeen van daardie aktiwiteite 

behoort logies gesproke soos enige ander aktiwiteit te 

fungeer, anders 

nie en behoort 

het dit 

ens dit 

nie die aard van 

ook nie as n 

n aktiwiteit 

aktiwiteit te 

bestempel nie. As kritiese denke 'n versameling van 

aktiwiteite is, behoort elkeen van daardie aktiwiteite 

aangeleer en verbeter te kan word soos in die geval van 

die swemaktiwiteit. Is dit die geval? 

In hoofstuk twee het ons oor denke vasgestel dat dit 

aangeleer en verbeter kan word (supra 2.2.2). Aangesien 

kritiese denke 'n wyse van denke is, behoort dit wat vir 

denke geld ook vir kritiese denke te geld. Ons neem weer 

een van die kritiese denkaktiwiteite, naamlik 

bevraagtekening as voorbeeld vir ons bespreking om vas te 

stel of dit so is. Sodra kinders geleer het om te praat, 



begin hulle om vrae 

"Wat doen jy nou?" 

word die vrae meer 
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te stel soos: "Wat is di t Mammie?" 

"Waarom is dit so, Pappie?" Later 

ingewikkeld, maar dit is almal vrae 

wat empiries van aard is. Uit hierdie vrae kan 'n mens 

af lei dat die kind besig is om te dink, maar dis nog nie 

bevraagtekening soos ons dit as n kritiese 

denkaktiwiteit verstaan nie. Dis eers heel later in die 

kind se ontwikkeling as hy meer kennis van sy omgewing 

het en wanneer hy geleer het om nie alles te aanvaar nie, 

dat hy begin om dit wat ander doen en se in twyfel te 

trek en te bevraagteken. As die omgewing waarin hy 

opgroei dit aanmoedig, sal hy gouer dit aanleer en 

ontwikkel as n omgewing waar bevraagtekening nie 

toegelaat word nie. Ons kan dus aanvoer dat kinders in 

hul eerste jare wel vrae stel, maar dat 

as 'n kritiese denkaktiwiteit eers later 

in die geval van bevraagtekening word 

bevraagtekening 

ontwikkel. Soos 

al die ander 

aktiwiteite van kritiese denke ook aangeleer en verbeter. 

Ons het so pas aangevoer dat kritiese denkaktiwiteite 

aangeleer en verbeter kan word. Nou moet ons vasstel hoe 

dit aangeleer en verbeter kan word. Ons het by die 

bespreking van denke ook by hierdie onderwerp stilgestaan 

(supra 2.2.2). Daar het ons gese dat denke is om 

struikelend te eksperimenteer met die 

denkhulpmiddels tot jou beskikking sodat 'n 

Met kritiese denke is 

aa.ngeleerde 

bepaalde taak 

dit dieselfde. verrig kan word. 

Bevraagtekening 

denkraamwerk dit 

eksperimenteer. Jy 

word aangeleer as jy sien in watter 

gedoen word en jy dan daarmee 

leer dat daar re~ls en strategie~ op 
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die spel is wat bydra tot die sukses van die beoefening 

daarvan. Met meer oefeninge word jy mettertyd daarin 

vaardig. Die aanleer van kritiese denkaktiwiteite behels 

dus die aanleer van denkraamwerke wat bestaan uit 

strategiee, prosedures, tegnieke en roetines en die 

eksperimentering daarmee in nuwe situasies. 

4.4 KRITIESE DEN KE AS DISPOSISIE 

In hoofstuk twee is die disposisionele 

bespreek. Daar is aangetoon dat denke nie 

kan word as n aktiwiteit nie, maar 

aard van denke 

slegs beskryf 

oak as n 

hoedanigheid, n vermoe, n neiging, n bekwaamheid of 

selfs as 'n eienskap. Dit kom daarop neer dat denke nie 

net beskryf wat iemand doen nie, maar ook 'n beskrywing 

van daardie persoon se vermoe gee (supra 2.2.3). Daardie 

beskrywing van denke kan eweneens van toepassing op 

kritiese denke gemaak word. Dit was Passmore soos ons in 

die vorige hoofstuk gesien het, wat kritiese denke veral 

in terme van n disposisie omskryf het. Passmore het 

aangevoer dat om krities te dink meer die vorm van n 

karaktereienskap aanneem as wat dit 'n vaardigheid is 

volgens sy beskouing (1967: 195). n Kritiese persoon is 

een wat 'n kritiese ingesteldheid 

het. Met hierdie begrip vat hy 

as n karaktereienskap 

eintlik al die moontlike 

kritiese denkdisposisies saam, want een wat krities 

ingestel is, besit nie slegs een kritiese denkvermoe nie, 

maar 'n verskeidenheid vermoens wat krities van aard is. 

Soos daar verskillende kritiese denkaktiwiteite is, so is 

daar ook verskillende kritiese denkvermoens. Voorbeelde 
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van sulke kritiese denkdisposisies is: Jan is baie 

aanpasbaar; Susan benader dinge altyd objektief; 

Hendrik is n redelike persoon. Elkeen van hierdie 

persone beskik oar n kritiese denkdisposisie wat 

verskillend van die ander s'n is. 

Laat ons nou bepaal in watter opsig 

disposisioneel van karakter is deur na 

kritiese denke 

die volgende 

bewering te kyk: "Ester is n baie kritiese persoon". 

Hier word nie beweer dat Ester met een of ander kritiese 

denkaktiwiteit besig is nie. Dis nie iets wat sy op 

daardie oomblik doen nie, maar iets wat sy besit. 

Passmore sou aanvoer dat sy gekarakteriseer word. Daar 

word n beskrywing van haar vermoe gegee. As n mens al 

ervaar het hoe krities sy kan wees, kan jy so n 

beskrywing van haar gee. Die vermoe wat sy het, meet in 

handelinge uitgedruk kan word, anders het sy nie daardie 

vermoe of eienskap nie. Die disposisionele aard van 

kritiese denke is dus daarin te vinde dat 'n persoon die 

vermoe het om een of ander kritiese denkaktiwiteit te kan 

doen. 

Hoe bekom n mens hierdie denkdisposisies? Is dit 

aangebore of ontwikkel dit by mense? Ons het hierbo 

geargumenteer 

kan word. Dit 

dat kritiese denke aangeleer en verbeter 

impliseer dat as jy nie krities kan dink 

nie, jy ook nie die disposisies daarvoor het nie. n 

Baba besit nog nie die disposisies om krities te kan dink 

nie, maar soos hy/sy ouer word en hoe meer hy/sy kritiese 

denkaktiwiteite beoefen, sal hy/sy sulke disposisies 
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ontwikkel. Denkaktiwiteite en denkdisposisies gaan hand 

aan hand. Die aktiwiteite bring die disposisies voort en 

die disposisies vind hul uitdrukking in die aktiwiteite. 

Passmore het die disposisionele karakter van kritiese 

denke omskryf as 'n kritiese ingesteldheid. Wat behels 

so n kritiese ingesteldheid? Passmore beskryf n 

kritiese ingesteldheid as n wakkerheid of n 

waaksaamheid wat iemand behoort te he ten opsigte van 

alle norme, reels, kriteria en optredes. Hy stel dit as 

volg: 

to exhibit a critical spirit one must be alert 

to the possibility that the established norms 

themselves ought to be rejected, that the rules 

ought to be changed, the criteria used in judging 

performances modified. Or perhaps even that the 

mode of performance ought not to take place at all." 

( 1967: 197). 

Volgens Passmore le die toets dat iemand n kritiese 

ingesteldheid besit, nie slegs daarin dat so een sy 

optredes en die van ander krities kan beskou of afwykings 

van die aanvaarde norme kan aantoon nie, maar oak of die 

eie spelreels (die eie waardes en 

bevraagtekening onderwerp word (1967: 197). 

wat krities van 

norme) aan 

aard Watter disposisies 

geidentif iseer word? Passmore (1967: 198) 

is, kan 

en D'Angelo 

( 1971: 7-8) no em die volgende belangrikes: 

noukeurigheid, moedigheid, verbeeldingrykheid; 

onafhanklikheid, openheid vir nuwe insigte, intellektuele 
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nuuskierigheid, intellektuele skeptisisme, intellektuele 

eerlikheid, objektiwiteit, aanpasbaarheid, planmatigheid, 

volharding, beslistheid en eerbied vir ander gesigspunte. 

'n Belangrike een wat hulle weglaat, is redelikheid. Die 

beswaar mag geopper word dat dit onmoontlik vir n 

persoon is om al hierdie disposisies gelyktydig te besit. 

Met so n beswaar gee ons dus te kenne dat niemand ten 

volle krities is nie en dat daar altyd ruimte by almal 

bestaan vir verdere verbetering en ontwikkeling in 

kritiese denke. 

Van watter waarde is dit dat hier aandag gegee is aan die 

beskrywing van kritiese denke as disposisie? Op hierdie 

vraag kan geantwoord word dat wanneer ons in die volgende 

hoofstukke die onderrig van kritiese denke bespreek, 

daardie onderrig nie net toegespits moet wees op die 

onderrig van kritiese denkaktiwiteite nie, maar ook op 

die aankweek van onder andere kritiese gesindhede, 

houdings, vermoens, dit wil se kritiese denkdisposisies. 

4.5 SAMEVATTING 

In hierdie en die vorige hoofstuk is die begrip "kritiese 

denke" breedvoerig bespreek. Hierdie hoofstuk het 

gekonsentreer op die beskrywing van die drieledige aard 

van kritiese denke naamlik kritiese denke as 'n sisteem 

van gedagtes, as aktiwiteit en as disposisie. Hier volg 

nou die hoofaspekte van die bespreking oor kritiese 

denke: 

1. Kritiese denke kan drieledig verstaan word, naamlik 
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as n sisteem van kritiese gedagtes, as kritiese 

denkaktiwiteite en as kritiese denkdisposisies. 

2. Kritiese denke is nie een spesifieke aktiwiteit of 

een spesifieke disposisie nie, maar bestaan 

verskeidenheid aktiwiteite en disposisies. 

3. Die saambindende faktor tussen al die 

denkaktiwiteite is die heroorweging van denke 

saambindende faktor tussen al die 

denkdisposisies is ·n kritiese ingesteldheid. 

uit n 

kritiese 

en die 

kritiese 

4. Kritiese denkaktiwiteite en -disposisies word 

aangeleer en kan verbeter en ontwikkel. 

5. Die aanleer van kritiese denkaktiwiteite behels die 

aanleer van denkraamwerke en die eksperimentering 

daarmee. Die aanleer van kritiese denkdisposisies behels 

die aankweek van kritiese houdings, gesindhede, 

ensovoorts. 

Die volgende twee hoofstukke sal handel oor hoe die 

bevindings oor kritiese denke nee rs lag in die 

skoolsituasie behoort te vind. 
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HOOFS"I"UK 5 

KRITIESE 

W.AABOM 

5.1 INLEIDING 

Met hierdie 

verkenning. 

gekonsentreer 

hoof stuk 

Waar 

is op 

OP SKOC>L: 

EN WANNEER? 

begin n tweede deel 

in die voorafgaande 

wat kritiese denke is, 

van die 

hoof stukke 

sal daar 

vervolgens, soos voorsien in die inleidende hoofstuk van 

hierdie verhandeling (supra 1.1), gefokus word op die 

opvoedingsaspek van kritiese denke. Noudat daar grater 

duidelikheid bestaan oor die betekenis van hierdie 

begrip, is dit noodsaaklik om die implikasies wat dit vir 

die opvoeding van 

ontwikkel. In 

kinders inhou, uit te lig en verder te 

die volgende twee hoofstukke val die 

soeklig dus op die moontlikheid om kritiese denke veral 

op skoolvlak te bevorder en te verbeter. 

Twee vrae sal in hierdie hoofstuk aan die orde kom. 

Eerstens sal vasgestel word waarom kritiese denke so 

belangrik, selfs fundamenteel, vir die opvoeding van 

kinders is en tweedens sal bepaal word wanneer daar begin 

moet word om op skoolvlak aandag aan kritiese denke te 

skenk. 
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BELANGRIKHEID VAN KRITIESE 

Een van die sekondere probleme van hierdie verkenning wat 

in hoofstuk een ge1dentifiseer is, is of die "aanleer" 

van krities dink 'n opvoedkundige doelstelling behoort te 

wees (supra 1.1). Is dit nodig om kinders op skoal te 

leer om krities te dink en kan ons dit vereis dat die 

skoal daaraan aandag moet gee? Waarom moet die skoal 

hoegenaamd daaraan aandag skenk? Hierdie bevraagtekening 

het eintlik drie aspekte. 

1. Kom krities dink nie maar vanself nie? Daar is nie 

lesse in kyk en luister nie, en is krities dink nie in 

dieselfde kategorie nie? Daar kan geargumenteer word dat 

daar baie mense sander formele opvoeding is wat krities 

kan dink. Hulle kan vergelyk, skat, klassifiseer, redes 

aanvoer, konklusies vorm, ensovoorts. Hierdie vraag is 

vroeer reeds beantwoord; dit is egter nodig om weer 

hierop terug te kom, onder andere omdat 

gehalte hier te sprake kom. 

die kwessie van 

2. Is dit nodig om krities dink as 

onderrig? Word dit dan nie alreeds 

krities dink te 

gedoen wanneer 

kinders geleer word om wiskundige probleme 

wanneer kinders die opdrag kry o~ oor n 

op te los of 

aangeleentheid 

in een van die vakke ondersoek in te stel nie? 

vraag kry aandag in die volgende hoofstuk. 

Hierdie 

3. Derdens is daar die waardekwessie: Behoort die skoal 

kritiese denke te onderrig en die gebruik daarvan aan te 

moedig? Alle mense waardeer kritiese denke nie ewe hoog 

nie. Soms word geloof en/of gevoel teenoor kritiese 
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denke gestel en word geargumenteer dat kritiese denke 

hierdie dinge ondermyn en dus nie s6 hoog waardeer moet 

word nie. Moet die skoal nie in hierdie opsig 

waardeneutraliteit handhaaf nie? 

Dit is nie te betwyfel dat mense vanself krities kan dink 

nie, maar daar moet gevra word of mense dit goed genoeg 

kan doen as hulle nie leiding hierin ontvang nie. 

Gebruik sulke mense hul kritiese denkvermoe genoegsaam en 

effektief? Dit lyk nie asof dit die geval is nie. Wat 

dus nodig is, is om mense van vroeg af te leer om beter 

kritiese denkers te wees . Raymond Nickerson (1987: 28) 

het dit goed gestel: 

all people classify, but not equally 

perceptively; all people make estimates, but not 

equally accurately; all people use analogies, but 

not equally appropriately; all people draw 

conclusions, but not with equal care; all people 

construct arguments, but not with equal cogency." 

As ans dus wil he dat kinders goed krities dink, sal ans 

n spesiale paging moet aanwend om kinders daarin te 

onderrig en nie hoop dat dit toevallig verwesenlik sal 

word nie . 

Die antwoord op die vraag waarom dit nodig is om kritiese 
\ 

denke op skoolvlak te bevorder, mag vir baie 

vanselfsprekend wees. Daar sal geantwoord word dat elke 

mens om volledig mens te wees behoort te weet hoe om 

krities te dink, dit inderdaad behoort te beoefen en n 

positiewe instelling daaroor te he en dat diegene wat dit 
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nie weet en nie s6 geinklineer is nie, dit alles geleer 

moet word. 

In die eerste plek kan daar 

bevordering 

toerus om 

van kritiese denke 

later beter te 

aangevoer word dat 

op skoolvlak die 

kompeteer vir 

die 

kind 

sowel 

opvoedkundige en werksgeleenthede as vergoeding, met 

ander woorde dit sal bydra tot meer sukses in die lewe. 

Is dit egter die geval? Betaal werkgewers vir beter 

denkers? Is sulke persone meer suksesvol as diegene wat 

nie so geed krities kan dink nie? Wat beloon word in die 

werkplek en waarna werkgewers seek, is of die werkers 

vaardighede besit sodat produksie verbeter kan word. As 

werkgewers oortuig kan word dat kritiese denke n 

noodsaaklik deel van die "toerusting" van n bekwame 

werker is, sal hierdie beweegrede vir die bevordering van 

kritiese denke kan stand hou. 

In die tweede plek kan geredeneer word dat kritiese denke 

n vereiste vir goeie burgerskap is. Kinders meet 

voorberei word om in n demokratiese gemeenskap te lewe 

waar van hulle vereis word om intelligente besluite oor 

publieke aangeleenthede te neem en dus te help met die 

oplossing van baie sosiale probleme. In 'n gemeenskap is 

daar ook baie leuens wat van die waarheid onderskei moet 

word. Die demokrasie vereis dus dat mense diep oar 

belangrike dinge moet nadink. Die vraag is egter of dit 

erken word. Word burgerskap in sulke terme beskou? Die 

gemeenskap is nie te alle tye oop vir kritiese denke nie, 
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want di t veroorsaak ongemak en versteur die "vrede" . n 

Mens kan maar net dink aan die onlangse verlede van 

hierdie land waar kritiese denke oor die apartheidsbestel 

nie altyd welkom was nie. Kritiese denkers daag vaste 

gewoontes, ingewortelde idees en bekrompe instansies uit 

en huldig idees en opinies wat dikwels bots met die 

gemeenskap s'n. Sulke burgers is egter nodig vir n 

demokratiese samelewing. Dit lyk my dat diegene wat nie 

krities burgers kan akkommodeer nie, nie demokrasie reg 

verstaan nie; hulle kyk die deurlopende waaksaamheid oar 

jou eie en die gemeenskap se belange mis, hulle vergeet 

veranderinge wat gedurig geweeg meet word, hulle vergeet 

die aanvaar van verantwoordelikheid wat die sien van 

implikasies en gevolge, 

en oorsake, behels. 

maar oak die hantering van redes 

Demokrasie as 'n werkbare stelsel 

wat sekere omstandighede moet teweegbring en wat nie 

bloat 'n abstrakte waarde is nie soos oak menseregte wat 

die lewe en samelewing meet help orden en wat verskille 

en botsings moet help besleg, vereis die kritiesste van 

kritiese denkes - daarom is Suid-Afrika nag nie naasteby 

'n demokrasie nie. 

In die derde plek kan aangevoer word dat kritiese denke 

van jou n meer ewewigtige persoon maak. Jy voel in jou 

siel meer tevrede en vind die lewe meer lonend. Jy het 

beter interaksie met jou leefwereld, meer begrip vir 

mense en hul omstandighede en sal 

kan word nie. Tog is dit nie 

nie maklik gemanipuleer 

in alle gevalle so nie. 

hulle op die rand van Daar is baie denkers wat 

mismoedigheid bevind. Soos reeds in die voorafgaande 
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punt gestel, veroorsaak 'n mens se kritiese denke groot 

konflik, spanning en pyn met jouself en met ander. Daar 

kan maar net gedink word aan die konf lik wat ontstaan 

wanneer geloofsake krities beredeneer word. Die vraag is 

of daar aspekte van die lewe is waarin ons maar 

irrasioneel kan wees? Is alles wat inhoud het soos ook 

geloofsake, dan nie kognitief van aard en dus oop vir 

kritiek nie? Enigiets in die lewe wat geregverdig/ 

verdedig kan word, kan en behoort krities beskou te word. 

In die vierde plek kan as rede aangevoer word dat in die 

lig van die baie probleme op die wereldfront, veral ten 

opsigte van die irrasionele optrede van mense, daar nie 

gewaag kan word om sander kritiese denke klaar te kom 

nie. Baie van die wereld se huidige probleme SOOS 

besoedeling, bevolkingsontploff ing en verstedeliking 

spruit uit die mensdom se vernuftigheid en kundigheid op 

wetenskaplike en tegniese gebied. Die mensdom is in 

staat om homself te vernietig en tensy ons beter krities 

kan dink, sal ons dit ook regkry. 

Die laaste argument vir die noodsaaklikheid om kritiese 

denke op skoolvlak te bevorder het nie met praktiese 

voordele soos die voorafgaande te doen nie, maar sluit 

aan by wat die mens is en kan wees. Die mens is nie soos 

die dier nie. Ons beskou onsself as Homo sapiens en die 

belangrikheid van denke in ons interaksie met ons 

omgewing is deurslaggewend vir ons voortbestaan en 

welsyn. Ons maak nie op ons instinkte staat in ons 

omgang met ander en die wereld nie. Ons het opsies voor 
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ans en ans het die moontlikheid om keuses te maak en ans 

kan daardie 

moontlikheid 

keuses evalueer. Boonop het 

om dinge nie slegs vanuit 

ans die 

ans eie 

perspektief te beskou nie. Daar kan aangevoer word dat 

denke die kern van menslikheid is en om denke dus te 

verbeter, is om ans menslikheid te verbeter. Mislukking 

daarin sal ons minder menslik laat. Tereg merk Nickerson 

(1987: 32) op: "Thinking well is a means to many ends, 

but it is also an end in itself.· 

Die mens besit die moontlikheid om instinktief op te 

tree, om ham deur sy emosies te laat meesleur, om 

blindelings ander te volg, om dinge te doen sander om die 

konsekwensies daarvan te oorweeg en om opinies en gedrag 

te laat bepaal deur onlogiese 

moontlikhede besit die mens, 

argumente. Al hierdie 

maar dan is hy/sy 

irrasioneel en bevind hom/haar op die grens van menswees. 

Hy/sy het egter oak die moontlikheid om diep oar dinge na 

te dink en ham te laat lei deur sy gedagtes - om 

rasioneel op te tree. Om hierdie rede is dit sekerlik 

belangrik dat kritiese denke bevorder en ontwikkel 

behoort te word. 

Hoekom meet die skoal hierdie noodsaaklike diens lewer? 

Kan n mens se dit is die skoal se taak om kritiese denke 

te onderrig 

bevorder? Die 

skoal eintlik 

en n positiewe waardering daarvan te 

feite SOOS 

antwoord hierop draai om 

is. Is 'n skoal daar om 

dit gedoen is in 

Bybelgeskiedenis, vir kinders te leer? 

die vraag wat "n 

n reeks ewige 

Geskiedenis en 

Is ·n skoal daar 
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om kinders te leer om te konf ormeer? As dit die geval 

is, kan ons tereg aanvoer 

tuishoort nie. Maar skole 

vaardighede, kennis en 

dat kritiese denke nie daar 

is nie 

gesindhede 

daarvoor nie. 

wat n 

Die 

skoal 

konstitueer, inkorporeer almal kritiese denke - sowel by 

die werklike bemeestering as by die toepassing. 

5.3 WANNEER BEHOORT KR I TI ESE DEN KE OP 

SKOOL AA ND AG TE SEN I ET? 

Daar kan drie moontlike antwoorde op hierdie vraag gegee 

word. Die eerste is om aan te veer dat kritiese denke 

slegs aandag op universiteitsvlak meet kry en dat slegs 

'n klein groepie uit die gemeenskap daarvoor bevoeg is. 

Hierdie antwoord kom naasteby ooreen met wat die Griekse 

filosoof Plato aangevoer het. Hy het die beskouing gehad 

dat die beste opvoeding net vir enkeles in die samelewing 

bestem meet wees. Die filosoof-regeerders, socs hy 

hierdie hoogs opgevoede persone noem, moet die wette 

beredeneer. Die res meet hulle daaraan onderwerp en kan 

dit nie kritiseer nie (Lee 1984: 260-324). Daar is selfs 

deesdae baie departemente aan universiteite wat sal 

aanvoer dat hulle tyd te beperk is om vir alle studente 

te leer om krities te dink en dat dit liefs uitgestel 

moet word tot 

Kortom, daar 

argumenteer dat 

die student met navorsing besig 

is persone uit verskillende sfere 

kritiese denke nie vir almal bedoel 

is. 

wat 

is 

nie en dat almal ook nie ewe bevoeg is om dit te kan doen 

eers baie laat in die nie en dat dit derhalwe 

onderwysstelsel ingevoer moet word. Hierdie beskouing 
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berus op twee problematiese veronderstellings. Die 

eerste is dat niemand krities kan dink alvorens dit nie 

formeel aangeleer is nie. Op die onhoudbaarheid hiervan 

is reeds gewys. Tweedens, dat kritiese denke so te se 

apart van vakkennis aangeleer moet word, as n soort 

byvoegsel, iets wat ekstra is. Die probleem wat die 

uitstel van die "onderrig" van kritiese denke meebring, 

is dat die student nooit eintlik daarvoor gereed gemaak 

word nie en dit derhalwe moeilik sal vind om krities te 

wees as die situasie dit vereis. Die sentrale vraag is 

egter of die "aanleer" van kritiese denke nie inderdaad 

gepaard moet gaan met alles wat aangeleer word nie. 

Hierdie vraag kry aandag in die volgende hoofstuk, maar 

eers meet 'n tweede beskouing oor die stadium waarop met 

onderrig in kritiese denke begin moet word, bespreek 

word. 

Die tweede beskouing voer aan dat kritiese denke eers op 

skoal ingevoer kan word wanneer die leerling vertroud is 

met basiese kennis en genoegsame inligting. John McPeck 

was een van die voorstanders hiervan. Hy voer aan dat 

niemand krities oor n onderwerp kan dink alvorens 

daardie persoon nie kennis en inligting daaroor het nie 

(1981: 160). Sy argument is dat die eerste paar 

skooljare gebruik meet word om die drie R'e aan te leer 

en elementere informasie oor die wereld te bekom. Hy is 

van mening dat in die eerste skooljare die belangrikste 

voorwaarde vir kritiese denke, naamlik basiese kennis in 

die vakgebiede, gele moet word en as vakonderrig in 

daardie eerste jare suksesvol is, dit die weg sal baan om 



kritiese denke later 

80 

betekenisvol te ontwikkel 

(1981:160). McPeck beskou dus nie kritiese denke as n 

prioriteit in die eerste skooljare nie. 

McPeck is korrek as hy aanvoer dat die onderwyser in die 

eerste skooljare die kind moet help met basiese tegnieke, 

kennis en informasie. Die vraag is egter of dit nie deel 

is van die dinge wat basies is dat die kind die 

geleentheid kry om oor die kennis en informasie - en dit 

sluit oak abstrakte dinge in - na te dink en te redeneer 

nie. Dit is oak waar dat 

kritiese denke, denke oar n 

alle denke 

bepaalde 

en selfs 

"iets" is 

oak 

wat 

abstrak soos n idee of konkreet soos n tafel kan wees. 

Haar behoort daardie "iets" altyd kennis en informasie te 

wees? Is kennis nie oak maar self die resultaat van n 

kritiese beredenering nie? McPeck maak die denkfout wat 

ook by die positivisme voorkom, deur te aanvaar dat alle 

kennis gegewe en dus objektief is. By baie van die 

jonger leerlinge ontbreek kennis van baie dinge, maar 

hulle het idees, opinies, waardes, ensovoorts wat hulle 

kan ondersoek en waaroor hulle kan redeneer. Boon op 

behoort kritiese denke die aanleer van elke nuwe ding te 

vergesel. 

Die derde beskouing volg nou 

behoort aangemoedig te word 

dink. Opvoedkundiges aanvaar 

vanselfsprekend: kinders 

om van kleins af krities te 

dat baie van die mens se 

begrippe, idees en 

gevorm word. Dit 

aangemoedig word om 

waardes reeds op n vroee ouderdom 

beteken dus dat hoe vroeer 'n kind 

rasioneel te wees, vrae te stel, 
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argumente en uiteenlopende 

beskouings in die huis en samelewing, hoe gouer sal n 

kritiese ingesteldheid by die kind posvat en hem help om 

krities te dink. Kritiese denke behoort dus alreeds in 

die ouerhuis en op kleuterskool deel te wees van die kind 

se opvoeding. Van so vroeg as moontlik af moet kinders 

gelei word om 'n kritiese ingesteldheid te ontwikkel, om 

dinge te bevraagteken en om verbeeldingryk en rasioneel 

te wees. Soos die kind nuwe dinge aanleer, moet hy ook 

terselfdertyd leer om antwoorde te soek op dinge wat vir 

hom onduidelik is. n Mens behoort daarom glad nie 

verbaas te wees as 'n kind wat altyd aangemoedig is om 

krities te dink op ' n dag vra waarom 2+2 dieselfde as 2x2 

is nie. 

Laurance Splitter (1991: 100) verskaf drie redes waarom 

kritiese denke alreeds vroeg in die opvoeding aandag 

behoort te geniet: 

"(i) Older students will transfer and apply abstract 

thinking skills more effectively if they have plenty 

of practice in their earlier years. (ii) Inviting 

these students to change thinking patterns which 

conditioning has reinforced many times over can be 

both difficult and threatening to all concerned. 

(iii) Pressures on adolescents and young adults, 

both inside and outside school, tend to work against 

finding time and space to pursue the critical or 

inquiry dimension which does exist in every 

discipline but which is too easily crowded out by 

short term considerations (content-based exams) 



82 

requiring more mundane thinking (rote learning and 

memorisation)." 

5.4 SAMEVATTING 

Daar is in hierdie hoofstuk antwoorde gegee op twee vrae. 

Die vyf redes wat aangevoer is waarom kritiese denke op 

skoolvlak aandag moet geniet, is om die kind toe te rus: 

1. om later beter te kompeteer op die arbeidsmark; 

2. om kritiese burgerskap te beoefen; 

3. om n meer ewewigtige persoon te wees; 

4. om by te dra tot die oplossing van die baie probleme 

waarmee die mensdom worstel en 

5. om 'n redelike mens te wees. 

Oor die tweede vraag is geargumenteer dat kinders reeds 

van vroeg af aangemoedig moet word om krities te dink en 

gehelp moet word om n kritiese ingesteldheid aan te 

kweek. 

Nou volg die laaste hoofstuk wat oor die belangrike vraag 

sal handel, naamlik hoe dit alles gedoen moet word. 
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HOOFSTUK. 6 

KRITIBSE DBNKE HOH? 

6.1 INLEIDING 

Een van die take van hie rd ie verkenn ing, soos u i tges pe 1 

in die eerste hoofstuk, is om te bepaal hoe die onderrig 

van kritiese denke georganiseer kan word (supra 1.1). In 

hoofstuk vier is beredeneer dat kritiese denke as 

aktiwiteit en disposisie aangeleer kan word. Vervolgens 

moet daar vasgestel word ~ dit gedoen kan word. In die 

res van hierdie verkenning sal daardie hoe-vraag dus aan 

die orde kom en in meer detail bespreek word. Op vyf 

vrae wat almal verband hou met die bevordering en 

verbetering van kritiese denke op skoolvlak sal 

vervolgens gefokus word: 

* Moet dit as 'n afsonderlike vak of ge1ntegreerd 

met ander vakke onderrig word? 

* Hoe sal die leerplan daar uitsien? 

* Watter onderrigmetode moet gebruik word? 

* Hoe kan die onderwysmilieu kritiese denke 

bevorder? 

* Hoe moet kritiese denke geevalueer word? 

Die verkenning word dan afgesluit met n uitdaging aan 

almal wat met die opvoeding van kinders gemoeid is. 
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DEN KE 'N AFSONDERLIKE 

VAK WEES? 

Robert Ennis en Edward D'Angelo is twee van die baie 

outeurs wat van die veronderstelling uitgaan dat kritiese 

denke as n afsonderlike vak aangeleer kan word en dat 

kritiese denke s6 onderrig vanself hiervandaan na die 

ander vakke oorgedra sal word. Hulle beskou kritiese 

denke as n vermoe wat algemeen van aard is en wat n 

mens kan reduseer tot 'n aantal 

wat op elke vakgebied toegepas 

vaardighede of strategiee 

kan word. Daarom word 

aangevoer dat hierdie vaardighede afsonderlik aangeleer 

en ingeoefen kan word en dat die leerder dit vanself sal 

toepas in of oordra na die vakgebied waarin van hom/haar 

verwag word om krities te dink. 

John McPeck was van n ander mening. Hy het aangevoer 

dat kritiese denke slegs in die konteks van vakkennis tot 

uitdrukking kom. Dit is kennisgebonde en neem op elke 

terrein 'n unieke gestalte aan. Om daardie rede maak dit 

vir hom geen sin dat kritiese denke buite die konteks van 

'n vakgebied aangemoedig of geoefen kan word nie. 

Hoe moet kritiese denkvaardighede onderrig word? Wat is 

die beste: om dit afsonderlik as 'n aparte vak van die 

kurrikulum of geinkorporeerd met alle vakke te onderrig? 

Daar is baie programme beskikbaar, soos die bekende 

program van Lipman wat afsonderlik van die res van die 

skoolvakke gevolg kan word. 
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Die voordele van so 'n afsonderlike program is: 

1. dat leerlinge n helderder idee verkry van wat 

denkvaardighede is omdat dit nie deur ander leerprosesse 

en 'n kennisgebaseerde leerplan oorskadu word nie; 

2. dat dit makliker buite vakinhoud geevalueer kan word; 

3. dat dit dikwels eenvoudiger is om te volg en 

4. dat die voorbeelde en oefeninge nie altyd 

akademiese kennis nie, maar dat aspekte van 

steun op 

die lewe 

buite skoolverband oak in sulke programme opgeneem is. 

Die nadele van n 

gewoonlik duur is om 

dat dit die idee 

afsonderlike program is dat dit 

vir alle leerlinge aan te skaf en 

versterk dat denkvaardighede iets 

afsonderliks van die normale kurrikulum is. 

Die voordele van n geintegreerde program is dat dit: 

1. by die skoal se prioriteite kan inpas; 

2. grater oordraagbaarheid tussen die vakke help 

meebring; 

3. die idee versterk dat denkvaardighede bedoel is vir 

toepassing in die vakgebiede. 

Die nadele is egter dat denkvaardighede verswelg kan word 

deur die beklemtoning van vakinhoud en tweedens dat alle 

onderwysers nie eksperte in denkvaardighede is nie en 

maklik dit wat beoog word, kan kelder. 

Die debat tussen die twee standpunte 

die een met die ander kompeteer. 

sal voortgaan solank 

Elke standpunt het 

egter goeie punte sodat 

argumenteer wat van al 

maak. Skole behoort 

n mens vir 'n model behoort te 

hierdie positiewe 

dus voorsiening te 

punte gebruik 

maak vir n 
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aparte vak soos Lewensvaardighede of selfs Logika, waarin 

denkvaardighede in die besonder bestudeer en ingeoefen 

word, maar dan behoort ook seker gemaak te word dat 

kritiese denke aangemoedig, beoefen en verbeter word 

binne die besondere vakke wat aangebied word. 

Onderwysowerhede moet besef dat kritiese denke nie op n 

toevallige manier verbeter word nie. Dit moet doelbewus 

word, en sowel 'die houding tot as die aangeleer 

vaardigheid van kritiese denke word 

gestaan word by die onderrig 

Natuurwetenskap of tale of wat ook 

denker dink egter nie krities 

kontekste nie. Veralgemening is 

bevorder as daarop 

van Geskiedenis of 

al. 

net 

nodig. 

in 

Die kritiese 

ge1soleerde 

Die leerling 

moet daartoe kom om te sien dat redeneer- en kritiese 

strategiee algemene toepassing het, en hiervoor is n 

aparte vak waar oor denke as sodanig gereflekteer kan 

word, nodig. 

So n wyse van organisasie sal meebring dat kritiese 

denke na alle onderrig uitgebrei word omdat leerlinge 

vakvoorbeelde in die aparte vak gaan bespreek en ook 

insigte uit die aparte vak na die vakonderrig gaan 

oordra. 

Elke skoal wat 

denkvaardighede 

ernstig 

te leer, 

is om vir kinders kritiese 

sal tyd daarvoor moet inruim 

sowel as leiding aan onderwysers moet verskaf om die 

beoogde doelwitte te bereik. Die invoer van n aparte 

vak, gaan vir albei hierdie vereistes voorsiening maak. 
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Ek besef daar is baie praktiese probleme hieraan verbonde 

soos byvoorbeeld die beskikbaarheid van opgeleide 

onderwysers vir die aparte vak en die skoolprogram wat 

reeds oorlaai is. Dit lyk my egter so 'n belangrike 

aanpassing om die onderwysstelsel wat Suid-Afrika nou 

benodig te help ontwikkel dat die aanvaarding van die 

beginsel nie deur praktiese probleme gedwarsboom behoort 

te word nie. 

Deurslaggewend 

bespreking is 

een gebied na 

tot die antwoord op die vraag ender 

of die aangeleerde kennis oordra van die 

n ander. Baie d ikwe ls word kenn is 

aangeleer sender dat mense besef waar dit orals van 

toepassing gemaak kan word. Dit is dus 'n uitdaging vir 

die onderwys dat leerlinge so onderrig word dat hulle 

aangeleerde kennis socs kritiese denkvaardighede kan 

oordra na ander kontekste wat vir hulle van belang is. 

6.3 HOE SAL DIE LEERPLAN DAAR 

UITSIEN? 

Soos reeds bekend, is daar n hele 

beskikbaar wat aantoon wat geleer 

aantal programme 

meet word om van 

kinders beter kritiese denkers te maak. 

daardie programme is meer paslik vir ouer 

ingestel 

Sommige van 

leerlinge, 

is op die terwyl ander programme 

besondere behoef tes van 

weer meer 

skrander leerlinge. Daar is 

programme wat analitiese vaardighede beklemtoon en daar 

is weer and er programme wat intensiewe 



88 

onderwysersopleiding verg. Sommige programme kan in n 

paar maande afgehandel word, terwyl ander programme soos 

Lipman s'n vanaf die elementere stadium tot die sekondere 

skool strek. Daar sal dus op n kritiese wyse bepaal 

moet word watter program die geskikste een is en of daar 

nie liefs 'n eie program wat goedkoper is en wat in eie 

behoeftes voorsien, ontwerp moet word nie. Belangrik is 

dit egter om daarmee rekening te hou dat kritiese denke 

nie in n kits kan verbeter nie. Die beste is om dit 

deurlopend oor die hele skooltydperk van die kind te 

versprei met baie herhaling en vaslegging op verskeie 

vlakke van moeilikheidsgraad. 

Daar is ook reeds voorheen aangetoon dat 'n hele aantal 

outeurs n lang lys van kritiese denkaktiwiteite wat 

aangeleer moet word, verskaf (supra 3.3). Dit is dus 

glad nie onmoontlik om n lys van 

sulke aktiwiteite saam te stel nie. 

meer as n honderd 

Aan sommige van 

hierdie aktiwiteite word verskillende benaminge gegee 

deur die verskeie outeurs. R.J. Sternberg (1987: 252) 

het 'n paging aangewend om hierdie aktiwiteite in drie 

kategoriee te klassifiseer, naamlik denkaktiwiteite wat 

help in die beplanning, monitering en evaluering van 

denke soos die identifisering van n argument; 

denkaktiwiteite wat help om denke in werklikheid te doen 

soos die analisering van 'n argument; en denkaktiwiteite 

wat help in hoe om te dink soos om te vra dat die persoon 

iets duideliker moet maak. 

Die volgende kritiese denkaktiwiteite en -disposisies 
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vorm n voorgestelde kernleerplan: 

Denkaktiwiteite: 

1. Identifisering van wense, waardes, bewerings, 

argumente, premisse, konklusies, veronderstellings, 

motiewe, hipoteses en teoriee. 

2. Bevraagtekening van inligting, b~skouings en 

optredes. 

3. Analisering van inligting, argumente en teoriee. 

4. Beredenering van 'n saak. 

5. Evaluering van inligting, redes, argumente, optredes, 

ensovoorts. 

6. Besluitneming deur moontlike oplossings te ondersoek. 

Pisposisies: 

1. Luister en lees aandagtig. 

2. Wees objektief. 

3. Handhaaf 'n oop gemoed. 

4. Wees duidelik. 

5. Wees presies. 

6. Wees ordelik. 

7. Wees redelik. 

8. Wees relevant tot die saak onder bespreking. 

6.4 HOE MOET DIE AKTIWITEITE EN 

DISPOSISIES AANGELEER WORD? 

Die literatuur dui verskeie metodes aan om kritiese denke 

te bevorder en te verbeter. Daar is egter nie genoegsame 

navorsing gedoen om aan te toon hoe suksesvol hierdie 

metodes veral ten opsigte van oordraagbaarheid is nie en 
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watter metodes dus die beste is nie. Wat vervolgens 

bespreek sal word, is enkele gedagtes om aan te toon hoe 

om kritiese denke te bevorder en te verbeter veral in die 

klaskamer. 

Wat is dit wat mense in staat stel om beter te dink? 

Volgens D.N. Perkins (1987:43) is daar drie elemente 

waaruit intelligensie bestaan wat bepaal hoe geed mense 

kan dink. Die eerste is die verstandelike krag wat die 

persoon het. In die bewerings "Hy is 'n genie" en "Sy 

die veronderstelling dat beide het baie verstand" is 

persone kragtige denkers is. 

minder van hierdie energie he. 

mens nie veel doen om daardie 

Ander persone mag weer 

Op die korttermyn kan n 

verstandelike krag te 

verbeter nie. Die eet van regte kossoorte en die invloed 

wat die mens se omgewing op hom het, beinvloed wel op die 

langtermyn die hoeveelheid verstandelike energie wat n 

persoon het. 

Die tweede element van intellegensie wat help dat mense 

beter dink, is kennisinhoud. Hoe meer n mens oor n 

bepaalde gebied weet, hoe beter sal jy daaroor kan dink. 

Vroeer is aangevoer dat denke nie kan plaasvind in die 

afwesigheid van kennisinhoud nie (supra 5.3). n 

kan net dink as jy iets het om oor te dink. Daar 

verwag word dat hulle wat oor minder kennis van 

Mens 

kan 

n 

onderwerp beskik, swakker denke sal openbaar as daardie 

persone wat meer inligting het. Dit is dus n gebied 

waaraan daar aandag geskenk kan word indien n mens 

iemand se denke wil verbeter, alhoewel dit egter ook 
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gemeld moet word dat dit nie altyd die geval is dat meer 

kennis mense beter krities laat dink nie. 

Die derde element wat denke aanhelp, is die gebruik van 

tegnieke, prosedures en strategiee 

denkvaardighede of denkhulpmiddels wat 

beskikking het. Volgens Perkins (1987: 

op stadige leerders getoon dat 

met ander woorde 

n persoon tot sy 

43) het navorsing 

hulle eenvoudige 

strategiee om dinge te memoriseer nie ken nie, maar 

wanneer hulle dit geleer word, dan vaar hulle net so goed 

as die normale leerder. Daar is ook bevind dat as iemand 

strategiee aanleer om probleme in wiskunde op te los, so 

n persoon se wiskunde dramaties verbeter. Baie van ons 

denke bestaan uit die toepassing van denkhulpmiddels wat 

ons van ander of uit eie ervaring aangeleer het. Die 

implikasie wat dit vir die bevordering en verbetering van 

kritiese denke inhou, is dat ouers en onderwysers 

kritiese denkhulpmiddels vir kinders moet aanleer. Hulle 

moet kritiese denktaktieke geleer word. Voorbeelde 

daarvan is: oorweeg albei kante van n saak; moenie 

oorhaastig 'n oordeel vel nie; luister aandagtig wat 

ander se; wees objektief; toets of die redes geldig is; 

vra vir meer inligting, ensovoorts. Daar is baie 

strategiee wat nie aan mense bekend is nie, 

goeie 

selfs 

strategiee wat teen ons menslike natuur indruis, wat kan 

bydra tot beter kritiese denke en wat aangeleer behoort 

te word. 

Hoe leer n mens die kritiese denkaktiwiteite en 

disposisies vir kinders aan? Perkins (1987: 47-48) het 
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drie stappe in die leerproses geidentifiseer. Die eerste 

stap kan beskou word as bekendstelling. Daar word op n 

direkte wyse verduidelik wat die strategie is en deur 

middel van eenvoudige voorbeelde word die toepassing 

aangetoon. Die tweede stap staan bekend as inoefening. 

Oefeninge wat in moeilikheidsgraad toeneem, word verskaf 

totdat die kind vlot daarin is. Die derde stap bevorder 

oordrag. Wat die kind geleer het, moet in verskillende 

kontekste toegepas word. Dit gebeur nie vanself nie, 

maar meet deel wees van die onderrigprogram. Wyses 

waarop dit gedoen kan word, is om van voorbeelde gebruik 

te maak wat 'n wye spektrum dek, om te toon hoe abstrakte 

voorbeelde herlei kan word na die alledaagse, om 

voorbeelde te gebruik wat wissel van die akademiese tot 

die praktiese en deur van voorbeelde gebruik te maak uit 

die media, klasbesprekings en projekte van leerlinge. 

Om kritiese denkaktiwiteite en disposisies nog verder 

onder kinders te bevorder, kan die volgende ook 

aangemoedig word: 

van * Besprekings 

debatte bedoel nie. 

deelnemers dit nie ten 

n kritiese aard: Hier word nie 

Die probleem met debatte is dat die 

doel het om die waarheid aan die 

lig te bring nie, maar om die opponent te wen. Met die 

motief om te wen, kan deelnemers maklik die waarheid 

verdraai en weier om toe te gee dat die ander party se 

standpunte aanvaarbaar is. Boonop is kritiese denke nie 

spesiaal vir kontroversiele areas bedoel nie en n 

verkeerde indruk kan gewek word as juis daarop 

gekonsentreer word. Bespreking is n oefening in 
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kommunikasie, verbeeldingrykheid en die toepassing van 

kritiese vermoe. Kritiese besprekings kan in alle vakke 

plaasvind, maar dit is veral die tale, literatuurstudie, 

die sosiale wetenskappe en die godsdiens wat uitstekende 

geleenthede daarvoor bied. 

* Probleemoplossing: Onderwysers hou daarvan om 

aan leerlinge oefeninge te gee met die doel om kennis vas 

te le. In sulke oefeninge weet die leerling watter reel 

van toepassing is en hoe dit toegepas moet word. Met 'n 

probleem is dit anders. Die kind kan nie onmiddellik 

besluit watter reel geld en hoe dit gebruik moet word 

nie. Wat vir die een kind n oefening is, is vir n 

ander moontlik n probleem, afhangende van die kennis 

waaroor die kind reeds beskik. Een van die belangrikste 

take van 'n opvoeder is om n kind te laat twyfel sodat 

die kind na 'n oplossing kan seek. Saver moontlik moet 

die onderwyser veral ook probleme voor die kind plaas 

waarvan die antwoord onbekend of kontroversieel is -- dan 

vind denke waarlik plaas. 

* Skriftelike werk: Kinders moet ook geleer word 

om in skriftelike werk hulle kritiese vermoens te gebruik 

en te oefen. Voorbeelde daarvan is die skryf van 

opstelle wat argumentatief van aard is of wat die leser 

moet oortuig van die een of ander aangeleentheid of 

standpunt, opstelle waarin verskillende wyses om n 

probleem op te los verduidelik word, parafrasering van 

beskouings of teoriee, evaluering van 'n bewering of n 

beskouing, die maak van opsommings van geskikte leeswerk, 
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die voorbereiding van onderhoude en die opstel van 

analitiese verslae. Beswaar mag aangeteken word dat daar 

te veel verwag word van 'n leerling in die primere skool. 

Daar kan natuurlik nie verwag word dat 'n kind wat in die 

primere skoal is, werk op dieselfde vlak as n kind in 

die sekondere skoal sal lewer nie. Elkeen sal op sy eie 

vlak met die logika en kennis tot sy beskikking 

aangemoedig moet word om krities te dink. Die onderwyser 

se taak sal wees om die kind te help sodat hy altyd beter 

krities kan dink. 

Die verbetering van kritiese denke is 'n lang proses. n 

Mens moet in kritiese denke groei - daarin ontwikkel. 

Dit is soos in die geval van iemand wat leer om motor te 

bestuur. Hoe meer hy oefen, hoe beter sal hy kan 

bestuur. 

ongeluk 

Daar duik egter situasies op soos wanneer hy 'n 

moet vermy, dat sy bestuursvermoe tot die 

uiterste op die proef gestel word en waar hy moontlik 'n 

fout sal begaan. Soos met motorbestuur word 'n mens 

gedwing om jou kritiese vermoe in nuwe situasies toe te 

pas en dit bring mee dat die moontlikheid om 'n fout te 

maak, altyd bestaan. n Mens is altyd weer opnuut besig 

om uit jou foute te leer en daarop te verbeter. Soos 

reeds tevore aangevoer: niemand is totaal en volledig 

krities in sy denke nie. 

verbetering wees. 

Daar sal altyd ruimte vir 
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DIE 

BEVORDER? 

ONDERWYSMILI EU 

Dit is n aanvaarde opvoedkundige beginsel dat as n mens 

vir n kind byvoorbeeld wil leer wat liefde of eerlikheid 

is, dit nie slegs sal help om in die abstrak daaroor te 

praat nie, maar dat dit deur voorbeelde prakties gemaak 

word sodat die kind dit kan naboots. Wanneer die kind 

voorbeelde van liefde ervaar of opmerk dat mense eerlik 

is, sal daardie model hom/haar aanspoor om ook so te 

wees. Dieselfde is ook van toepassing op die aanleer van 

enige waarde. Die omgewing speel n groot rol in die 

vorming van die mens. As dit die doel van die ouerhuis 

en die skool is om kritiese denke te bevorder en te 

verbeter, behoort die omgewing waarin die kind 

bevind op n sigbare wyse aan te toon 

kontantwaarde van daardie doelstelling is. 

hom/haar 

wat die 

Die vraag is derhalwe: Watter soort onderwysomgewing 

meet geskep word om daardie mikpunt te bereik? Alles wat 

beoog en vir die kind aangeleer word, sal tot mislukking 

gedoem wees as die 

pad daarvan is. 

onderwysomgewing 'n remskoen in 

n Omgewing wat teekantig of 

die 

selfs 

vyandig teenoor eksperimentering met nuwe leerinhoud en 

leermetodes is, sal n program wat die bevordering en 

verbetering van kritiese denke ten doel het baie gou 

kelder. Te alle tye meet daarmee rekening gehou word dat 

'n program wat dit bevorder in 

gevolge vir die huis- en 

bevordering en verbetering 

der waarheid rewolusionere 

skoolsituasie inhou. Die 

van kritiese denke ender 
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dus geweldige 

en skoolbestuur. 

implikasies 

Die volgende 

vir ouers, 

is n paar 

1. 'n Rewolusionere houdingsverandering teenoor die kind 

sal aangekweek meet word. Dat die kind 'n rasionele wese 

is wat geregtig is op sy idees, opinies en beskouings, 

sal ernstiger opgeneem meet word. 

2. Daar sal 'n nuwe verstaan van wat dit behels om op te 

voed en onderwys te gee, meet posvat. Dit gaan hier oor 

hoe om kinders te ontwikkel dat hulle ten volle menslik 

kan wees - 'n opvoeding vir menslikheid. 

3. n Nuwe wyse van interaksie in die huis en op skool 

sal gevestig moet word. 

Die onderwysmilieu omvat nie slegs, socs hierbo gestel, 

geestelike aspekte nie, maar het ook baie te doen met die 

fisiese omstandighede waarin die opvoeding plaasvind. 

Die volgende drie fisiese fasiliteite kan nuttig ingespan 

word vir die bevordering van kritiese denke op skool: 

1. Die skoolbiblioteek en mediasentrum wat baie 

materiaal bevat vir besprekings en projekte. 

2. Lessenaars in die klaskamer wat so gerangskik kan 

word dat dit kommunikasie en groepwerk bevorder. 

3. Plakborde wat benut kan word om leerling verder te 

prikkel om krities te dink. 

6.6 HOE MOET KRITIESE DEN KE 

GEeVALUEER WORD? 

Voordat daardie vraag beantwoord word, moet n mens eers 
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vasstel of dit nodig is om kritiese denke te evalueer. 

Die antwoord hierop kan net positief wees, aangesien 

onderwysers, samestellers van programme en 

onderwysbestuur wil bepaal of sulke programme die moeite 

werd is. Sender evaluasie sal programme voortgaan wat 

lankal geen of min waarde het en sal onderwysers nie weet 

hoe suksesvol hul onderrig daarin was nie. 

Alhoewel die onderwyser die mees geskikte persoon is om 

die evaluasie van kritiese denke te doen omdat hy van dag 

tot dag met sy leerlinge besig is, kan die leerlinge en 

ander spesialiste ook help in hierdie taak. Vir latere 

verwysing sal dit geed wees om die leerlinge se prestasie 

te bepaal voordat daar met 'n kritiese denkprogram begin 

word. Verder kan met gereelde 

informele evaluasie gedoen word. 

tussenposes formele en 

Evaluasie sluit beide 

groep-evaluasie sowel 

deur middel van 

as indiwidule evaluasie in en kan 

vraelyste, opdragte, toetse en 

besprekings gedoen word. 

Indien dit moontlik is, kan die leerlinge die onderwyser 

help met die bepaling van kriteria vir die evaluering van 

kritiese denke deur by hulle uit te vind wat hul 

beskouing van n kritiese denker is. Daardeur verkry 

hulle n beter begrip van wat kritiese denke is en kan 

hulle help met die evaluering van hul medeleerlinge. Die 

kernleerplan soos hierbo aangedui (supra 6.3), kan 

gebruik word om te bepaal hoe ver 

die beoefening van kritiese denke. 

n kind gevorder het in 
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Na aanleiding van die vraag of die evaluering van 

kritiese d~nke op die skoolrapport moet verskyn of nie, 

kan daar as volg geantwoord word. Aangesien dit as een 

van die hoofdoelstellings van die onderwys beskou moet 

word om 'n kind se kritiese denke te verbeter, behoort 

daar 'n aanduiding gegee te word hoe suksesvol die kind 

op daardie gebied gevaar het. So 'n verslag wat van n 

aanmoedigende aard 

maak van aspekte 

verbeter kan word. 

behoort te wees, sal 

van kritiese denke 

6.7 DIE UITDABING 

die kind bewus 

waarop verder 

Hierdie konseptuele verkenning van kritiese denke behoort 

vir elke ouer en onderwyser tot diepe nadenke te strek, 

veral ten opsigte van die doel en wyse van 

kinderopvoeding. Hier is aangetoon dat dit 'n belangrike 

en noodsaaklik aspek van opvoeding is dat kinders 

aangemoedig behoort te word om beter krities te dink. As 

dit die doel is om vir kinders 'n opvoeding te gee wat 

van hulle redelike, verantwoordelike en gelukkige 

volwassenes sal maak, dan moet hulle nie slegs weet Rat. 

om te dink nie, maar h2.e.. om te dink. Om 'n kind te help 

om beter krities te dink, sal juis dit verwesenlik. Dit 

is 'n belangrike deel van menswees om te kan dink, maar 

dit is eers wanneer mense geheel en al krities in hul 

denke is, dat hulle tot hul volle menslike potensiaal 

ontwikkel het. Dit behoort een van die doelstellings van 

die opvoeding vir elke ouer en onderwyser te wees. 
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Daarom word hierdie verhandeling met 

afgesluit aan almal wat betrokke is by die 

n uitdaging 

opvoeding van 

die nuwe geslag Suid-Afrikaners: Kom ons probeer ons 

uiterste bes, juis nou waar ons op die drumpel van n 

nuwe era in ons land se geskiedenis staan, om al ons 

kinders aan te moedig om beter krities te dink. Daar is 

vir ouers en onderwysers geen beter manier om hierdie 

land te dien as om kinders op te voed vir kritiese denke 

nie. 
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