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OPSOMMING 

In hierdie studie is die ontwikkeling van 'n meetmiddel vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

ondersoek. 

Relevante literatuur is bestudeer om duidelikheid te verkry oor die begrip mondelinge taalvaardigheid en 

die belangrikheid daarvan as sleutel tot kommunikasie, oor die probleme random mondelinge 

taalvaardigheid, die onderrig daarvan, die evaluering daarvan en die probleme wat met die evaluering 

daarvan verband hou. Die vereistes waaraan meting in die algemeen en die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid in die besonder moet voldoen, asook die faktore wat dit kan bel'..nvloed, is ondersoek. 

Van die bestaande toetse en metodes vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid is ontleed. 'n 

Alternatiewe model vir die ontwikkeling van 'n toets of metode wat die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid so geldig en betroubaar moontlik behoort te maak, is ontleed. Die probleme wat met 

so 'n evalueringsmetode gepaard sou gaan, is ontleed en moontlike oplossings daarvoor is gevind. 

Riglyne vir die ontwikkeling en die standaardisering van toetse in die algemeen en van mondelinge 

taalvaardigheid in die besonder is verkry. 

Onderwerpe waaruit 'n toets vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans saamgestel 

kon word, is geskryf, gekeur en volgens spesifieke voorskrifte eksperimenteel uitgetoets. Die mondelinge 

taaluitinge is op klankkasset opgeneem en volgens vaste riglyne geevalueer. Statistiese verwerkings is 

uitgevoer en op grand van die verkree resultate is agt toetsvorms saamgestel. 

Een van die toetsvorms is saam met 'n ongestandaardiseerde mondelinge taalvaardigheidstoets en 'n 

objektiewe taaltoets, wat as kriteria vir die geldigheidsbepaling daarvan moes dien, in die praktyk 

toegepas. Dieselfde vorm is daarna saam met 'n tweede vorm van die toets toegepas om ook die 

geldigheid daarvan te bepaal. 
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Na aanleiding van die empiriese gegewens is gevolgtrekkings oor die geldigheid en ander statlstiese 

eienskappe van die toets gemaak. Op grand daarvan is spesifieke aanbevelings oor die gebruik van die 

toets as model vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid gemaak. 
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SUMMARY 

In this study the development of a measuring instrument for the evaluation of oral language proficiency 

was investigated. 

Relevant literature was studied to reach a better understanding of the term oral language proficiency and 

in particular, its relevance to effective communication, the problems underlying oral language proficiency, 

the teaching thereof and the problems inherent in its evaluation. The requirements for a measuring 

instrument in general, and for the evaluation of oral language proficiency in particular, and the factors 

which influence such measurement were also investigated. 

A number of existing tests and methods for the evaluation of oral language proficiency were analysed. 

An alternative model for the development of a method to improve reliability and validity in the evaluation 

of oral language proficiency was examined. The problems connected to such a method were analysed 

and possible solutions were suggested. Guide-lines for the development and standardization of tests in 

general, and of oral language proficiency tests in particular, were recommended. 

Suitable topics for inclusion in a test for the evaluation of oral language proficiency in Afrikaans were 

compiled, selected and applied on an experimental basis according to specified directions. The oral 

responses of the testees were recorded on sound cassettes and evaluated according to specified 

directions. Statistical calculations were executed and on the basis of the results, eight test forms were 

finalized. 

One of the test forms, together with a non-standardized oral language proficiency test and a standardized 

objective language proficiency test which served as criteria for the determination of the validity of the 

test, was applied officially. The same test form, together with a second form of the test, was 
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subsequently applied to a different group of testees in order to determine the validity of the second test 

form as well. 

On the basis of the empirical data, conclusions about the validity and other statistical characteristics of 

the test could be made. This in turn led to specific recommendations concerning the use of the test to 

serve as a model for the evaluation of oral language proficiency. 
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HOOFSTUK 1 

ORleNTERENDE INLEIDING, PROBLEEMSTELLING, BEGRIPSVERHELDERING 

EN VERLOOP VAN ONDERSOEK 

1.1 IN LEIDING 

Van die vier taalvaardighede (of modusse) naamlik luister en lees (reseptief) en praat en skryf (produktief) 

word praat moontlik die hoogste aangeslaan en is waarskynlik die vaardigheid wat die meeste gebruik 

word (Alexander, 1988:43). Hoe hoog praat werklik aangeslaan word, blyk ender andere uit die 

volgende: Baie sprekers van 'n minderheidstaal in die Derde Wereld is mondelinge kommunikeerders 

wat mondelinge kommunikasie as so belangrik beskou dat tot 90 % na jare se pogings om geletterdheid 

aan te moedig nag steeds nie kan lees nie. In Nigeria wil baie byvoorbeeld nie aan geletterd

heidsprogramme deelneem nie aangesien hulle dit as 'n bedreiging beskou vir die kuns om mondeling 

te kommunikeer. Oak in ander dele van Afrika kan hierdie neiging waargeneem word. Selfs Amerikaanse 

lndiane beskou praat as iets lewends maar taal in sy geskrewe vorm as dood (Kilham, 1989:42-43). 

Hierdie byna radikale beskouing kan moontlik gesien word as komende van volkere wat daarmee juis 

hulle primitiewe aard beklemtoon. Bogenoemde kry egter nuwe betekenis as bygevoeg word dat in baie 

van genoemde gevalle onwilligheid om geletterd te raak op slegs hul eie taal betrekking het. Dit gaan 

vir hulle dus om die behoud van praat as enigste kommunikasiemiddel in hul eie taal. lndien die ryk skat 

aan mondelinge oorleweringe wat ender die swart volkere in Suid-Afrika opgebou is in aanmerking 

geneem word, terwyl hulle maar sedert die baie onlangse verlede oar 'n geskrewe taal beskik, kan 

verstaan word waarom mondelinge kommunikasie as van soveel waarde beskou word. 

Dit is egter nie net primitiewe en sogenaamde onderontwikkelde volkere wat 'n hoe premie op 

mondelinge kommunikasie plaas nie. Backlund (1985:185) wys byvoorbeeld daarop dat retoriek (praat) 

vanaf Antieke Griekeland en deur die 19de eeu in die sogenaamde beskaafde wereld die hoeksteen van 

die onderwys gevorm het. Die vermoe om die gesproke woord effektief te kan gebruik, is as noodsaaklik 

beskou vir die ontwikkeling van die individu sowel as van die gemeenskap. 

In 'n era waarin radio, televisie, koerante en 'n oorvloed biblioteke as vanselfsprekend aanvaar word, 

word byvoorbeeld dikwels vergeet dat, alhoewel die Bybel 'n geskrewe boek is, mondelinge oordrag 'n 

baie belangrike rol in sy totstandkoming gespeel het. 

Die mens se vermoe om te praat (en te luister) vorm 'n sentrale deel van sy bestaan. Daardie vermoe 

word volgens Vorster (1980:1) deur baie as die een enkele kenmerk beskou wat horn meer as enigiets 



anders van ander lewende wesens onderskei. Elke mens wat nie as gevolg van 'n gebrek of ander 

oorsake daarvan weerhou word nie, is byvoorbeeld in staat om met behulp van woorde minstens enkele 

gedagtes uit te spreek. Ten spyte van talle menslike pogings kon geen dier dit nog regkry nie. 

Die mens leef nie in 'n vakuum nie en persentasiegewys leef baie min mense vandag in relatiewe 

afgesonderdheid. Toenemende verstedeliking het meegebring dat die mens toenemend in 'n stryd 

gewikkel geraak het om kommunikatief te oorleef. Hierdie oorlewingstryd begin al in die huislike kring 

waar die toenemende eise van elke dag, soos voller programme vir ouer en kind, werksomstandighede 

en die sentrale plek wat die televisie met sy verskeidenheid kanale in baie gevalle begin inneem het, 

kommunikasiegeleentheid drasties verminder het. Dit is daarom geen wonder dat die skuld vir 

gesinsverbrokkeling en die maatskaplike probleme wat daarmee gepaard gaan, In toenemende mate voor 

die deur van gebrekkige kommunikasie gele word nie. Dit Is sekerlik nie vergesog om die gebrekkige 

gesagstruktuur tussen ouers en kinders wat gedurende die tagtlgerjare as een van die oorsake van die 

onrustoestande in swart stedelike gebiede geidentifiseer is, onder andere ook aan 'n gebrek aan 

kommunikasie toe te skryf nie. 

Die wereld kan vandag as 'n kruitvat beskou word. Wereldleiers beset dat daar met mekaar gepraat 

meet word, daarom word die een leiersberaad na die ander gehou. Wat ook beset word, is dat 

gesprekvoering kwalitatief moet wees omdat dit nie bekostig kan word om oor beuselagtighede te gesels 

nie. In die nuusmedia is in die verband byvoorbeeld al daarop gewys dat die President van die 

Verenigde State van Amerika voor belangrike samesprekings daarvoor lngeoefen word. 

In Suid-Afrika is die mag en die belangrikheid van die gesproke woord gedurende die tagtigerjare 

telkemale geillustreer toe potensiele uitbarstings tydens die onrus in stedelike gebiede deur middel van 

samesprekings voorkom is. 

Gebrekkige kommunikasie as die oorsaak van rampe, byvoorbeeld vliegtuigrampe wat al plaasgevind het, 

kan nie uitgesluit word nie. Dit geld veral vir gevalle waar geen meganiese of ander foute geidentifiseer 

kon word nie en waar bepaalde opdragte 'n deurslaggewende rel moes gespeel het. 

Vir baie jare is geletterdheid gesien as die vermoe om te kan lees, skryf en berekeninge te doen. Praat 

is as 'n vanselfsprekendheid aanvaar want 'n kind wat skoal toe gaan, kan reeds praat. Hierdie situasie 

het in die loop van hierdie eeu geleidelik verander. Die stadium Is uitelndelik bereik toe daar in die 

woorde van Hosking (Soobiah, 1989:26) tot die gevolgtrekking gekom is: 

To be socially competent, man must be both literate and orate. 

2 



(Orate of oracy verwys na analogie van literacy na die taalvaardighede luister en praat.) 

Die radio, en veral die koms van die televisie het die vermoe of die gebrek daaraan (Kyk maar net na 

baie TV-onderhoude) om gedagtes mondeling oor te dra as 't ware onder die vergrootglas geplaas. 

Die groeiende belangstelling in mondelinge werk wat daar in skole ontwikkel het, is in 1975 deur die 

Bullock-komitee verwelkom: 

As a consumer, a worker, a voter, a member of his community, each person has 

pressing reasons for being able to evaluate the words of others. He has equally 

pressing reasons for making his own voice heard. Too many people lack the ability 

to do either with confidence ... A priority objective for all schools is a commitment 

to the speech needs of their pupils and a serious study of the oral language in 

learning. 

(Dobie, 1976: 123) 

In Suid-Afrika was mondelinge werk tot ongeveer die helfte van hierdie eeu in baie gevalle in die hande 

van 'n onderwyser wat spraakonderrig gehad het en verskillende skole bedien het. Mondelinge werk was 

nie deel van die taalonderrigprogram nie en onderrig in die verband het skynbaar bloot ter wille van die 

artistieke waarde daarvan geskied. Die sltuasie het verander toe mondelinge werk 'n integrale deel van 

die taalkursus geword het en geeksamineer moes word (Trengove, 1976:28). Om reg te laat geskied 

aan die eksaminering daarvan is dlt egter belangrik dat die metode waarvolgens 'n punt toegeken word, 

as betroubaar en geldig beskou word. 

Die evaluering van mondelinge taalvermoe is egter nie net tot die skool beperk nie. Die eise wat aan 

menige beroep gestel word, bring mee dat voornemende werknemers bewys moet kan lewer van hul 

vermoe tot mondelinge kommunikasie. 'n Persoon wat sy gedagtes goed op skrif kan stel, kan dlt nie 

noodwendig mondeling doen nie. Delgado-Monge en Carrasquillo (1988:1) wys daarop dat baie mense 

'n vrees vir mondelinge kommunikasie het. Sulke mense het nie noodwendig 'n lae vlak van mondelinge 

taalvaardigheid nie. Ten einde te verseker dat geen voornemende werknemer benadeel word nie, 

behoort die evaluering op 'n betroubare en geldige wyse te geskied. 

Dlt is dus noodsaaklik dat daar instrumente of metodes beskikbaar moet wees wat gebruik kan word, 

of as modelle kan dien vir die ontwikkeling van instrumente of metodes, om die vlak van mondelinge 

taalvaardigheid van 'n bepaalde persoon of groep op betroubare en geldige wyse te bepaal. 
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1.2 PROBLEEMONTLEDING 

Volgens die verskillende sillabusse vir Afrikaans en Engels moet mondelinge taalvaardigheid onderrig en 

geevalueer word. Die betrokke vaardigheid word van soveel belang beskou dat 'n groot deel van die 

promosiepunt daarop gebaseer is. Ult ondersoeke wil dlt egter voorkom of die meeste taalonderwysers 

dlt moeilik vind om mondelinge taalvaardigheid te evalueer. Trengove het byvoorbeeld bevind dat daar 

weens die onsekerheid wat daar oor evalueringsmetodes bestaan, by bale taalonderwysers in Suid-Afrika 

'n onwilligheid is om die belangrikheid van mondelinge taalvaardigheid te erken en mondelinge 

taalvaardigheid te onderrig (Trengove, 1976:72). 

Dlt is 'n universele probleem. McCaleb (1979:41) het byvoorbeeld bevind dat mondelinge taalvaardigheid 

selde gemeet word, en indien wel, moontlik die minste van al die taalaspekte. Indian evaluering wel 

plaasvind, geskied dlt op grond van algemene indruk en dikwels ook net eenmalig. 

Waar evaluering nagelaat of afgeskeep word, sit dlt 'n bose kringloop aan die gang. Onderrig vereis 

evaluering en evaluering vereis onderrig. Daarom moet dus aanvaar word: 

The curriculum inevitably shrinks to the boundaries of whatever evaluation the school 

uses. 

(McCaleb, 1979:41) 

Die rede vir die probleem word soos volg deur Hughes (1989:114) saamgevat: 

The accurate measurement of oral ability is not easy. It takes considerable time and 

effort to obtain valid and reliable results. 

Dit ly dus geen twyfel nie dat mondelinge taalvaardigheid een van die moeilikste vaardighede is om te 

evalueer weens die groot rol wat subjektiwltelt daarin speel asook die tyd wat dlt vereis. 

Volgens Wesdorp (1981:191) gaan Boois so ver om te beweer dat daar geen rede Is om die 

eksaminering van mondelinge taalvaardigheid te verdedig nie, want die evaluering daarvan is 'n moeilike 

saak en elke evalueerder gebruik sy eie maatstawwe wat teen eksaminering plelt. 

Die probleem van evaluering van mondelinge taalvaardigheid is ook nie net tot die skool beperk nie. Al 

meer instansies vereis van werknemers om voor aanstelling of, soos in die geval van die Suid-Afrikaanse 

Weermag, vir bevorderingsdoeleindes, bewys te lewer van hul vlak van mondelinge taalvaardigheid. 
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Die evalueringsprobleem sou in 'n groat mate verlig gewees het as daar gestandaardiseerde metodes 

was wat kon verseker dat die evaluering van mondelinge taalvaardigheid op 'n betroubare en geldige 

wyse geskied. Daar bestaan egter nie so iets nie, want geen metode of model kon tot op hierdie stadium 

werklik op absolute betroubaarheid en geldigheid aanspraak maak nie aangesien subjektiwiteit nog nie 

by die beoordeling uitgeskakel kon word nie. Geen toets met behulp waarvan mondelinge 

taalvaardigheid in Afrikaans in skole op betroubare wyse geevalueer kan word en wat op geldigheid 

aanspraak kan maak, is tans gestandaardiseer nie. Geen toets wat op geldigheid en betroubaarheid 

aanspraak kan maak, is nog gestandaardiseer met die uitsluitlike doel om mondelinge taalvaardigheid 

in Afrikaans buite skoolverband mee te evalueer nie. 

Die al grater wordende premie wat daar vandag op mondelinge taalvaardigheid in die algemeen en op 

mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans in die besonder geplaas word, het 'n behoefte aan die geldige 

en betroubare meting daarvan laat ontstaan. Die ontwikkeling van 'n gestandaardiseerde instrument of 

metode waarvolgens die evaluering daarvan op geldige en betroubare wyse kan geskied, het dus 

noodsaaklik geword. 

Die daarstelling van 'n gestandaardiseerde evalueringsinstrument of -metode vir Afrikaans sal nie sander 

probleme kan geskied nie. Afrikaans word in die Republiek van Suid-Afrika op die vlak van 'n eerste en 

'n tweede taal aangebied. Verder sal 'n instrument wat vir 'n bepaalde standard ontwikkel word, nie 

geskik wees vir 'n ander standard of 'n naskoolse groep nie. 

Dit behoort voorkom te word dat die evaluering van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans verwaarloos 

of selfs nagelaat word. Daar behoort ook verseker te word dat die evaluering op 'n betroubare en 

geldige wyse geskied. Om in die doel te kan slaag, is die daarstelling van 'n geldige, betroubare maar 

ook bruikbare instrument of metode om die mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans van 'n 

identifiseerbare groep te bepaal, dus uiters noodsaaklik. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

'n Bepaalde peil van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans in die besonder word vir 

promosiedoeleindes van skoliere en vir aanstelling- en bevorderingsdoeleindes van persona buite 

skoolverband vereis. 

In hierdie ondersoek moet antwoorde op die volgende vrae verkry word: 

a) Wat impliseer die begrip mondelinge taalvaardigheid? 
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b) Kan 'n instrument of metode ontwikkel word om mondelinge taalvaardigheld in Afrikaans op 

geldige en betroubare wyse te evalueer? 

c) Watter oorwegings moet geld by die ontwikkeling van sodanige instrument of metode? 

d) Hoe moet sodanige instrument of metode daar uitsien om aan die vereistes wat vir meting geld, 

te voldoen? 

e) Kan so 'n instrument of metode se geldigheid en betroubaarheld verseker word? 

1.4 PROBLEEMAFBAKENING 

Die evaluering van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans van 'n verteenwoordlgende groep persone 

verbonde aan die Suid-Afrikaanse Weermag. 

1.5 DOEL MET STUDIE 

Die doel met die studie sal wees om 

• grater duidelikheld te verkry oar die begrip mondellnge taalvaardigheid; 

• die probleme random die evaluering van mondelinge taalvaardigheld te ontleed; 

• die vereistes waaraan 'n instrument of metode vir die evaluerlng van mondelinge taalvaardigheid 

moet voldoen ten einde as 'n geldige, betroubare en bruikbare meetmiddel in die opvoeding

situasie of in naskoolse verband gebruik te kan word, te probeer bepaal; 

• 'n geldige instrument of metode te probeer ontwikkel wat as model sal kan dien om die 

betroubare evaluering van mondelinge taalvaardigheid moontlik te maak; 

• die instrument of metode in die praktyk uit te toets en 

• die geldigheid en betroubaarheid van die instrument of metode te probeer bepaal. 

1.6 METODE VAN ONDERSOEK 

1.6.1 Ontleding van relevante literatuur 

'n Diepte-ondersoek van relevante literatuur sal gedoen word om die regte perspektief van die probleem 

te verkry en uiteindelik aan die hand van literatuur 'n instrument of metode vir die evaluering van 

mondelinge taalvaardigheid te ontwikkel. Die volgende aspekte sal in die besonder ondersoek word: 
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• Mondelinge taalvaardigheid en kommunikasie 

• Mondelinge taalvaardigheid en luister 

• Omskrywing van mondelinge taalvaardigheid 

• Faktore wat mondelinge taalvaardigheid beinvloed 

• Toetsing en evaluering in die algemeen 

• Toetsing en die noodsaaklikheid daarvan 

• Probleme ten opsigte van die evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

• Huidige evalueringsmetodes van mondelinge taalvaardigheid en hul gebreke 

• Moontlike modelle vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

• Beoordeling-/evalueringskale 

• Vereistes vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

• Globale en analitiese beoordeling 

• Die rol van die bandopnemer 

1.6.2 Ontwikkeling van 'n geskikte meetinstrument 

'n Gestandaardiseerde toets of metode wat so ver moontlik sal beantwoord aan die vereistes wat gestel 

word vir 'n instrument vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid, sal ontwikkel word. 

1.6.3 Empiriese ondersoek 

'n Empiriese ondersoek sal op die volgende wyse geskied: 

• Die toets of metode sal eksperimenteel uitgetoets word op 'n steekproef van minstens 200 

persona wat aan die Suid-Afrikaanse Weermag verbonde is. 

• Die toets sal deur minstens drie onafhanklike persona nagesien word, die nodige statistlese 

verwerkings sal gedoen word en die finale toets sal saamgestel word. 

• Die finale toets sal saam met 'n skriftelike taalvaardigheidstoets toegepas word op persona wat 

aan die Suid-Afrikaanse Weermag verbonde is en die data van 'n steekproef van minsten 100 

persona sal gebruik word om die geldigheid van die toets te bepaal. 

• Die finale toets sal deur drie onafhanklike persona nagesien word en statistiese verwerkings sal 

gedoen word om die geldigheid, betroubaarheid en inter-nasienerbetroubaarheid van die toets 

te bepaal. 

7 



1.6.4 Beskrywing van die steekproewe of eksemplare 

'n Beskrywing van die steekproewe (of moontlik eksemplare) wat in die ondersoek betrek gaan word, 

sal volledig gegee word. 

1.6.5 Beskrywing van die meetinstrumente en metodes 

Die meetinstrumente en/of metodes wat in die ondersoek gebruik gaan word, sal volledig beskryf word. 

1. 7 BEGRIPSVERHELDERING 

Dit gebeur dikwels dat 'n bepaalde begrip in die literatuur verskillend geinterpreteer word. Dit kan tot 

misverstande lei. Dit kan ook die taak bemoeilik om uit die literatuuroorsig tot sinvolle gevolgtrekkings 

te kom. 

Die tema van hierdie ondersoek kan horn tot 'n bree interpretasie leen. Hierdie ondersoek sal in 'n groot 

mate eksploratief van aard wees omdat daar ook swaar op relevante lnllgtlng uit die literatuur geleun sal 

word. Dit is daarom belangrik dat sekere begrippe wat sentraal staan in die beoogde benadering van 

die tema, vooraf omskryf moet word. Sodanige omskrywings sal dan vir hierdie ondersoek ter sake 

wees. 

1.7.1 Taalbekwaamheid 

Bekwaamheid of meer spesifiek taalbekwaamheid Qanguage proficiency) verwys na taalvermoe in die 

algemene sin wat dui op die mate van bedrewenheid waarmee die kennis wat ten opsigte van die taal 

verwerf is, in die taaluiting gebruik kan word. 

1.7.2 Taalvaardigheid 

Taalvaardigheid (language skill) dui op 'n spesifieke bedrewenheid weens die vermoe wat bestaan as 

gevolg van verworwe kennis. Daar saJ dus gepraat word van skryfvaardigheid, leesvaardigheid en 

praatvaardigheid. 

Waar daar in die loop van hierdie ondersoek na mondelinge taalvaardigheid verwys saJ word, word 

daarmee praatvaardigheid bedoel. 
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1.7.3 Taalverrigting 

Taalverrigting (language performance) verwys na die implementering van taalkennis of anders gestel, die 

praktiese demonstrasie van taalbekwaamheid wat die resultaat van taalverwerwing is. 

1.7.4 Standaardisering van 'n toets of metode 

Dit is die proses waardeur 'n toets of metode gefinaliseer en standaardprosedure vir die toepassing van 

die toets of metode asook vir die nasien-tellingberekening en interpretering van die resultate ontwikkel 

word. By hierdie proses word die toepassing van die toets of metode op 'n verteenwoordigende 

gedeelte van die populasie vir wie dlt bedoel is, die berekening van norms en die bepaling van die 

betroubaarheid en geldigheid daarvan ingesluit. 

1.7.5 Geldigheid van 'n toets of metode 

Oar die algemeen word geldigheid gesien as 'n aanduiding van die mate wat 'n toets of metode meet 

wat dit veronderstel is om te meet. Daar kan drie tipes geldigheid onderskei word, naamlik 

• inhoudsgeldigheid, wat nie empiries bepaal kan word nie, maar van die begin af in die toets 

ingebou moet word, 

• empiriese geldigheid, soos onder andere gelyktydige geldigheid wat 'n aanduiding gee van die 

mate waarin toetstellings met 'n onafhanklike kriterium korreleer, en 

• konstrukgeldigheid, wat 'n aanduiding gee van die mate wat die toets daarin slaag om die 

teoretiese konstruk wat daaraan onderliggend is, soos byvoorbeeld leesbegrip, te meet. 

1.7.6 Betroubaarheid van 'n toets of metode 

Die betroubaarheid van 'n toets dui op die konstantheid waarmee dieselfde resultate by herhaalde 

toepassings op dieselfde toetslinge verkry sal word indien die meting op identiese wyse herhaal sou 

word. 

Die betroubaarheid van 'n nasien- of evalueringsmetode dui op die konstantheid waarmee dieselfde punt 

by herhaalde nasien of evaluering deur dieselfde beoordelaar, of by die nasien of evaluering deur 

verskillende beoordelaars van dieselfde taak aan 'n toetsling toegeken sal word. 
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1. 7. 7 Eksemplare 

Dlt is nie altyd prakties moontlik om vir die verkryging van empiriese gegewens 'n verteenwoordigende 

steekproef van die betrokke populasie wat by die ondersoek betrek word, te verkry nle. Waar dus nie 

van 'n steekproef gepraat kan word nie maar die betrokke ondersoekgroep tog tot 'n aanvaarbare mate 

as verteenwoordigend van die betrokke populasie beskou kan word, word na die ondersoekgroep as 

eksemplare verwys. 

1.8 VERLOOP VAN NAVORSING 

• Ten einde 'n basis te probeer vind vir die ontwikkeling van 'n geskikte meetinstrument of metode 

vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid, sal daar in hoofstuk 2 'n krltiese oorslg gegee 

word van hoe die begrip mondelinge taalvaardigheid In die llteratuur neerslag vind. Daar sal 

gekyk word na die plek wat mondelinge taalvaardlgheid inneem binne die konsep van 

taalbekwaamheid, asook die rol daarvan in kommunikasie. Daar sal ook gekyk word na 

mondelinge taalvaardlgheid binne die opvoedingsltuasie, na die evaluering daarvan en die 

probleme wat daarmee gepaard gaan. 

• Om te bepaal of dlt moontlik is om 'n instrument of metode te ontwikkel vlr die geldige en 

betroubare evaluering van mondelinge taalvaardigheid, sal daar in hoofstuk 3 gekyk word na 

toetsing in die algemeen, na die vereistes vir evaluering van mondelinge taalvaardigheid en vir 

die evalueerders daarvan, asook na die oorweglngs wat moet geld by die ontwikkeling van 

sodanige instrument. Om te bepaal hoe so 'n instrument of metode daar moet ultsien, sal gekyk 

word na bestaande evalueringsmetodes vlr mondelinge taalvaardigheid en die gebreke daarvan. 

Verder sal moontlike modelle ondersoek word waarvolgens mondelinge taalvaardigheid op 

betroubare wyse geevalueer kan word en kriteria vir die evaluering daarvan sal vasgestel word. 

• In hoofstuk 4 sal gekyk word na die beplanning van en die stappe in die standaardisering van 

'n mondelinge taalvaardigheidstoets. 

• In hoofstuk 5 sal die metode van ondersoek, die steekproewe of eksemplare en die meetmiddel 

of metode volledig beskryf word. 

• Die gegewens wat in die empiriese ondersoek verkry Is, sal in hoofstuk 6 ontleed word. 

• In hoofstuk 7 sal 'n samevatting van en gevolgtrekklngs oor die navorsing gegee word en enkele 

aanbevelings gemaak word. 
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HOOFSTUK2 

MONDELINGE TAALVAARDIGHEID AS SLEUTEL TOT KOMMUNIKASIE 

2.1 INLEIDING 

Aan die mens is die mag gegee om oar die natuur te heers. Dit het hy in die loop van sy geskiedenis 

baie goed reggekry, al het dit nie altyd in 'n positiewe sin geskied nie. Hierdie oorheersing is moontlik 

gemaak deur sy vermoe om te kan dink, om te kan redeneer en daarom nie 'n slaaf van sy instinkte te 

wees nie. 

Net die mens het die intellektuele vermoe om spesifieke betekenisse aan woorde toe te ken. Daarom 

sien Wishon, Brazee en Eller (1986:91) taal as die kosbaarste menslike besitting waarvan die rykheid, 

verskeidenheid en krag die menslike bestaan ver1ig en horn bo alle ander spesies verhef. Deur middel 

van taal is die mens in staat om aan nuwe idees gestalte te gee en sy gedagtes aan ander oar te dra. 

Anders as in die geval van die dier is daar in die ontwikkelingsgang van die mensdom in globale sin 

gesien, 'n stygende lyn waameembaar; vanaf 'n relatief onderontwikkelde en selfs primitiewe vlak tot 'n 

relatief hoogs beskaafde vlak. Hierdie ontwikkelingsgang is in 'n mindere of meerdere mate deur 

verskillende faktore bepaal, byvoorbeeld bedreiging van die voortbestaan, 'n oorheersingsdrang of die 

daadwerklike soeke na kennis. Ontwikkeling en die daarmee gepaardgaande kennisvermeerdering sou 

nie moontlik gewees het sander die vermoe om te kommunikeer nie. In die verband merk Dobie 

(1976:1) dan oak tereg op dat die behoefte aan kommunikasie dwarsdeur die mens se stormagtige 

geskiedenis belangrik gebly het. 

2.2 PRAAT AS SLEUTEL TOT KOMMUNIKASIE 

Volgens Trengove (1976:12) beteken kommunikasie in die eerste instansie gesproke kommunikasie. In 

'n era waarin koerante, tydskrifte en boeke 'n deel van die modeme mens se daaglikse bestaan geword 

het, is 'n mens geneig om die bewering nie sander meer te aanvaar nie. Die aanspraak maak egter sin 

as in gedagte gehou word dat die mondelinge kommunikasietradisie die oudste tradisie in die wereld 

is. Van die oudste tye het kommunikasie deur middel van die gesproke woord plaasgevind en is die 

kultuur, geskiedenis en oor1eweringe van baie volkere vir geslagte mondelings oorgedra. 

Menslike kommunikasie kom wel vandag in baie vorme voor, maar praat het 'n gevestigde belangrikheid 

bo ander kommunikasievorme. In die verband wys Dobie (1976:3) byvoorbeeld daarop dat sekere 

gemeenskappe nag steeds nie deur middel van die geskrewe woord kan of wil kommunikeer nie. In die 
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twintigste eeuse Westerse gemeenskap met sy reeds lang tradisie van geskrewe kommunikasie, word 

die belangrikheid van praat as kommunikasiemiddel voortdurend herbevestig deur die al groter wordende 

rol wat die elektroniese media speel. Dit is juis die elektroniese kommunikasiemedia soos die radio en 

later die televisie wat ook die noodsaaklikheid van effektiewe spraak beklemtoon het. Die belangrike rol 

wat praat as kommunikasiemiddel speel, word deur Quirk (Dobie, 1976:14) toegeskryf aan die kenmerke 

wat eie is aan die spreektaal, want dit bevorder die effektiewe oordrag van inligting orndat dit bydra tot 

'n bereidwilligheid aan die kant van die luisteraar om die boodskap te ontvang. Die mens se vermoe 

om uitdrukking te gee aan sy idees en inligting op so 'n wyse oor te dra dat dit vir die luisteraars van 

nut sal wees, word hoofsaaklik bepaal deur die effektiwiteit van sy mondelinge oordrag. 

Die rol wat die gesproke woord speel om kommunikasie te bewerkstellig, is omtrent in elke faset van die 

menslike bestaan waameembaar. Mondelinge taaluiting word deur baie gesien en ervaar as 'n middel 

tot selfhandhawing en selfs oorlewing. In die verband Viys Dobie (1976:20) byvoorbeeld daarop dat 

getuienis daarvoor bestaan dat daar in 'n era waarin gelyke geleenthede vir almal die wagwoord geword 

het, die gevoel van benadeling wat deur baie ervaar is, verminder is deur die geleentheid om te kan 

praat. Bevestiging hiervoor kan heel waarskynlik verkry word in die toenemende mag van die vakbonde, 

ook in die RSA waar hulle veral in die laat tagtigerjare hul al meer laat geld het. 

Die negatiewe effek van gebrekkige kommunikasie is vandag meer as ooit tevore op so te se alle 

rnaatskaplike terreine waameembaar. Die gespanne verhoudinge tussen mense, binne gesinne, in 

werksverband en tussen volkere kan in baie gevalle toegeskryf word aan die onvermoe van mense om 

hulself goed ult te druk. 

Die betekenis van die gesproke woord as belangrike kommunikasiemedium binne sosiale verband word 

treffend deur Scullard (1986:83) uitgelig. Vir horn is die behoefte aan kommunikasie en om direk met 

ander mense te kommunikeer 'n basiese motivering vir menslike bestaan. Die siening dat mense woorde 

gebruik 

... to make sense of each other, to encourage or hurt each other, to celebrate each 

other and to strike each other down. 

(Wishon, et al., 1986:91) 

sluit baie mooi hierby aan. 'n Mens moet dus ook met Pepperberg (1988:59) saamstem dat die 

vaardigheid om te kommunikeer, dit wn se, om die gesproke woord sinvol en betekenisvol te gebruik, 

nie in 'n sosiale vakuum kan ontstaan nie. L.aasgenoernde gedagte het belangrike implikasies. Konflikte 

wat tussen byvoorbeeld onderwyser en kind, werkgewer en werknemer of verkoopsrnan en koper 

ontstaan, kan die gevolg wees van 'n gel.soleerde rnaatskaplike agtergrond of 'n agtergrond wat 'n 
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negatiewe of dempende effek op die mondelinge taaluiting van een van die partye het. 

Dit is veral by die oardrag van kennis dat die gesproke woard in kommunikasie 'n deurslaggewende rol 

speel. Dobie (1976:16) wys in hierdie verband daarop dat kommunikasie in die onderriggebeure 'n 

sentrale posisie beklee want die institusionele rol van die onderwyser is gemoeid met die verkryging van 

geskikte response van leer1inge terwyl hulle leerervaring opdoen. Wilkinson se siening dat die vermoe 

om effektief te praat (en te luister) die basis is waarop alle ander opvoedkundige vaardighede gebou 

word (Dobie, 1976:4), sluit hierby aan. Oat daar erkenning is vir die belangrike rol wat effektiewe 

mondelinge oardrag van kennisinhoude in die onderrigsituasie speel, word weerspieel in die felt dat 

spraakonderrig van een of ander aard 'n vereiste is in alle opleidingskursusse vir onderwysers in die RSA. 

Die verwysing na die klassituasie as 'n verbale gemeenskap (Dobie, 1976:4) is 'n verdere beklerntoning 

van die rol van spraak in die onderrigsituasie. 

Modeme onderrigmetodes wat leer1ingdeelname beklemtoon, is 'n verdere erkenning van die rol van die 

gesproke woard. Hierdie ontwikkeling is nie net tot die skoal beperk nie. Selfs op tersiere vlak word 

daar wegbeweeg van die tradisionele wyse van klasgee waar die dosent hoofsaaklik die enigste spreker 

is, na meer studentgeorienteerde onderrig-besprekingsklasse (Die Perdeby van 7 September 1990, 

bladsy 1). 

Die grater beklemtoning van kommunikasie deur die gesproke woord is oak waameembaar waar 

byeenkomste met 'n paar sprekers en baie luisteraars plek begin maak het vir seminare en dinkskrums. 

Wisselwerking tussen spreker en luisteraar het belangrik geword. Dit het oak 'n grater 

verantwoordelikheid meegebring aangesien die betrokke spreker moet verseker dat hy begryp word. Op 

byna elke lewensterrein, in elke beroep dra die spreker se korrekte gebruik van die gesproke woard die 

verantwoordelikheid vir suksesvolle of mislukte kommunikasie. 'n Misverstand in die operasiesaal of 

tussen dokter en verpleegster kan fatale gevolge he. Deur horn swak uit te druk kan 'n politieke 

kandidaat sy kandidatuur benadeel. In 'n tyd van sensitiewe politieke onderhandelinge (soos waarin die 

RSA horn vanaf die begin van die negentigerjare bevind), is doeltreffende kommunikasie die sleutel tot 

orde of chaos. Op militere terrein kan gebrekkige kommunikasie, soos 'n boodskap wat nie duidelik en 

korrek oorgedra word nie of 'n bevel wat so geformuleer is dat dit verkeerd geinterpreteer word, 'n ramp 

veroarsaak. 

Die uiters belangrike rol van die gesproke woard in suksesvolle kommunikasie kan dus moeilik ontken 

word. Waar 'n persoon horn nie op 'n betrokke terrein mondeling kan uitdruk nie, is suksesvolle 

kommunikasie op daardie terrein hoags onwaarskynlik. 
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2.3 WAT IS KOMMUNIKASIE? 

Deur te se dat iemand nie goed kan kommunikeer nie, of dat mense nie met mekaar kan kommunikeer 

nie of dat die ramp deur 'n kommunikasiegaping veroorsaak is, gee nie 'n presiese aanduiding van wat 

in die betrokke gevalle bedoel word nie. Meer duidelikheid is dus nodig. Dit is nie die doel van die 

studie om kommunikasie in diepte te ondersoek en te bespreek nie. Dit Is egter nodig om duidelikheid 

te probeer verkry oor bepaalde kenmerke van kommunikasie wat moontlik vir die ondersoek relevant 

mag wees. 

Dobie (1976:2) voer aan dat die meeste omskrywings van kommunikasie impliseer dat meer as bloat die 

oordra van 'n boodskap daarby betrokke is. Dit kan .byvoorbeeld as 'n sosiale aktiwiteit gesien word vir 

die daarstelling en handhawing van interpersoonlike verhoudings. Dit impliseer dus dat kommunikasie 

op meer as een wyse kan geskied. Hierdie gevolgtrekking word deur Scullard (1986:83) ondersteun. 

Volgens horn betrek kommunikasie noodwendig produktiewe en reseptiewe vaardighede, want oordrag 

en ontvangs van betekenis is noodsaaklike bestanddele van kommunikasie. Trengove (1976:66) werp 

verdere fig op die begrip kommunikasie deur te verwys na die tweeledige aard daarvan, met luister en 

praat wat as primere, en lees en skryf wat as sekondere kommunikatiewe vaardighede beskou word. 

Dit wil dus voorkom of lees en skryf nie as kommunikatiewe vaardighede uitgesluit word nie maar as 

sodanig nie op gelyke vlak met luister en praat gesien word nie. Die rede hiervoor le waarskynlik 

opgesluit in die feit dat praat en luister in 'n groot mate in 'n van-aangesig-tot-aangesig-situasie geskied. 

Volgens Blacquiere (1989:51) is dit nie altyd duidelik wat met kommunikasie, en meer spesifiek met 

kommunikatiewe vaardigheid bedoel word nie. Die rede daarvoor is dat daar verskillende omskrywings 

vir kommunikatiewe vaardigheid bestaan wat el keen 'n ander aspek daarvan beklemtoon. Die komplekse 

aard van die kommunikasieproses word juis daardeur bevestig. Waaroor daar blykbaar wel 

eenstemmigheid bestaan, is dat daar minstens drie komponente van kommunikasie onderskei kan word; 

naamlik twee deelnemers (die sender en ontvanger) en die boodskap. 

Ons weet ons het nie met kommunikasie te doen nie, as daardie drie elemente 

ontbreek. 

(Blacquiere, 1989:51) 

Kommunikasie is k/aarblyklik nie so 'n eenvoudig meganistiese oor en weer slinger 

van ... boodskappe nie. 

(Blignaut en Fourie, 1970:98) 
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In die kommunikasieproses speel die sender die belangrikste rol. Sander 'n sender kan daar nie sprake 

van 'n boodskap wees nie. Die sender het normaalweg 'n bepaalde doel met die betrokke boodskap. 

Die doel daarvan is om 'n spesifieke reaksie uit te lok. Dit kan wissel van 'n oenskynlik verskuilde 

reaksie, soos in die geval van 'n blote mededeling of onderrig waar die reaksie kennisname vir latere 

optrede of toepassing is, tot waameembare reaksie soos die uitvoer van 'n instruksie of bevel. 

Die sukses van die boodskap word deur verskillende faktore bepaal. Van die faktore is die vermoe van 

die sender om die boodskap te kan oordra, die kanaal waardeur die boodskap oorgedra word en die 

vermoe van die ontvanger om die boodskap te kan ontvang. 'n Verdere faktor wat die suksesvolle 

oordrag en ontvangs van die boodskap kan beinvloed, is eksteme steurings wat nie aan 'n gebrek by 

een van bogenoernde toegeskryf kan word nie. Die gevolge van 'n onsuksesvolle boodskap is veler1ei. 

Dit kan wissel van geen reaksie nie tot 'n totaal ongewenste reaksie. 

Na aanleiding van die bogenoernde bespreking kan die kommunikasieproses in bree trekke skematies 

soos volg voorgestel word: 

( 

r.=====:::;i_) 
Onvermoe Gewenste reaksie 

Sender ) Kanaal ---- --'} Ontvanger r-1 Geen reaksie 

Steurings Ongewenste reaksie 

ll::::======··--- ... , 
"" Waar praat (en luister) ter sprake is, impliseer kommunikatiewe vaardigheid 'n bepaalde vermoe om die 

boodskap te kan oordra. In die verband wys Savignon (1985:131) egter daarop dat algemeen aanvaar 

word dat hierdie vermoe nie tot grammatikale vaardigheid beperk is nie. Van belang is oak begrip van 

die sosiale konteks waarin die taaluiting moet plaasvind (sosiolinguistiese vaardigheid), begrip van hoe 

taaluitinge 'n betekenisvolle eenheid vorm (gespreksvoeringvaardigheid), en implementering van kennis 

oar taalwerking ten einde bepaalde betekenis in 'n gegewe konteks te kan uitdruk (strategiese 

vaardigheid). 

Pepperberg (1988:59) sien kommunikatiewe vaardigheid as 

... ability to convey intent and respond to the intent of other individuals ... 

Dit behoort duidelik te wees dat die vermoe wat hier ter sprake is die vaardighede in die vorige paragraaf 

insluit. 

Vir die doel van hierdie studie kan volstaan word daarmee om kommunikasie, of meer spesifiek 

mondelinge kommunikatiewe vaardigheic:I, te sien as die vermoe om 'n bedoelde boodskap op so 'n 
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wyse te kan oordra dat dit as soc:lanig begryp word ten einde die gewenste reaksie te kan uitlok. 

2.4 VOORWAARDES VIR SUKSESVOLl.E KOMMUNIKASIE 

Volkome suksesvolle kommunikatiewe vaardigheid is volgens Blacquiere (1989:52) 'n doel wat niernand 

seker ten volle bereik nie. Die rede hiervoor le opgesluit in Dobie (1976:15) se siening dat by die oordra 

van betekenis in die spreektaal meer aspekte betrokke is as die woorde wat gebruik word. So wys Major 

(1988:85) byvoorbeeld daarop dat 

... success or failure in communication depends on whether the outcome coincides 

with the various goals of the speaker ... 

Orie persone kan byvoorbeeld na dieselfde boodskap lulster. Die een word nie geraak nie want hy 

begryp nie wat die spreker bedoel nie. Die tweede begryp maar voel vererg in plaas van geroer, terwyl 

die derde begryp en simpatiek voel. Hier is dus van verskillende grade van kommunikasie sprake. 

Om as kommunikasie te kan kwalifiseer, moet die taaluiting 'n reaksie van een of ander aard ontlok. 

Dobie (1976:12) verwys in die verband na 'n aktiewe reaksie soos 'n bespreking, of 'n passiewe tipe 

reaksie soos die aanvaarding van die betrokke boodskap soos byvoorbeeld tydens 'n preek. Dit wil egter 

voorkom of sommige dit nie as kommunikasie beskou wanneer passiewe reaksie ter sprake is nie. 

Blacquiere (1989:51) sien byvoorbeeld die optrede van 'n toneelspeler as blote repetisie en nie 

kommunikasie nie. Die tout wat egter met so 'n siening begaan word, is dat iets soos 'n inner1ike reaksie 

wat byvoorbeeld op 'n gesindheidsverandering uitloop, uit die oog ver1oor word. lnner1ike konflik as 

gevolg van 'n boodskap, soos in 'n preek of soos deur 'n akteur oorgedra, moet as reaksie daarop 

beskou word en as die resultaat van suksesvolle kommunikasie gesien word. 

Anders as wat moontlik deur baie persone in doserende hoedanigheid verwag word, is dit moontlik om 

sander 'n hoe graad van taalvaardigheid suksesvol te kommunikeer. 

And educated native-speaker grammatical competence is not necessary for 

communication. 

(Savignon, 1985:131). 

Tans word aanvaar dat enkele taalfoute suksesvolle kommunikasie nie noodwendig in die wiele ry nie 

(rrengove, 1976:66; Walker, 1983:41). Daar moet egter in gedagte gehou word dat daar sander 'n mate 

van gramrnatikale vaardigheid geen kommunikasie kan wees nie (Savignon, 1985:131). Aan die ander 

kant is dit, soos reeds gese, nie nodig om die gramrnatikale vaardigheid van 'n opgevoede en hoogs 
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gekwalifiseerde moedertaalspreker te besit om te kan kommunikeer nie. Taalkennis, op sy beurt, 

verseker egter nie noodwendig die vermoe om rnaklik en suksesvol te kommunikeer nie. Daar bestaan 

ongelukkig die geneigdheid in baie kringe, veral in die onderwys, om te veel klem op linguistiese 

vaardigheicl te le en nie in te sien dat kennis van die basiese taalstruktuur 'n persoon nie noodwendig 

in staat stel om suksesvol te kommunikeer nie. Davies (1989:159) wys byvoorbeeld daarop dat binne 

'n bepaalde konteks taalkundig korrekte taalgebruik nie noodwendig die regte of gepaste taalgebruik is 

nie. Die resultaat wat 'n spraakhandeling gaan he, dit wil se of dit tot kommunikasie gaan lei, is 

afhanklik van die konteks waarin dit plaasvind. Olshtain en Blum-Kulka (1985:18) onderskei in die 

verband drie verander1ikes vir die realisering van die spraakhandeling, naamlik 

• intrakulturele verander1ikes wat betrekking het op die diversiteit binne dieselfde kultuur as gevolg van 

parameters ten opsigte van situasie en sosiale vlak soos relatiewe gesagsposisie, afstand tussen 

persone en graad van dringendheid; 

• kruiskulturele verander1ikes waar bogenoemde op verskillende kulture betrekking het en 

• individuele verander1ikes soos ouderdom, geslag, vlak van taalvaardigheicl ensovoorts. 

Bachman en Savignon (1986:381) se siening sluit hierby aan, naamlik dat kommunikatiewe vaardigheid, 

behalwe taalkennis soos die reels van gramrnatika, oak kennis van taalfunksies en sosiolinguistiese 

konvensies vereis. Dit is juis laasgenoemde wat daartoe bydra dat 'n bepaalde boodskap as sodanig 

ontvang word. Blacquiere (1989:51) brei hierop uit deur te verwys na die leefwereld van die deelnemers 

aan die kommunikasiehandeling of die eie lewensgeskiedenis waardeur hulle omring word. lndien daar 

nie deur die deelnemers uit daardie bepaalde leefwereld geput kan word om betekenis aan die boodskap 

te gee nie, kan kommunikasie nie werklik plaasvind nie. 

Oak Botha, Retief en Meiring (1987:38) verwys na hierdie leefwereld, of soos hulle dit noem, gedeelde 

agtergrondkennis wat dit vir mense in die kommunikasiesituasie moontlik maak om mekaar se taaluitinge 

korrek te kan interpreteer. Hierdie agtergrondkennis het betrekking op kennis van die taal, van 

gespreksreels, van norme en konvensies wat vir taalgebruik geld, van sosiale reels, godsdienstige 

norme, kulturele konvensies en van aannames oar alledaagse sake. Soobiah (1989:27) se siening sluit 

hierby aan, naamlik dat veronderstel word dat die twee partye in die kommunikasiesituasie share an 

appreciable degree of commonality. 

In hooftrekke is die voorwaardes vir suksesvolle kommunikasie onder andere die volgende: 

• Kennis van taalfunksies 
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• Kennis van sosiolinguistiese konvensies 

• Gedeelde agtergrondkennis 

• 'n Mate van grammatikale vaardigheid 

• 'n Mate van luistervaardigheid 

• Die konteks waarin dlt plaasvind 

• Die ontlokking van 'n reaksie van een of ander aard 

• Ooreenstemming van uitkoms met spreker se doelwit. 

Samevattend kan dus gese word suksesvolle kommunikasie impliseer die nodige kennis en vaardigheid 

om binne 'n bepaalde konteks betekenis (die boodskap) korrek in die betrokke taal ult te druk en 

daarrnee die beoogde reaksie ult te lok. 

2.5 FAKTORE WAT ONSUKSESVOL.lE KOMMUNIKASIE VEROORSAAK 

lndien die ultkoms of resultaat van 'n spreker se boodskap nie ooreenstem met die doel wat hy daarrnee 

in gedagte gehad het nie, kan van onsuksesvolle kommunikasie gepraat word. 

Die besondere voordeel wat elke persoon bo 'n ander het, is clat hy homself norrnaalweg goed verstaan. 

Tobias (1989:75) raak dus 'n belangrike oorsaak van onsuksesvolle kommunikasie aan wanneer hy 

beweer dat elke mens aanvaar hy het homself duidelik ultgedruk orndat hy horn self goed verstaan. Die 

probleem is dat 'n mens horn dan nag maar net aan homself duidelik gemaak het. 

Faktore wat suksesvolle kommunikasie belemmer, hou in hoofsaak verband met Blacquiere (1989:51) 

se drie hoofkomponente in die kommunikasiesltuasie, naamlik die deelnemers (sender en onvanger(s)) 

en die boodskap. 

Die boodskap word in 'n bepaalde kode of taal oorgedra Dlt hou implikasies in vir die sender en 

ontvanger(s). Trengove (1976:98) wys op die voor-die-hand-liggende felt dat 'n luisteraar/ontvanger nie 

in staat is om 'n boodskap te ontsyfer as die spreker (sender) 'n taal (kode) gebruik wat hy (die 

luisteraar) nie verstaan nie. Dlt sluit aan by Moon, Niemeyer en Simmons (1988:18) se siening dat geen 

werklike kommunikasie van betekenis en begrip sander taalbrue moontlik is nie . 

. lndien 'n gemeenskaplike taal (kode) of 'n taal (kode) wat aan sender en ontvanger(s) bekend genoeg 

is, gebruik word, is die kommunikasieprobleem nie ult die weg geruim nie. Al is vooraf reeds daarop 

gewys dat enkele taalfoute nie suksesvolle kommunikasie voorkom nie. 
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... there is a positive correlation between communicative ability and grammatical 

correctness. 

(Major, 1988:85). 

Nie alleen grammatikale foute nie, rnaar ook verkeerde idiomatiese taalgebruik kan kommunikasie emstig 

in die wiele ry. Volgens Botha, et al. (1987:40) kan idiomatiese uitdrukkings, figuur1ike taalgebruik en 

woardspelings maklik verkeerd geinterpreteer word. 

Saam met die taalaspek is daar volgens Blacquiere (1989:51) oak nag sosiaal- en 

emosioneelveroarsaakte filters en versperrings wat die oarspronklike betekenis van die sender se 

boodskap so kan verwring dat kommunikasie in werklikheid misluk. 

Die boodskap het 'n bepaalde inhoud. lndien die inhol.Jd nie aansluit by die ervaringsveld van die 

ontvanger(s) nie, kan daar nie van kommunikasie sprake wees nie. 'n Onderwyser wat aan leer1inge in 

die Junior Primere Fase die simboliek in Dalene Matthee se Kringe in die bos wil verduidelik, gaan net 

met homself praat. 

Vir Botha, ~. {1987:38) bly dit 'n vraag in watter mate geslaagde kommunikasie kan plaasvind indien 

nie wedersydse kennis gedra word van mekaar se kulturele agtergrond nie. Navorsing het byvoarbeeld 

aan die lig gebring dat kultuurverskille 'n rol speel in die wyses waarop taalfunksies in verskillende 

kultuurgemeenskappe gerealiseer word (Botha, et al., 1987:38). Daar is oak bevind dat wanneer 

kultuurgemeenskappe ten opsigte van sosio-ekonomiese struktuur verskil, interkulturele verskille 'n grater 

rol speel wanneer een kultuurgroep die taal van 'n ander kultuurgroep wil aanleer. Dit hou belangrike 

implikasies vir 'n land soos Suid-Afrika in. In Suid-Afrika kan honderde voarbeelde genoem word van 

mislukte kommunikasie tussen persone met 'n oarwegend Westerse kultuuragtergrond en diegene met 

'n oarwegend Afrika- en starnverwante kultuuragtergrond. In die land waarin die politieke toekoms van 

al sy inwoners hopelik deur onderhandeling bepaal gaan word, rus daar 'n geweldige verantwoardelikheid 

op die skouers van diegene om die onderhandelingstafel om te sorg dat kommunikasie nie as gevolg 

hiervan gaan misluk nie. 

2.6 MONDEUNGE TMLVAARDIGHEID: DIE HUIDIGE SITUASIE 

In die kommunikasiesituasie blyk die groatste verantwoordelikheid vir die sukses daarvan op die skouers 

van die sender te rus. Aangesien die sender die inisieerder van die boodskap is, moet hy oak die 

verantwoardelikheid vir die sukses daarvan aanvaar. 

Hierdie verantwoordelikheid vereis onder andere dat die sender oar bepaalde kwaliteite moet beskik. 
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Omc:lat daar in hierdie ondersoek met kommunikasie meer spesifiek mondelinge kommunikasie bedoel 

word, word met kwaliteite die vermoens en vaardighede bedoel wat verband hou met die suksesvolle 

mondelinge oordrag van 'n boodskap. 

Op die belangrikheid van mondelinge taalvaardigheid is reeds gfN{'fS. Tog wil dit voarkom asof die 

belangrikheid daarvan deesdae nie altycl beset word nie. Dit wat vir die mens tweede natuur behoart te 

wees, naamlik om sy mond oop te maak en sy se te se, is nie sander probleme nie. Dit wil voarkom 

of nie almal meer daardie unieke menslike instrument, naamlik spraak, na regte kan gebruik nie. Dobie 

{1976:16) wys op die ironie daarvan dat in 'n tyd waarin grater kontak tussen mense moantlik is, onder 

andere weens die beskikbaarheid van die elektroniese media (en seker oak die onafgesonderdheid van 

mense), dit al hoe moeiliker vir mense geword het om mondeling te kommunikeer. Hierdie bewaring 

word bevestig deur die mocleme letterkunde, populere leesstof, toneelstukke en rolprente waarin die 

tema dikwels die mens se onvermoe om mondeling te ·kommunikeer en so sy diepste gedagtes en 

gevoelens oar te dra, is. Maar enkele jare gelede het Bernstein (Trengove, 1976:13) van die spoken 

Illiterates gepraat toe hy verwys het na die ongeveer een derde van Britanje se bevolking wat nie 

volkome beheer het oar die gesproke vorm van hul moedertaal nie. 'n Mense sou die betroubaarheid 

van die statistiek moantlik ken bevraagteken. Die felt is egter dat die ornvang van die probleem groat 

genoeg moes gewees het om tot daardie gevolgtrekking te kom. Daar is geen rede om te twyfel of dit 

wat vir Brittanje waar is oak vir ander Westerse lande kan geld nie. 

Dit is moeilik om met sekerheid te bepaal waarom die vaardigheid om mondeling te kommunikeer dan 

in 'n waameembare mate agteruitgegaan het of heeltemal ohtbreek. Trengove {1976:12) voer aan dat 

die geskrewe (gedrukte) woard as kommunikasiemiddel ten koste van die gesproke woard gegroei het. 

Dit is nie 'n oardrewe bewering as in aanmerking geneem word hoeveel van die tyd, wat die lede van 

'n Suid-Afrikaanse gesin onder normale omstandighede saam is, hulle met die neus in 'n tydskrif, koerant 

of 'n boek sit nie. Daarmee saam kan die elektroniese media soos die radio, maar veral die televisie, se 

negatiewe invloed op mondelinge kommunikasie nie ontken word nie. Dit het van mense ontvangers, 

en oak nie noodwendig aktiewe ontvangers nie Qesers, maar veral luisteraars of slegs hoarders en 

kykers) gemaak. 

Wat die oarsake oak al mag wees, die felt bly staan dat mondelinge kommunikasievaardigheid of dan 

taalvaardigheid, waarvan die. belangrikheid reeds aangetoan is, waar moontlik die noclige aandag meet 

kry. Dit is noclig om elke persoon wat oar die fisiese vermoe beskik, bewus te maak van die potensiaal 

van daardie wonderlike instrument waaroar hy beskik en dit vir ham moontlik te maak om daardie 

potensiaal te bereik. 
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2.7 WAT IS MONDEUNGE TMLVAARDIGHEID? 

Oor wat mondelinge taalvaardigheid presies impliseer, is daar 'n verskeidenheid sienings. Sommige sien 

dit as die vermoe om taal te gebruik vir 'n verskeidenheid funksies (Staab, 1986:109). Ander sien dit as 

die vermoe wat een persoon (die spreker) in staat stel om betekenisvolle reaksie van 'n ander persoon(e) 

(die luisteraar(s)) te ontlok (Soobiah, 1989:26). Die American Society of Personnel Administrators beskou 

dit onder andere as die vermoe om verbandhoudende idees te kies en te organiseer, dit duidelik aan 

te bied en die effektiewe gebruik van die spreektaal te varieer volgens die vereistes van die spesifieke 

situasie (Amos en Waters, 1985:185). 

Uit die enkele genoernde sienings is dit duidelik dat die omskrywing van mondelinge taalvaardigheid in 

die lig van die funksie wat dit moet verrig, sal geskied. Dit is dus onwaarskynlik dat 'n algemeen 

geldende omskrywing daarvan, wat vir alle belanghebbendes toepaslik sal wees, iewers bestaan. Vir die 

doel van hierdie studie sal daar gekyk word na die verskillende gesigspunte wat oor mondelinge 

taalvaardigheid bestaan sodat daar by 'n bruikbare omskrywing uitgekom kan word. 

Die rede waarom daar dikwels nie eenstemmigheid oor bepaalde omskrywings of definisies bestaan nie 

kan waarskynlik toegeskryf word aan die gebruik van verskillende terminologiee of verskillende 

betekenisse wat aan dieselfde term(e) geheg word. 

Wat mondelinge taalvaardigheid betref, skyn dit ook die geval te wees. In hierdie geval is dit die terme 

competency en proficiency waaroor nie eenstemmigheid bestaan nie. 

Wat proficiency betref, wys Lantolf en Frawley (1988:186) byvoorbeeld daarop dat sommige taalkundiges 

en navorsers dit as die kennis van reels beskou terwyl ander dit weer sien as die middel wat 'n persoon 

in staat stel om take linguisties, sosiolinguisties en pragrnaties uit te voer. Sommige onderskei nog 

verder tussen algemene of onderliggende proficiency en spesifieke proficiency. Dit het die gevolg dat 

Jarvis (Lantolf en Frawley, 1988:186) tot die gevolgtrekking kom dat 'n betekenisvolle omskrywing van 

proficiency nie kan bestaan nie orndat so baie interpretasies daarvan voorkom. 

Dit wil voorkom asof competency een van die mees omstrede en verwarrende terme op die gebied van 

die linguistiek en toegepaste linguistiek is, orndat verskillende skrywers dit verskUlend gebruik. Volgens 

Taylor (1988:148) verwys sommige daarna as iets absoluuts terwyl dit vir ander iets relatiefs beteken. 

In laasgenoernde geval sluit dit vermoe in wat dit volgens Taylor gelykstel aan proficiency. Die 

onsekerheid het blykbaar sy oorsprong daarin dat Chomsky en sy volgelinge die term in 'n streng 

absolute sin gebruik het en deur ander verkeerd gel.nterpreteer is. Chomsky se omskrywing van die 

term het ability dit wil se, vermoe uitgesluit en volgens Taylor het verwarring ontstaan orndat skrywers 
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dit nie beset het nie. Chomsky het onderskei tussen competence, wat verwys na die spreker se 

taalkennis, en performance wat verwys na die spreker se werklike gebruik van die taal in konkrete 

situasies. Hy het dit soos volg uitgedruk: 

A person who has learned a language has acquired a system of rules that relate 

sound and meaning in a certain specific way. He has, in other words, acquired a 

certain competence that he puts to use in producing and understanding speech. 

(Taylor, 1988:149) 

Chomsky se interpretasie van competence se niks oor taalgebruik self nie, of oor die vermoe om 

taalkennis wat as competence aangebied word, te gebruik nie, of oor hoe die taalgebruiker sy kennis 

gebruik nie, of oor hoe competence verwert word nie. Taylor (1988:154) voer as rede hiervoor aan dat 

Chomsky die term competence as 'n tegnies-linguistiese term gebruik het. Vir horn het linguistiek 

gramrnatika geimpliseer en die term het daarom vir horn verband gehou met die kennis van gramrnatika. 

Om die verwarring uit te skakel, onderskei Taylor (1988:166) tussen competence as die bekwaamheid 

waaroor 'n persoon beskik vanwee sy taalkennis, proficiency as die vermoe om die competence te 

gebruik en performance as die werklike implementering van daardie proficiency. Weens die verwarring 

wat dit veroorsaak asook die gevaar van verkeerde interpretasie, is hy van mening dat die term 

competence waar dit op kommunikasie betrekking het, Hewer vermy moet word en voorkeur gegee word 

aan proficiency omdat dit eersgenoernde insluit. 

Hierdie gedagte maak sin as ook Trengove (1976:103) daarop wys dat competence vir die mentaliste 

en struktuur1inguiste linguistiese competence beteken terwyl dit vir die sosiolinguiste kommunikatiewe 

competence beteken. 

Die onsekerheid oor terminologie hou implikasies in wanneer duidelikheid daaroor in Afrikaans verkry 

moet word. Volgens die Tweetalige Woordeboek van Bosman, Van der Merwe en Hiemstra word 

competence en proficiency vertaal as bekwaamheid en competent en proficient as bekwaam en vaardig. 

Volgens The New Collins Concise English Dictionary word competence omskryf as vermoe en 

competent as die beskikking oor voldoende vaardigheid of kennis, terwyl proficiency ook as vaardigheid 

omskryf word. Dit is duidelik dat woordeboeke in die verband nie juis behulpsaam is nie. Die 

Psigologiewoordeboek van Gouws, Lauw, Meyer en Plug (1979:31) vertaal proficiency as bekwaamheid 

en omskryf dit as die gemanifesteerde bedrewenheid om 'n spesifieke taak te verrig en beklemtoon dat 

dit onderskei moet word van skill wat as vaardigheid vertaal word orndat laasgenoernde betrekking het 

op 'n handeling van beperkte omvang. 
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Die Afrikaanse terme waaroor daar vir die doel van hierdie studie duidelikheid verkry moet word, is 

bekwaamheid, vaardigheid en verrigting. 

Volgens Harris (Trengove, 1976:102) is proficiency 'n aanduiding van wat 'n persoon in staat is om te 

doen as die resultaat van 'n kumulatiewe leerervaring. Dit dui dus op die vermoe waaroor hy beskik. 

Bachman en Oark (1987:24) se siening van proficiency naamlik dat dit kennis sowel as die vaardigheid 

in die implementering van daardie kennis omvat, sluit hierby aan. lndien daar ten opsigte van 'n taal na 

'n persoon se vermoe verwys word, is dit egter nodig om te spesifiseer, aangesien daar van vier 

modusse sprake is, naamlik luister, praat, lees en skryf. Vermoe in die een impliseer nie noodwendig 

vermoe of dieselfde vermoe in die ander nie. Die bepaalde vermoe in een of meer of al vier van die 

modusse vorm die grondslag van 'n persoon se algemene taalvermoe. Dit maak daarom sin om na 'n 

persoon se algemene taalvermoe, wat dus al vier modusse insluit, te verwys as sy taalbekwaamheid. 

Snyder, Long, Kealy en Marckel (1987:43) spesiflseer deur na proficiency te verwys as performing ... with 

expert correctness and facility. Met perform word die wyse waarop die bepaalde taak verrig word, 

bedoel (Uebenberg, 1990:75). As daar in hierdie verband na 'n taal verwys word, dan volg dit 

noodwendig dat dit gaan om die verrigting van een van die vier taalmodusse. Die kwaliteit van verrigting 

van 'n bepaalde modus is 'n aanduiding van die vaardigheid wat 'n persoon in die betrokke modus 

openbaar. Taalvaardigheid verwys dus na die verrigtingsvlak van 'n bepaalde taalmodus. 

2.8 DERNISIE VAN MONDEUNGE TAALVAARDIGH8D 

Mondelinge taalvaardigheid (praatvaardigheid) kan vir die doel van hierdie studie soos volg gedefinieer 

word: 

Monclelinge taalvaardigheid as onclerdeel van algemene taalbekwaarnheid in 'n 

spesifieke taal is die openbaring van 'n persoon se vermoe tot 'n bepaalde vlak 

van mondelinge taalverrigting in daardie taal. 

Bogenoernde definisie hou enkele implikasies in: 

• 'n Hoe vlak van taalbekwaamheid veronderstel 'n hoe vlak van taalvaardigheid in al vier die 

modusse. 

• 'n Persoon kan oor 'n hoe vlak van taalvaardigheid in slegs een of twee van die modusse beskik, 

deur byvoorbeeld in die geval van 'n nie-moedertaal die taal baie goed te kan praat maar glad nie 

te kan skryf nie. 
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Bogenoemcle definisie kan gespesifiseer word deur te se dat mondelinge taalvaardigheid na 'n persoon 

se relatiewe vermoe verwys om op 'n aanvaarbare wyse in die betrokke taal in 'n spesifieke 

kommunikatiewe situasie te funksioneer, byvoorbeeld as onderwyser of as bevelvoerder van 'n 

weermageenheid. Die implikasie hiervan is dat 'n persoon se mondelinge taalverrigting mag varieer 

omclat faktore soos die situasie of die spesifieke funksie 'n rol mag speel. 'n Onderwyser wat oor die 

mondelinge taalvaardigheid beskik om goed met sy klas oor sy vak te kommunikeer, sal nie noodwendig 

in 'n ander situasie dieselfde mondelinge taalvaardigheidsvlak openbaar nie. 

lndien aanvaar word dat mondelinge taalvaardigheid op 'n persoon se vermoe tot taalverrigting dui, is 

dit nodig om te let op wat hierdie vermoe alles behels. 

2.9 KENMERKE VAN MONDEUNGE TMLVAARDIGHEID 

Mondelinge taalvaardigheid is nie 'n vermoe wat 'n mens op 'n gegewe oomblik verkry en dan in daardie 

vorm vir die res van sy lewe met horn saamclra nie. As Vrey (1979:135) se dat die kind van sy vroegste 

jare tot volwassenheid gedurig besig is om sy taalvermoe te verbeter, dan is dit duidelik dat hy die 

vermoe tot mondelinge taalverrigting bedoel. lndien die rol van taalvermoe in die selfstandigwording 

van die kind in aanmerking geneem word 0Jrey, 1979:155) asook die felt dat die mens nooit die punt van 

volmaaktheid bereik nie, is dit logies om te aanvaar dat mondelinge taalvaardigheid steeds in 'n 

voortdurende proses van ontwikkeling sal wees. Wat die taalontwikkeling van die kind betref, wys Vrey 

{1979:154) in die verband daarop dat 

... die taal in toenemende mate draer van betekenisvolle gedagte is. 

Daarom help 'n ryke agtergrond van ervaring om 'n basis te voorsien vir 'n kind se sosiale en kognitiewe 

ontwikkeling wat die ervaringsraamwerk daarstel waaruit 'n steeds toenemende mondelinge geletterdheid 

te voorskyn kom. Die ervaring wat aan jong kinders voorsien word, help hulle om betekenis daaruit te 

verkry en sodoende die kommunikatiewe vermoe te laat ontwikkel (Wishon, Brazee en Eller, 1986:92). 

Taalontwikkeling hang dus ook saam met die kind se al hoe grater wordende leefwereld. Daardie 

leefwereld se grens word nie aan die einde van die matriekjaar gefinaliseer nie. Soos wat die leefwereld 

van die naskoolse jeugdige en volwassene vergroot, vind daar in baie gevalle meer spesialisering plaas 

soos in die beroepslewe, en sal bekende konsepte deel vorm van die daaglikse taalgebruik. 

Sosiolinguistiese aspekte wat tydens die relatief beperkte skoolgaande fase nie van deurslaggewende 

belang was waar mondelinge taaluiting ter sprake was nie, sal byvoorbeeld in die beroepswereld van 

kardinale belang word. Wanneer Hymes volgens Dobie (1976:12) na mondelinge taalvaardigheid verwys 

as onder andere die vermoe om grammatikale vorme te selekteer wat die geskikste sal wees vir sosiale 
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kontak, dan erken hy daarmee die voortdurende nuwe eise wat aan rnondelinge taalvaardigheid gestel 

word. 

Volgens Spolsky (Trengove, 1976:104) bied mondelinge taalvaardigheid aan 'n spreker die moontlikheid 

om in 'n natuurlike taalsituasie of soos Levine en Haus (1987:45) dit stel, lewenswerklike situasies, te 

funksioneer. Dit sluit volgens Staab (1986:109-110) ender andere die moontlikhede in om in te lig, te 

versoek of pleidooie te lewer of binne 'n spesifieke konteks te redeneer. Taalfunksie vorm daarom 'n 

sentrale deel van 'n kind se taalontwikkeling. Daarom hou kinders se beheer oor 'n groot repertoire van 

funksionele taalgebruike direk verband met hul vermoe om effektief in verskillende kontekste en met baie 

verskillende soorte mense te kommunikeer. Behalwe vir taalfunksies wat verband hou met sosiale 

behoeftes (soos die uitspreek van persoonlike behoeftes, van kritiek en om te argumenteer), met beheer 

uitoefen (soos bevele gee en versoeke rig) en met bekendrnaking (soos in 'n klaskamer), word 

taalfunksie grootliks deur konteks bepaal (Staab, 1986:125). Wat in die verband egter belangrik is om 

in gedagte te hou, is dat mondelinge taalvaardigheid van individu tot individu verskD. Verskille in 

mondelinge taalvaardigheid in die geval van natuurlike taalsituasies Is ender andere die vermoe om in 

die oordrag van 'n boodskap meer taaleenhede te kan gebruik as wat teoreties nodig is (oortollige 

taalgebruik) en om kreatiwiteit aan die dag te le. 

Oortollige taalgebruik sluit die gebruik van vullers, distorsies en herhalings in wat eie is aan die natuurlike 

mondelinge taalgebruik van 'n moedertaalspreker. Kreatiwiteit verwys na die vermoe om iets nuuts te 

kan se. 

Daar is vroeer daarop gewys dat die mens vanaf die kinderstadium voortdurend besig is om sy 

mondelinge taalvaardigheid te verbeter. Die teendeel is egter ook moontlik. Volgens Remy (1988:1) kan 

mondelinge taalvaardigheid, behalwe in die geval van breinskade, verloor word weens 'n gebrek aan 'n 

linguisties geskikte omgewing waarin dit gebruik kan word, byvoorbeeld in die geval van 'n verhuising 

na 'n land of omgewing waarin 'n ander taal gebruik word. Navorsingsbevindinge (Reilly, 1988:1) het 

aangedui dat die produktiewe vaardighede soos praat baie meer deur so 'n verandering van omgewing 

geraak word as die reseptiewe vaardighede soos lees. Bogenoernde hou die implikasie in dat 

mondelinge taalvaardigheid negatief geraak kan word deur die verandering van werksomstandighede. 

'n Persoon wat as gevolg daarvan minder geleentheid het om te praat, se reeds verworwe vaardigheid 

kan dus moontlik daaronder ly. Hierdie gedagte is van besondere belang in die geval van beroepe waar 

'n bepaalde vlak van mondelinge taalvaardigheid vereis word as voorwaarde vir aanstelling of 

bevordering. 
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2.10 MONDEUNGE TAALVAARDIGHEID EN LUISTER 

Van die vier taalvaardighede (ook taalmodusse genoem), word luister (en lees) as reseptiewe 

vaardighede en praat (en skryf) as produktiewe vaardighede onderskel. Mondelinge taalvaardigheid of 

te wel praat kan na regte nie na behore funksioneer sonder die vermoe om te kan luister nie. In die 

normale taalontwikkeling van die mens begin hy eers werklik praat nadat hy vir ongeveer twee jaar en 

selfs langer na ander se taaluitinge geluister het, betekenis daaraan gegee het, daarop geleer reageer 

het en dit nageboots het. Hierdie ondertinge afhanklikheid word soos volg deur Vrey (1979:135) 

aangetoon: 

Die kind kan, wanneer rypheid bereik is, egter net die taal leer praat wat hy van 

ouers en ander volwassenes hoor. 

Die besondere verband tussen praat en luister en die ondertinge afhanklikheid wat daartussen bestaan, · 

word deur verskeie ander outeurs aangetoon. Park in Macintosh (1974:72) beskou dit as 

vanselfsprekend dat mondelinge taalvaardigheid en luistervaardigheid oorvleuel 

... since the ability to hold a conversation presupposes the ability to understand what 

the other person is saying. 

Utley, Mitchell en Phillips (1983:29) ondersteun hierdie gedagte deur daarop te wys dat dit moeilik is om 

'n gesprek uit te sonder waarin luister nie 'n prominente rol speel nie. Volgens Mead en Rubin (1985:2) 

behels luister as reseptiewe vaardigheid beide 'n fisiese en 'n interpreterende, analitiese proses. Daarby 

kan ook nog kritiese luistervaardighede soos analise en sintese ingesluit word asook nie-verbale luister 

soos betekenisonderskeid van sterntoon en ander nie-verbale aanduidings. Juis d it beklerntoon die 

verband tussen luister en praat. 

Soobiah (1989:29) wys op 'n aktiewe verwantskap wat tussen spreker en hoorder bestaan. Hy verwys 

daarna as 'n dinamiese verbale interaksie waarin terugvoering (van die luisteraar) so belangrik is dat 

verontagsaming daarvan die denke kan versteur. Die doel met praat is om betekenis oor te dra. 

Betekenisoordrag is nie moontlik sonder 'n ontvanger of hoorder wat betekenis kan gee aan die 

boodskap nie. Betekenis, of die betekenis wat die spreker in gedagte gehad het, kan slegs gegee word 

indien die hoorder begrip het vir dit wat hy hoor. Luister sluit dus die gedagte van begrip in. Dit is juis 

teen hierdie agtergrond dat Brown in 1950 die term auding voorgestel het vir die geheelproses van luister 

na, herkenning van en interpretering van die gesproke woord (Roux, 1986:30). Hoor op sigself is net 'n 

deel van die luisterproses. 
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Monc:lelinge taalvaardigheid kan nie las van luister gesien word nie. Monc:lelinge taalvaardigheid impliseer 

die vermoe om betekenis so oar te dra dat die hoarder dit as sodanig begryp ten einc:le die gewenste 

reaksie of terugvoering te kan verkry. Mead en Rubin (1985:2) wys daarop dat monc:lelinge 

taalvaardigheid binne die kommunikasieproses 'n interaktiewe proses is waarin die inc:lividu om die beurt 

spreker en luisteraar is. 

Na aanleiding van Brown se term auding het Wilkinson die term oracy geinisieer (Trengove, 1976:27; 

Soabiah, 1989:26). Hierdie term verwys na die twee taalvaardighede luister en praat en dit is geinisieer 

na analogie van die term literacy as 'n aanc:luiding van lees- en skryfvaardigheid. Volgens Wilkinson was 

'n gebrek aan 'n term vir hierdie twee verbanc:lhoudenc:le vaardighede die oarsaak van die oarbeklem

toning van lees en skryf ten koste van luister en praat wat nie as so belangrik beskou is nie. Hy is 

daarom van mening dat in plaas van die 19de eeuse siening van die drie R'e, numerate, orate and literate 

(NOL) in die 20ste eeu as die kenmerke van 'n opgevoede persoon gesien behoart te word (Trengove, 

1976:27). 

Verskeie navorsers het in die onlangse ver1ede die verbanc:I tussen praat en luister empiries aangetoan 

(Pike, 1979:81; Oller in Wilkes, 1981:68; Dugan, 1988:7). Oak in die RSA is daar deur middel van 'n 

omvattenc:le onc:lersoek empiries aangetoan dat praat en luister positief betekenisvol met mekaar korreleer 

(Roux, 1990:50). 

Bogenoernc:le sienings en bevinc:linge is van belang in 'n onc:lersoek wat op mondelinge taalvaardigheid 

betrekking het. Dit wil voarkom of 'n persoan wat nie oar 'n aanvaarbare vlak van luistervaardigheid 

beskik nie, na alle waarskynlikheid oak nie oar 'n hoe vlak van monc:lelinge taalvaardigheid sal beskik 

nie. Verder moet in gedagte gehou word dat 'n monc:lelinge taaluiting daarop gerig is om kommunikasie 

te bewerkstellig. Die doel kan wees om 'n boodskap oar te dra om 'n reaksie van een of anc:ler aard te 

verkry, byvoarbeeld in skoolverbanc:I of binne 'n militere opset. Die doel kan oak wees om daarmee 'n 

bepaalde terugvoering te verkry wat tot wisselwerking kan lei soos byvoarbeeld in 'n gespreksituasie van 

een of anc:ler aard. Wat oak al die doel daarmee, sander 'n aanvaarbare vlak van monc:lelinge 

taalvaardigheid aan die kant van die spreker, kan die gewenste of korrekte reaksie van die hoarder nie 

verwag word nie. 

2.11 PROBLEME RONDOM MONDEUNGE TAALVAARDIGHEID 

2.11.1 Taal as struikelblok 

In 'n homogene situasie, dit wil se waarin almal Wat by die kommunikasiehandeling betrokke is aan 

dieselfde taalgroep behoart of waar die vaardigheidsvlak van anc:lerstaliges in die betrokke taal op 'n 
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aanvaarbare en moontlik gelyke vlak is, sou gese kon word dat taal nie 'n struikelblok behoort te wees 

nie. Ongelukkig is die probleem nie so eenvoudig nie. Sosiolinguiste soos Bernstein en L.abov 

(Trengove, 1976:9) wys byvoorbeeld op die invloed wat sosio-kulturele agtergrond op die taalvaardigheid 

van 'n persoon kan he. Sub-ekonomiese lewensomstandighede wat nie dieselfde geleentheid tot 

kognitiewe ontwikkeling en taalverryking bied as ekonomies gunstiger omstandighede met baie meer 

geleenthede daartoe nie, sal 'n beperkende invloed op mondelinge taalvaardigheid he. Dieselfde geld 

vir gevalle waar die grens tussen stedelike en plattelandse agtergrond sodanig is dat daar van 

afgesonderdheid sprake kan wees. 

Wanneer persona in 'n kommunikasiesituasie nie lede van dieselfde spraakgemeenskap met sy eie 

gramrnatikale struktuur is nie, het dit implikasies vir betekenisvolle mondelinge taaloordrag. Menyuk 

beklerntoon hierdie gedagte deur daarop te wys dat indien die spreker en luisteraar(s) nie ten voile 

vaardig is in die gramrnatika van die betrokke taal nie, sal die uiting op beperkte of verskillende wyse 

gernaak of verstaan word (Soobiah, 1989:27). Praat word egter nie net deur gramrnatikare0ls alleen 

beperk nie. Effektiewe oordrag van die boodskap vereis dat die spreker (en luisteraar) kennis moet dra 

van minstens ook nog die fonologie en die sernantiek van die betrokke taal waarby idiornatiese en 

figuur1ike taalgebruik ingesluit kan word. 

Taalgebruik eie aan 'n bepaalde kultuurgroep of aan 'n bepaalde streek kan mondelinge kommunikasie 

in die wiele ry indien beide partye in die kommunikasiesituasie nie deel daarvan vorm nie. Studentetaal, 

bendetaal en die taalgebruik van mense uit streke wat redelik afgesonderd is van die res van die 

spraakgemeenskap kan hier as voorbeelde dien. Dit is veral 'n probleem waar woorde en uitdrukkings 

met 'n bekende betekenis in 'n nuwe betekenisverband gebruik word. 

2.11.2 Maatskaplike agtergrond 

Armoedige lewensomstandighede, 'n huis waarin die gesinslede weens werksomstandighede min 

geleentheid tot kommunikasie en taalverryking het en 'n beperkende koshuislewe is almal faktore wat kan 

lei tot beperkte mondelinge taalvaardigheid. 

'n Huislike agtergrond waarin die uitspreek van 'n eie mening ontmoedig word of waarin die 

gesagsituasie van so 'n aard is dat daar geen ruimte vir gesprekvoering is nie moet noodwendig 'n 

beperkende invloed op mondelinge taalvaardigheid he. 

2.11.3 Die skool 

Formele taalonderrig met die klem op lees en skryf en die nalaat of verwaar1osing van die onderrig van 

28 



mondelinge taalvaardigheid moet volgens Wilkinson mondelinge taalvaardigheid noodwendig bel.nvloed 

(Dobie, 1976:35). Trengove (1976:17) wys op die gevaar wat die oorbeklemtoning van grammatikale 

korrektheid vir mondelinge taalvaardigheid kan inhou. Veral in die geval van die tweedetaalleer1ing word 

dikwels soveel aandag aan grammatikale aspekte gegee dat leer1inge weens gebrek aan praatoefening 

na jare se taalonderrig oar 'n gebrekkige of byna geen mondelinge taalvaardigheid in die taal beskik nie. 

Hierby kan oak nag 'n oordrewe gesagsituasie gevoeg word waarin die onderwyser die alleenspreker 

is en geen ruimte gelaat word vir leer1ingdeelname nie. Volgens Wishon, Brazee en Eller (1986:92) 

beperk die taalsituasies in baie skole kinders se siening van kommunikasie vanwee die indruk wat hulle 

kry dat net onderwysers 'n mening mag uitspreek. Die vraag kan in die lig hiervan gevra word watter 

rol die beklemtoning van dissipline in die ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid speel om die 

verskil wat byvoorbeeld tussen Afrikaans- en Engelssprekende studente se bereidwilligheic:I tot 

mondelinge deelname waameembaar is, te weeg te bring. 

2.11.4 Sosiale verhoudinge 

Soobiah (1989:27) wys daarop dat praat bel.nvloed kan word deur die sosiale struktuur van die 

omgewing, byvoorbeeld die sosiale konteks waarin gepraat word, die aard van die verhouding tussen 

die betrokke persona, statusverskil, die bedoeling met die kommunikasie en die onderwerp van 

bespreking. Daar kan dus verwag word dat 'n persoon met 'n kulturele agtergrond waarin klem gele 

word op die respektering van persona in gesagsposisies nie maklik met persona in 'n hoer gesagsposisie 

sal kan kommunikeer nie. 

2.11.5 Vrees 

Vrees kan beskou word as een van die belangrikste faktore wat mondelinge taalvaardigheid aan bande 

le. Daar is seker niemand wat nie 'n mate van vrees het vir mondelinge deelname waar hy 'n direkte 

skyf vir evaluering gaan wees nie. Volgens Delgado-Monge en Carrasquillo (1988:1-2) is daar 'n variasie 

in die mate wat mense probeer om situasies te verrny waarin mondelinge deelname verwag word. Hulle 

beskou die vrees as menslik en norrnaal. 

Sommige navorsers sien die vrees vir mondelinge kommunikasie as terughoudendheid, ander sien dit 

as spraakvrees, ander bloat as onwilligheid om te kommunikeer en ander sien dit as kommunikasievrees. 

So 'n vrees moet noodwendig 'n negatiewe effek op 'n individu se kommunikatiewe gedrag he. Dit 

veroorsaak dat 'n persoon, wanneer hy byvoorbeeld uiteindelik die moed bymekaarskraap om 'n vraag 

vanuit die gehoor te vra, dit op so 'n lamp wyse doen dat dit baie moeilik is om daarop te reageer. 
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In die meeste openbare optredes is die spreker blootgestel aan evaluering. Dit veroorsaak vrees. Hoe 

grater die vrees, hoe negatiewer die verwagting by die spreker. Volgens Delgado-Monge en Carrasquillo 

(1988:12) ontstaan vrees dikwels omdat die spreker nie in staat is om positiewe response wat op 

suksesvolle mondelinge oordrag wys, te identifiseer nie. 

Navorsing het getoon dat die vrees vir mondelinge kommunikasie nie algemene taalbekwaamheid 

affekteer nie. Daar is egter 'n korrelasie tussen die vrees vir mondelinge kommunikasie en aspekte soos 

grammatika, luisterbegrip en woordeskat (Delgado-Monge en Carrasquillo, 1988:10). 

2.11.6 Angs 

Waar vrees in die meeste gevalle deur oefening, blootstelling en die verhoging van selfvertroue oorkom 

behoort te word, kan dieselfde waarskynlik nie van angs gese word nie. Gouws, et al. (1979:19) verwys 

soos volg daama: 

'n Toestand wat gekenmerk word deur akute spanning, benoudheid en fisiologiese 

reaksie soos versnelde hartklop en oormatige sweet. Dit verskil van vrees in die sin 

dat dit meer chronies van duur is ... 'n kenmerkende simptoom van vele 

psigopatologiese toestande en veral neuroses. 

Praatangs moet dit dus vir die betrokke persoon onmoontlik maak om onder bepaalde omstandighede 

te kommunikeer. 

2.11.7 Afasie 

Die term verwys na die totale of gedeeltelike onvermoe om deur middel van taal, onder andere gesproke 

taal, te kommunikeer as gevolg van die organiese beskadiging van die taalareas in die dominante 

serebrale hemisfeer (Gouws, et al.> 1979:6). Die volgende tipes afasie word deur Kaplan (1960:41-42) 

onderskei: 

• Verbale afasie in welke geval 'n afwyking bestaan by die uitspraak van enkel woorde of woorde in 

kombinasie. In emstige gevalle kan die persoon geen woorde uiter nie. 

• Nominale afasie in welke geval spesifieke woorde vir die persoon geen sin maak nie. 

• Sintaktiese afasie in welke geval die persoon nie in staat is om woorde in 'n sinvolle orde te gebruik 

nie. 
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• Sernantiese afasie dui op die onvermoe om die ware betekenis van taal te begryp. Al kan 'n 

betrokke persoon 'n woord of 'n frase verstaan, is hy nle in staat om 'n vertelling te begryp nie en 

kan hy ook nie dit wat hy hoor, herhaal nie. 

In 'n geval waar afasie by 'n persoon voorkom, kan daar dus nie van mondelinge taalvaardigheicl sprake 

wees nie. 

2.11.8 Hakkel 

Hakkel is 'n spraakgebrek wat mondelinge taalvaardigheicl in 'n groot mate aan bande kan le, aangesien 

dit meebring dat woorde met rnoeite uitgespreek word. 

Meer spesifiek word die vloei van die woorde oriderbreek deur aarseling, herhalings 

en sametrekkings van die spraakspiere. 

(Gouws, fil..m., 1979:112) 

Ajuriaguerra in Carterette (1966:129-130) verwys soos volg daama: 

Stuttering is a form of ma/adaptation as regards speech implementation within the 

framework of a communicative relationship. It may be considered inadequate timing 

of the communication process, which is comprised of a preformulated-thought 

phase, a nascent-word phase, an ordered verbal-expression phase, and finally a 

phonic-expression phase. 

This disorder ... occurs ... more frequently in boys than in girls. 

Dit wil voorkom asof spanning hakkel kan vererger. Dit kan daarom verwag word dat 'n hakkelaar van 

wie verwag word om 'n aanduicling van die vlak van sy mondelinge taalvaardigheicl te gee, dit beswaartik 

sal kan doen. Dit kan dus baie moeilik wees om te bepaal wat die werklike vlak van 'n hakkelaar se 

mondelinge taalvaardigheicl is. 

2.11.9 Pragmatiese vermoe 

In 'n taal is dit belangriker om te verstaan wat 'n persoon bedoel as om kennis te dra van die strukturele 

kenmerke soos gramrnatika en sinsbou. Om mondeling taalvaardlg te wees, moet 'n persoon in staat 

wees om sy mondelinge taaluiting binne 'n bepaalde konteks te kan aanbied om te verseker dat die 

betekenis wat hy daarmee in gedagte gehad het, as sodanig oorgedra word. Die vermoe staan volgens 
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Marsh (1988:50) as pragmatiese vermoe bekend. Dit speel veral in die geval van die nie

moedertaalsprek~r 'n deurslaggewende rol omdat 'n foutlose mondelinge taaluitlng sonder die nodige 

pouserings, beklemtonings en fisiese meelewing wat byvoorbeeld gesindheid openbaar, nie die betekenis 

van die boodskap kan oordra nie. Botha, m..._m. (1987:38) verwys in die verband na gedeelde 

agtergrondskennis wat die korrekte interpretering van 'n taaluiting moontlik maak. Dit sluit onder andere 

kennis van gespreksreels, van norme en konvensies wat vlr taalgebruik geld, van sosiale reels, 

godsdienstige norme, kulturele konvensies en aannames oor alledaagse sake In. Mondelinge 

taalvaardigheid vereis dus kennis en beheersing van 'n spesifieke vorm van taaluiting wat In 'n besondere 

situasie geld. 

2.11.1 o Paralinguistiese kenmerke 

'n Mens praat met die doel om 'n bepaalde boodskap oor te dra. lndien die boodskap nie begryp word 

nie of verkeerd verstaan word, het die spreker in sy doel misluk. 'n Faktor wat dikwels daartoe lei dat 

'n gesproke taaluiting verkeerd geinterpreteer word, is die wyse waarop dit gese is. Hierdie wyse 

waarop taaluitinge moet geskied om korrek geinterpreteer te kan word, staan bekend as paralinguistiese 

kenmerke van praat. Dit sluit in 'n mate aan by pragmatlese vermoe wat reeds bespreek is. 

Sommige navorsers sien dit as stemeffekte wat veroorsaak word 'deur verskillende stande van die 

spraakorgane. Ander sien dit as 'n sisteem van oorheersende fonetlese kenmerke wat 'n bepaalde 

betekenis oordra. Wardhaugh (Ghadessy, 1988:52) sien dit as 'n subsisteem in die nie-llnguistiese 

menslike kommunikasiesisteem. Brown (Ghadessy, 1988:53) verwys daarna as die aspekte van praat 

wat nie werklik onder ritme en intonasie hoort nie maar tog die betekenis van die boodskap affekteer; 

as kenmerke wat geidentifiseer kan word sonder om die spreker te sien. Dit sluit In 

... pitch span, placing in voice range, tempo, loudness, voice setting, articulatory 

setting, lip setting, direction of pitch, timing and pause. 

(Ghadessy, 1988:53) 

Waar mondelinge taalvaardigheid ter sprake is, is dit dus belangrik om ook kennis te neem van aspekte 

soos paralinguistiese kenmerke van mondelinge taaluiting. Die rede daarvoor, soos Myers (1987:141) 

dit stel, is dat 

... language always occurs in a context, and all contexts are not the same. 

Daarom sal taalproduksie varieer met die konteks waarin dit voorkom. 
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2.12 MONDEUNGE TAALVAARDIGHEID EN DIE OPVOEDINGSITUASIE 

2.12.1 Die onderrig van rnonclelinge taalvaardigheid 

2.12.1.1 Wanopvatting oor onderrig 

'n Kind hoef nie daadwerklik onderrig te word om die taal van die gemeenskap waarbinne hy opgroei, 

te begryp en te gebruik nie. Hy hoef slegs aan die omgewing waarin die taal gepraat word, blootgestel 

te word. Volgens Myers (1987:43) sal 'n kind, indien hy nie op een of ander wyse vertraag is nie, 

uiteindelik die taal van sy gesin en die gemeenskap waaraan hy blootgestel is, begin praat. Dit verklaar 

waarom kinders wat binne 'n bepaalde gemeenskap ook aan 'n tweede taal blootgestel word, 

byvoorbeeld in speelgroepe en in kleuterskole, ook in die tweede taal kan kommunikeer, al geskied dit 

ook op 'n baie elementere vlak. Teen die tyd dat die kind skoolgaande ouderdom bereik, het hy sy 

basiese spreektaal geleer. Backlund (1985:192) wys daarop dat dit juis om hierdie rede dikwels gebeur 

dat spraak as 'n aangebore gawe van die mens gesien word en daarom nie as 'n vaardigheid beskou 

word wat ontwikkel hoef te word nie. 

So 'n siening moet as 'n dwaling beskou word, want waar ontwikkeling nie geskied nie, vind stagnasie 

plaas. lndien mondelinge taalvaardigheid nie ontwikkel word nie, kan dit op 'n elementere vlak bly 

vassteek. Met so 'n siening word dan aanvaar dat elke mens byna outornaties dieselfc:le vlak van 

mondelinge taalvaardigheid bereik. So 'n siening moet noodwendig verwerp word. 

2.12.1.2 Redes vir ondenig 

Wanneer 'n kind skoolgaande ouderdom bereik, het hy die taalsisteem grootliks op 'n elementere vlak 

onder die knie gekry. In daardie stadium is sy taalgebruik egter nie 'n weerspieeting van sy werklike 

taalvermoe nie. Sy elementere taalvermoe stel horn nie in staat om by die volle onderwysprogram te 

baat, sy volle bydrae in die samelewing te lewer en 'n beroep te beoefen nie. Om hierdie rede word daar 

in die skool taalonderrig gegee (Vorster, 1980:1). 

Omdat taalgebruik vier vaardighede of modusse impliseer, naamlik luister, praat, lees en skryf, volg dit 

noodwendig dat al vier ook by taalonderrig betrek moet word. Vorster (1980:2) wys daarop dat ondanks 

die felt dat die primere taalverwerwingsgebeure van die meeste mense ordelik en suksesvol ver1oop en 

dit grootliks onafhanklik van intelligensie is en ook meestal toereikend vir alledaagse doeleindes is, 

taalvermoe in 'n groot mate van individu tot individu verskil. Daar kan dus nie geredeneer word dat 

mondelinge taalvaardigheid nie onderrig hoef te word omdat 'n skoolgaande kind reeds kan praat nie. 

Mondelinge taalvaardigheid behels baie meer as die elementere bemeestering van 'n taalsisteem, die gee 
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van eenvoudige opclragte en om alledaagse funksies en relasies deur middel van die taal te kan uitdruk. 

Nadat die kind sy basiese spreektaal geleer het, moet 'n verryking en versterking van sy taalsisteem volg 

(Myers, 1987:43) ten einde suksesvol te kan kommunikeer. 

In die verband wys Mead en Rubin (1985:2) daarop dat al het baie leertinge basiese rnondelinge 

taalvaardigheid bemeester, sommige baie meer effektief in hut mondelinge kommunikasie is as ander. 

Volgens hulle dra effektiewe kommunikasie by tot meer sukses op skool en ook op ander lewensterreine. 

Staab (1986:109) is ook van mening dat leersukses binne skoolverband nou verbind kan word met 

mondelinge taalvaardigheid. Leertinge wat rnaklik praat en vrae duidelik kan formuleer, ontvang meer 

aandag en kan die inligtingstroom meer suksesvol beinvloed om aan hul behoeftes te voldoen. Daar 

kan dus met Dobie (1976:29) saamgestem word dat alle normale persona in staat gestel behoort te word 

om 'n mate van vaardigheid in mondelinge kommunikasie te verwerf omdat dit leer kan vergernaklik. 

Daar behoort dus voorsiening gemaak te word vir die ondemg daarvan. 

2.12.1.3 Verlede en hede 

Oat mondelinge taalvaardigheid die basis vorm van alle algemene onderrig, is nie 'n nuwe gedagte nie. 

Dobie (1976:13) en Backlund (1985:185) wys byvoorbeeld daarop dat vanaf Antieke Griekeland en deur 

die 19de eeu, retoriek (praat) die hoeksteen van onderrig gevorm het Die vermoe om die gesproke 

woord effektief te gebruik is gesien as sentraal in die ontwikkeling van sowel die individu as die 

samelewing. 

Soos wat die basis van onderrig verbreed het en dit meer kompleks geraak het, het die posisie van 

retoriek (praat) begin verswak. Dit het daartoe gelei dat lees en skryf vir 'n lang periode in die onderwys 

as die belangrikste taalvaardighede beskou en as sodanig onderrig is ten koste van mondelinge 

taalvaardigheid (praat) en luister. Volgens Backlund (1985:185) het die pendulum ten opsigte van 

taalonderrig begin terugswaai. Die bevveging wat in die sevventigerjare ontstaan het om aan die basiese 

taalvaardighede hul regrnatige plek in taalonderrig toe te ken, het ook praat daarby ingesluit. In Amerika 

het wetgewing basiese vaardighede gedefinieer om ook effektiewe kommunikasie daarby in te sluit. Die 

Speech Communication Association en verskeie ander instansies waaronder ook die Carnegie Kommissie 

het gevra vir 'n groter beklerntoning van praatvaardigheid op alle onderrigvlakke. 

Die hemude bewuswording van die belangrikheid van mondelinge taalvaardigheid en die noodsaaklikheid 

van die onderrig daarvan het vinnig uitgekring. In 1976 kon Dobie byvoorbeeld rapporteer dat 'n stadium 

bereik is waarop die spreektaal in Suid-Afrika 'n status in die onclerwys geniet wat dit nog nie voorheen 

die eeu gehad het nie (Dobie, 1976:15). Bevestiging vir bogenoemde waarneming is te verkry in die felt 

dat die ontwikkeling in kurrikulurnteorie sedert die begin van die sevventigerjare die belangrikheid van 
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spraakkommunikasie beklemtoon het. Dit het na alle waarskynlikheid daartoe gelei dat die 

Gemeenskaplike Matrikulasieraad (GMR) in 1974 Spraak en Drama as eksamineerbare vak aanvaar het 

(Dobie, 1976:28). In die verskillende sillabusse vir Afrikaans en Engels Eerste en Tweede Taal word 

voorsiening gemaak vir mondelinge werk en mondelinge taalvaardigheid word tans saam met die ander 

taalvaardighede gespesiflseer as vaardigheid wat onderrig moet word. 

2.12.1.4 Die eise van die tyd 

Die verantwoordelikheid wat vir die onderrig van mondelinge taalvaardigheid op die skoal rus, word 

deesdae beklemtoon deur die felt dat al hoe meer instansies 'n aanvaarbare vlak van rnondelinge 

taalvaardigheid van voomemende werknemers of van werknemers wat vir bevorderlng in aanmerking wil 

kom, vereis. Hieronder tel onder andere banke, bougenootskappe en die Suid-Afrikaanse Weermag. 

In 'n wereld waarin die doeltreffendheid van die gesproke woord die verskD tussen wins en verlies of 

tussen lewe en dood kan beteken, is 'n elementere en middelmatige vlak van mondelinge taalvaardigheid 

nie voldoende nie. Om 'n persoon in staat te stel om bokant daardie vlak te kan funksioneer is 

daadwerklike onderrig van mondelinge taalvaardigheid 'n noodsaaklikheid. 

2. 12.1.5 Probleme random onderrig 

Ten spyte van sillabusvoorskrifte het die praktyk ongelukkig al bewys dat die teorle nie altyd in die 

praktyk verwerklik word nie. Ondersoekers het in die jongste verlede bevind dat ongeag die wye 

aanvaarding dat die mens se vermoe om te praat (en te luister) 

... form a central part of our humanity, yet this centrality is not reflected in most 

educational efforts in elementary and high schools 

(Backlund, 1985: 185) 

Dit is moontlik om praat te beskou as die vaardigheid wat die minste erkenning kry saver dit onderrig 

aanbetref (Backlund, 1985:185). 

Of hierdie aantyging ook op die onderrigsituasie in Suid-Afrlka betrekklng het, is moeilik bepaalbaar en 

ook nie die oogmerk van hierdie ondersoek nie. Volgens Dobie (1976:23) Is die onderrig van mondelinge 

taalvaardigheid tot redelik onlangs grootliks nagelaat orndat dit as onnodig beskou is en nie in die 

normale onderrigprogram sou inpas nie. In 'n eksamengoorienteerde wereld is net dit wat 

geeksamineer word, onderrig. Dit is egter nie weg te redeneer nie dat rnondelinge taalvaardigheid van 

al die taalvaardighede seker die moeilikste is om te onderrlg. Die onderrig daarvan vereis 'n groat mate 

van gespesialiseerde opleiding en is baie meer individueelgerig as die van die ander vaardighede. 
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Onderrig gaan gepaard met terugvoering en evaluering en dit is juis dit wat in die geval van mondelinge 

taalvaardigheid uiters tydrowend is. As die aantal periodes wat per week vir taalonderrig In sy geheel 

beskikbaar is in aanmerking geneem word, kan verwag word dat die onderrig van mondelinge 

taalvaardigheid aan die kortste end gaan trek. Die onderrig van mondelinge taalvaardigheid meet weens 

die felt dat dit 'n vaardigheid is, voortdurend geoefen en geevalueer word. Die onderrig daarvan lewer 

nie onmiddellike resultate soos in die geval van lees en skryf nie. Orndat die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid individueel meet geskied, neem dit baie tyd in beslag, met nadelige gevolge. 

The curriculum inevitably shrinks to the boundaries of whatever evaluation the 

schools use. 

(McCaleb, 1979:41) 

Volgens bogenoernde aanhaling word onderrig deur eValuering beinvloed. Die stalling is in die 

besonder oak op mondelinge taalvaardigheid van toepassing in die sin dat geen evaluering daartoe kan 

lei dat geen onderrig meer plaasvind nie. In die geval van mondelinge taalvaardigheid is daar egter 'n 

ander negatiewe tendens moantlik. Die baie tyd wat die evaluering van mondelinge taalvaardigheid in 

beslag neem, kan daartoe lei dat noodsaaklike onderrigtyd lngekort word of selfs heeltemal in die slag 

bly. Die situasie kan dan bereik word dat geen onderrig meer plaasvind nie maar slegs evaluering. 

Voartdurende evaluering slegs ter wille van evaluering sander onderrig ter verhoging van die 

vaardigheidsvlak dien egter geen doel nie. 

Orndat dit vir die leeriing in die skoal en vir die naskoolse volwassene van soveel belang is om oar 'n 

aanvaarbare vlak van mondelinge taalvaardigheid te beskik, mag die onderrig daarvan nie nagelaat word 

nie. Wat dus noodsaaklik is, is om te kyk na 'n knelpunt soos die evaluering daarvan en te probeer 

vasstel watter moantlikhede daar bestaan om die knelpunt te veriig. 

2. 12.2 Die evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

2.12.2.1 Waa.rom evaluering? 

lndien die belangrikheid van mondelinge taalvaardigheid aanvaar word, meet die onderrig daarvan as 

noodsaaklik beskou word. Onderrig wat 'n belangrike doel nastreef, kan volgens Wesdorp (1981: 191) 

belangrike onderrig genoem word, en belangrike onderrig verdien voldoende en geskikte evaluering. Om 

die waarheid te se, dit kan nie daarsonder klaarkom nie. 

Assessment is a necessary and useful part of instruction. It can give the teacher 

valuable feedback on progress and it can serve as an important tool in constructing 
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effective classroom teaching methods. 

(Backlund, 1985:194) 

As mondelinge taalvaardigheid nie geevaJueer word nie, is dit hoogs waarskynlik clat die onderrig 

daarvan negatief geraak gaan word. Wesdorp (1981:183) verwys na die negatiewe effek as die erosie 

van onderrigdoelstellings. Dit wat geevalueer (getoets) word, het 'n groat invloed op dit wat onderrig 

word (Levine en Haus, 1987:50). lndien mondelinge taalvaardigheid nie geevaJueer word nie, sal dit lei 

tot verminderde aandag daaraan, wat op sy beurt weer sal lei tot statusverlies en eliminasie (Wesdorp, 

1981 :192). Deur evaluering word erkenning gegee aan die belangrikheid daarvan want leerlinge 

interpreteer die ware doel van onderrig deur te kyk na die evaluering/toetsing wat daarmee gepaard 

gaan (Higgs, 1987:282). Daarom is dit hoogs waarskynlik dat geen poging aangewend sal word om 

mondelinge taalvaardigheid te verbeter as dit nie geevalueer word nie (Calderba.nk en Awwad, 1988:49). 

Afgesien van bogenoernde redes waarom mondelinge taalvaardigheid geevaJueer behoart te word, is 

daar oak praktiese redes. Evaluering (toetsing) gee rigting aan onderrig. Onderrig is veronderstel om 

progressief te wees. Teen die einde van die jaar behoort 'n leerling oar meerdere mondelinge 

taalvaardigheid te beskik as aan die begin van die skooljaar. Sonder kontinue evaluering is dit nie 

moantlik om te weet of met die bepaalde onderrig die gewenste doel bereik is nie. 

Geen geldige uitspraak kan teen die einde van 'n skooljaar of van 'n leerling se skoolloapbaan oar sy 

taalbekwaamheid gegee word indien sy mondelinge taalvaardigheid nie ook geevaJueer is nie. 

Bachman en Oark (1987:21) wys nie alleen op evaluering as doel om te bepaal of onderrigdoelwitte 

bereik is nie, rnaar oak om te bepaal of beroepsdoelwitte bereik is. In die geval van beroepe waarin 'n 

aanvaarba.re vlak van mondelinge taalvaardigheid 'n vereiste vir die suksesvolle beoefening van daardle 

beroepe is, kan geen beoordeling by aanstelling of bevordering sonder evaluering gedoen word nie. 

2.12.2.2 Die huidige situasie en gepaardgaande probleme 

Die belangrikheid van mondelinge taalvaardigheid is sedert die helfte van hlerdie eeu in toenemende 

mate erken. Hierdie erkenning daarvan en groeiende belangstelling daarin, veral van die kant van die 

skole, is in 1975 deur die Bullock-komitee in 'n verslag daaroor verwelkom (Dobie, 1976:123). Dit wil 

egter voarkom of die evaluering daarvan nie dieselfde erkenning geniet het nie. Wesdorp (1981 :184) wys 

daarop dat ten spyte van die erkenning wat mondelinge taalvaardigheid in die sewentigerjare in 

Nederland begin geniet het, geen aandag aan evaluering geskenk is nie. Volgens Shohamy (1988:166) 

is daar wel in enkele gevalle vanaf die sestigerjare aandag aan die evaluering daarvan gegee, rnaar 

meestal op 'n vlak wat met kommunikasie niks te make gehad het nie. In die meeste gevalle is slegs 
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hoerskoolleertinge en voomemende onderwysers daarby betrek. 

Die evaluering van rnondelinge taalvaardigheid was van die begin at 'n probleem en dit bly blykbaar nag 

steeds 'n probleem. Die mening bestaan nog steeds in sekere kringe clat daar geen recle is vir die 

evaluering daarvan nie want beoordeling daarvan is moeDik en elke beoordelaar gebruik sy eie 

rnaatstawe wat teen evaluering pleit. Daar word ook aangevoer clat onvoldoende evalueringstegnieke 

in elk geval lei tot 'n neiging om nie te evalueer nie (Wesdorp, 1981:191). Daar is ook bevind dat in baie 

gevalle minder aandag aan die evaluering van mondelinge taalvaardigheid gegee word as aan die 

onderrig daarvan. Dikwels word belangrike aspekte wat onderrig is oak nag tydens evaluering 

geignoreer (Evans, Gaudin en Raveau, 1987:104). Volgens Utley, Mitchell en Phillips (1983:29) is ult 

ondersoeke bevind dat mondelinge taalvaardigheid in die meeste gevalle nie die gewig dra wat dit 

behoort te dra nie. 

In Suid-Afrika was die onderrig en evaluering van rnondelinge taalvaardigheid vroeer in baie gevalle in 

die hande van 'n onderwyser wat opleiding in spraakonderrig gehad het en verskeie skole bedien het. 

Mondelinge taalvaardigheid was nie deel van die taalonderwyser se onderrigprogram nie (Trengove, 

1976:28). Die situasie het verander toe rnondelinge taalvaardigheid as integrale deel van die taalkursus 

beskou is en geeksamineer moes word. Status is verteen aan die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid met die insluiting van die toegekende punt by die finale punt vir die Senior 

Sertifikaateksamen. Die punt is veronderstel om die resultaat van kumulatiewe evaluering te wees. 

Laasgenoernde geld ook vir die punt wat in al die standerds van die laer- en hoerskool deel van die 

promosiepunt moet vorm, soos voorgeskryf deur die verskillende sDlabusse vir Afrikaans (en Engels). 

Die probleem is dat die puntetoekenning vir mondelinge taalvaardigheid grootliks subjektief is. Daarby 

is baie, indien nie die meeste onderwysers nie, wat met die evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

gemoeid is nie spesifiek daarvoor opgelei of ervare daarin nie (Dobie, 1976:5). Volgens Vorster (1980:2) 

kan selfs 'n kundige, geoefende hoorder by die aanhoor van 'n spreker slegs 'n hoogs impressionistiese 

oordeel oor sy mondelinge taalvaardigheid vorm, en so 'n oordeel kan nie die basis vorm vir 'n 

objektiewe, betroubare evaluering nie. 

Anders as in die geval van die meeste ander skoolvakke en ook van ander taalvaardighecle, bestaan daar 

nie baie gestandaardiseerde metodes waarvolgens mondelinge taalvaardigheid geevalueer kan word nie. 

Van die bestaande metodes (toetse) is daar min wat in 'n mate as aanvaarbaar beskou kan word. In 

Suid-Afrika is daar tot met die aanvang van hierdie ondersoek geen gestandaardiseerde metode 

ontwikkel en beskikbaar gestel vir die uitsluitlike doel om mondelinge taalvaardigheid te evalueer nie. 

In die VSA het die National Assessment of Educational Progress die ontwikkeling van sodanige metode 
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as 'n baie moeilike taak ervaar (McCaleb, 1979:45). Volgens Neville (1988:7) was daar in 1983 in 

Skotland, met sy lang onderwystradisie, geen toets van die aard beskikbaar nie. 

Vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheic:I, waarby geen feite of duic:lelik ic:lentifiseerbare beginsels 

betrokke is nie, is 'n gestandaardiseerde metode waarvolgens geevalueer en punte toegeken kan word, 

uiters noodsaaklik. Daarsonder moet die evalueerder volgens Myers (1987:59) onder andere oor 

voldoende kennis van taalontwikkeling beskik en dit is te betwyfel of dit in die praktyk, in so verre dit die 

meeste taalonderwysers betref, die geval is. 

Volgens die verskillende sUlabusse van byvoorbeeld Afrikaans word 'n kontinue evaluering, wat in een 

finale promosiepunt neerslag moet vind, vereis. Om geldig te wees behoort sodanige evaluering 

gebaseer te wees op mondelinge taaluitinge wat die hele spreektaalspektrum verteenwoordig. Oor die 

lengte van die skooljaar en met wisselende omstandighooe en stemmings is die handhawing van 'n 

eenvorrnige standaard van evaluering en puntetoekenning, sonder gebruikrnaking van 'n 

gestandaardiseerde metode, bykans onmoontlik. 

In die meeste gevalle word baie ure benodig vir die evaluering van 'n klein groepie mense se mondelinge 

taalvaardigheic:I. In die skoal, met die beperking aan tyd, word vereis dat die evaluering van 'n groot 

groep persone binne 'n beperkte tyd afgehandel moet word. In die praktyk is daar in die meeste gevalle 

slegs een persoon vir die evaluering verantwoordelik, selfs tydens die sogenaarnde mondelinge eksamen, 

en dit terwyl subjektiewe oordeel onverrnydelik 'n groat rol sal speel. Daar is soveel faktore wat die 

betroubaarheic:I van sodanige evaluering en puntetoekenning in gedrang bring, dat dit onmoontlik is om 

dit enigsins as betroubaar te kan beskou indien dit nie volgens 'n gestandaardiseerde metode geskied 

nie. 

2.12.2.3 'n Gestandaardiseerde evalueringsrnetode 

Volgens Duncan (1987:15-16) vra die situasie in die klaskamer vir 'n gestandaardiseerde metode 

waarvolgens mondelinge taalvaardigheic:I geevalueer kan word. Die rede daarvoor is dat die onderwyser 

se puntetoekenning verband kan hou met die leertinge se verrigting in ander taalvaardighede in die klas, 

en dit kom neer op subjektiewe evaluering. Levine en Haus (1987:47-48) se bewaring dat daar empiriese 

bewyse bestaan dat klastoetse se resultate die evaluering van mondelinge taalvaardigheic:I kan 

beinvloed, kan as ondersteuning van bogenoernde standpunt gesien word. Bachman en Savignon 

(1986:384) beklerntoon ook die belangrikheic:I van 'n standaardmetode deur daarop te wys dat dit 'n 

sisternatiese effek op toetstellings het en die betroubaarheic:I van die evaluering verhoog. Die behoefte 

aan 'n gestandaardiseerde evalueringsmetode word deur Walker (1983:41) beklerntoon ashy daarop wys 

dat baie eksaminerende liggame huiwerig is om te veel gewig toe te ken aan die mondelinge deel van 
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die taaleksamen. Die rede is dat die punte wat vir mondelinge taalvaardigheid toegeken word, bloat 'n 

verteenwoordiging is van die eksaminator se indrukke van die toetsling se vermoe en nie 'n akkurate 

objektiewe meting is nie. 

Die waarde van 'n goed gestandaardiseerde evalueringsmetode is vir Nunnally en Anastasi (Myers, 

1987:26) daarin gelee dat dit duidelike reels het wat sy gebruik bepaal, dat dit eenvormige vaardighede 

van die evalueerders benodig vir die wyse waarop die evaluering geskied en waarop die verkree resultate 

gel.nterpreteer word. Myers (1987:27) sien die volgende nie as 'n aanbeveling nie rnaar as 'n verpligting 

wanneer die evaluering van mondelinge taalvaardigheid ter sprake kom: 

• 'n Standaard-toepassingsprosedure 

• Objektiewe evalueringskriteria 

• 'n Standaardwyse waarop interpretasie geskied. 

'n Aanvaarbare vlak van mondelinge taalvaardigheid word as vereiste gestel vir promosiedoeleindes op 

skoal weens die insluiting van die toegekende punt by die promosiepunt vir Afrikaans (en Engels). 

Dieselfde geld ook as voorwaarde by die aanstelling en bevordering in verskeie beroepe. Duidelikheid 

daaroor kan slegs met behulp van evaluering verkry word. Om geloofwaardigheid aan sodanige 

evaluering te ver1een, mag dit nie op 'n onbetroubare en ongeldige wyse geskied nie. Daarby behoort 

faktore soos tydsduur, beskikbare rnannekrag en 'n bruikbare metode waarvolgens dit kan geskied, ook 

in aanmerking geneem te word. Die enigste versekering daarvoor dat die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid op 'n betroubare en geldige wyse sal geskied, is om van 'n gestandaardiseerde metode 

gebruik te rnaak. 

Dit is die doel van hierdie ondersoek om te bepaal of 'n bruikbare instrument of metode ontwikkel kan 

word wat as model kan dien waarvolgens mondelinge taalvaardigheid op betroubare en geldige wyse 

geevalueer kan word. 

2.13 SAMEVATIING 

In hierdie hoofstuk is daar duidelikheid verkry oor die begrip mondelinge taalvaardigheid en die rol wat 

dit in suksesvolle kommunikasie speel. Enkele kenmerke daarvan is ook uitgelig en die verband wat daar 

tussen mondelinge taalvaardigheid en luister bestaan, is aangetoon. Verskeie faktore wat mondelinge 

taalvaardigheid negatief kan beinvloed is bespreek. Daar is ook gekyk na mondelinge taalvaardigheid 

in die opvoedingsituasie en na die onderrig en evaluering daarvan. 
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Die nooclsaaklikheid vir 'n instrument of metocle met behulp waarvan mondelinge taalvaardigheid op 

betroubare en geldige wyse geevalueer kan word, is oak aangetoan. 

In die volgende hoofstuk sal gekyk word na meting in die algemeen en na die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid in die besonder. Daarmee saam sal die vereistes vir die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid asook die gepaardgaande probleme aandag genlet. Bestaande metocles vir die 

evaluering van mondelinge taalvaardigheid sal ondersoek word. Daar sal gekyk word na moantlike 

bruikbare moclelle waarvolgens mondelinge taalvaardigheid op betroubare wyse geevalueer kan word. 

Kriteria vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid sal oak bepaal word. 

41 



HOOFSTUK3 

DIE EVALUERING VAN MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 

3.1 INLEIDING 

Die mens is vanwee die felt dat hy soveel keer direk of indirek by sy medemens se doen en late 

betrokke is, dikwels aan evaluering van een of ander aard onderworpe. Geen optrede van die mens 

geniet waarskynlik soveel aandag en het seker soveel tot gevolg as sy mondelinge taaluiting nie. Dlt 

bring 'n verantwoordelikheid mee vir die spreker. Dlt bring ook 'n verantwoordelikheid mee vir die 

instansie of diegene namens wie die spreker die praatwerk doen. Die spreker se vlak van mondelinge 

taalvaardigheid moet die duidelike oordrag van die bedoelde boodskap verseker. 

Vir die spreker open 'n hoe vlak van mondelinge taalvaardigheid 'n belangrike kommunikasiekanaal 

waardeur groterwordende betekenis aan sy leefwereld gegee kan word. Vir belanghebbendes en 

belanghebbende instansies bled dlt 'n kommunikasiekanaal waardeur 'n ware beeld en korrekte 

boodskap oorgedra kan word. 

As deel van die opvoedingsgebeure is dlt die verantwoordelikheid van die opvoeder om deur onderrig 

en evaluering te poog om die opvoedeling die hoogs moontlike vlak van mondelinge taalvaardigheid te 

laat bereik. lndien dlt van 'n persoon verwag word om namens 'n ander persoon of instansie 'n bepaalde 

boodskap oor te dra, is dlt daardie persoon of instansie se verantwoordelikheid om vas te stel of die 

persoon daartoe in staat is. 

Of dlt nou binne of bulte skoolverband moet geskied, maak nie werklik verskil nie. Die bepaling van 'n 

persoon se vlak van mondelinge taalvaardigheid kan slegs deur evaluering geskied. 

In hoofstuk 2 is in meer besonderderhede gekyk na die begrip mondelinge taalvaardigheid, na wat dlt 

moontlik alles behels, na die kenmerke en na die probleme ten opsigte daarvan. Die rol wat mondelinge 

taalvaardigheid in die kommunikasieproses speel, is ondersoek. Daar is gekyk na mondelinge 

taalvaardigheid in die opvoedingsltuasie en na die onderrig daarvan. Daar is gewys op die belangrike 

rol wat evaluering ten opsigte van mondelinge taalvaardigheid speel en die probleme rondom die 

evaluering daarvan is bespreek. Daar is ten slotte gewys op die noodsaaklikheid van 'n 

gestandaardiseerde metode vir die geldige en betroubare evaluering van mondelinge taalvaardigheid. 

In hierdie hoofstuk sal gekyk word na wat evaluering behels. Die vereistes wat vir die evaluering van 

mondelinge taalvaardigheid geld, sal bespreek word en die faktore wat die evaluering van mondelinge 
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taalvaardigheid kan beinvloed, sal aandag geniet. Bestaande evalueringsmetodes sal ondersoek word. 

Daar sal gekyk word na 'n moontlike model waarvolgens 'n betroubare en geldige evalueringsmetode 

ontwikkel kan word. Probleme ten opsigte van die ontwikkeling van 'n evalueringsmetode sal 

geidentifiseer word. Daar sal oak bepaal word volgens watter kriteria die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid moet geskied. 

3.2 METING, TOETSING EN EVALUERING 

Ten einde uitspraak te kan lewer oar die vlak van mondelinge taalvaardigheid, is dit nodig om dit op een 

of ander wyse te meet. Meting in hierdie geval is die proses waardeur daar vol gens bepaalde prosedures 

en reels 'n waarde toegeken word aan die kenmerke wat 'n aanduiding van 'n persoon se mondelinge 

taalvaardigheid is. Om die kenmerke te kan meet, moat van 'n bepaalde metode of instrument 

waarvolgens verteenwoordigende mondelinge taaluitinge ·vir meting verkry kan word, gebruik gemaak 

word. In die praktyk word gerieflikheidshalwe na die metode of instrument verwys as 'n toets, 

... a procedure designed to elicit certain behavior from which one can make 

inferences about certain characteristics of an individual. 

(Bachman, 1990:20) 

Die hele proses waarvolgens inligting (mondelinge taaluitinge) vir beoordeling op sistematiese wyse 

verkry word, vorm deel van evaluering. Toetsing op sigself is nie evaluering nie. Slags wanneer die 

toetsresultate as basis gebruik word vir besluitneming kan van evaluering gepraat word. Hierdie gedagte 

word soos volg deur Bachman ondersteun: 

Since by far the majority of tests are used for the purpose of making decisions about 

individuals, I believe it is important to distinguish the information-providing function 

of measurement from the decision-making function of evaluation 

(Bachman, 1990:23). 

Omdat die evaluering van mondelinge taalvaardigheid die beoordeling van mondelinge taaluitinge behels 

en nie van feitekennis nie, bring dit eiesoortige vereistes mee. Hierdie vereistes het nie alleen betrekking 

op die metode of instrument nie, maar op die evaluering daarvan in sy geheel, waarby oak die 

evalueerders en die kriteria vir evaluering ingesluit is. In die loop van hierdie hoofstuk sal breedvoerig 

gekyk word na die vereistes wat vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid geld. 
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3.3 EVALUERING: DIE POSITIEWE EN DIE NEGATIEWE ASPEKTE 

Die oogmerke met evaluering is breedvoerig in hoofstuk 2 bespreek. Dit is egter nodig om ook te kyk 

na die plek van evaluering in die algemeen en na die negatiewe sienings daarvan. Daardeur kan in die 

ondersoek na 'n aanvaarbare model vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid voorkom word 

dat daar in moontlike "slaggate getrap" word. 

Volgens Hannah en Oosthuizen (1984:80) blyk dit ult die literatuur wat die laaste twee dekades oor 

evaluering verskyn het dat opvoedkundiges in toenemende mate 'n nuwe rol en betekenis aan evaluering 

in die onderwys toeken. Daar word al hoe meer besef dat evaluering nie maar net ter wille van 

evaluering moet geskied nie. Toetsing en die interpretasie van die gegewens moet as 'n lntegrale deel 

van die onderwysgebeure gesien word waarin dit 'n bepaalde funksie vervul, hetsy diagnosties, formatief 

of summatief. Dit geld ook vir taaltoetsing en meer spesifiek die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid. Soos Bachman dlt stel: 

Language testing almost never takes place in isolation. It is done for a particular 

purpose and in a specific context. 

(Bachman, 1990:2) 

Volgens Desforges (1989:3) word een van die hoofdoelwltte van evaluering oor die algemeen gesien as 

die voorsiening van inligting as hulpmiddel tot beslultneming vir leerlinge onderwysers, ouers en 

werkgewers. Om tot nut te wees moet in die geval van evaluering duidelikheid bestaan oor watter 

inligting vir beslultneming benodig word, oor hoe die inligting op 'n vinnige, deeglike, goedkoop, 

eenvoudige en regverdige wyse verkry kan word en hoe die data op 'n bondige maar insiggewende wyse 

aan die belanghebbendes aangebied kan word (Desforges, 1989:9). 

Dlt is wanneer die ware doel van evaluering misgekyk word en die wyse waarop, plek waar en tyd 

wanneer dlt moet geskied nie van belang geag word nie, dat wantroue daarin ontstaan. Dan word dlt 

gesien as iets wat liewer nagelaat moet word. 'n Moontlike aanleiding hiertoe le opgeslult in die 

volgende siening: 

Testing is a rather controversial subject, perhaps because it is a concept with such 

general meaning that it denotes very different things to different people. 

(Neville, 1988: 1) 

Evaluering mag byvoorbeeld nie as demoraliserend ervaar word en as 'n handeling wat nie ooreenstem 

met die werklike leersltuasie waarin die persoon horn bevind of bevind het nie. 
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Die gevaar bestaan dat evaluering, veral in die geval van mondelinge taalvaardigheid, bloot ter wille van 

'n punt op die puntestaat kan geskied omdat die sillabus dit vereis en nie as deel van die 

onderrigprogram nie. lnligting wat op hierdie wyse verkry word, is misleidend en dien geen 

opvoedkundige doel nie. Die sillabusse vir Afrikaans vereis byvoorbeeld die onderrig en deurlopende 

evaluering van mondelinge taalvaardigheid in elke standerd, dit wil se, evaluering word as deel van die 

onderrig gesien. lndien hierdie voorskrif nie nagekom word nie, en 'n standard 10-leerling moet in die 

loop van die jaar tydens die sogenaarnde mondelinge eksamen as selfbewuste adolessent vir 

promosiedoeleindes bewys lewer van sy mondelinge taalvaardigheid, kan die punt wat toegeken word 

onmoontlik 'n betroubare aanduiding van sy vaardigheid wees. 'n Verkeerdelike aanname k~m dan 

gemaak word dat 'n swakheid in een taalaspek wat rnaklik geevalueer kan word, noodwendig ook 'n 

swakheid in mondelinge taalvaardigheid beteken. Die gevolge van bogenoemde sal ook die naskoolse 

jeugdige en selfs volwassene negatief raak wanneer hy vir aanstellings- en bevorderingsdoeleindes bewys 

moet lewer van sy mondelinge taalvaardigheid. 

Die evaluering van mondelinge taalvaardigheid, los van die onderrig daarvan, veroorsaak onsekerheid 

oor wat presies verwag word. Dit mag 'n negatiewe effek op mondelinge taalverrigting he. Evaluering 

word dan as 'n bedreiging gesien (Rees en Hurst, 1987:79). 

Die negatiewe effek wat die wangebruik, verwaarlosing en nalaat van die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid het, kan in 'n groot mate gesien word as onsekerheid en onkunde, nie alleen oor die doel 

daarvan nie, maar veral oor die tyd wanneer, plek waar en wyse waarop dit moet geskied. 

3.4 VEREISTES VIR DIE EVALUERING VAN MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 

3.4. 1 Geldigheid en betroubaarheid 

Waar evaluering in die literatuur ter sprake kom, word daar, afhangende van die tipe evaluering en die 

doel daarmee, vereistes gestel waaraan dit behoort te beantwoord. Daar is egter twee vereistes wat as 

'n soort gemeenskaplike faktor in al sodanige gevalle voorkom, naamlik geldigheid en betroubaarheid. 

3.4.1.1 Betroubaarheid 

Betroubaarheid verwys na die waarde wat geheg kan word aan die toetstelling of evalueringspunt. 

It is measurements that is said to have the property of reliability rather than the 

measuring instrument. 

(Guilford en Fruchter, 1978:408) 
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'n Toetstelling sou as volkome betroubaar beskou kon word as daar geen faktore was behalwe die 

vermoe of vaardigheid wat getoets is wat verrigting in die toets kon beinvloed en dus as metingsfoute 

beskou kon word nie. 

Reliability thus has to do with the consistency of measures across different times, 

test forms, raters, and other characteristics of the measurement context. 

(Bachman, 1990:24) 

Volgens Hannah en Oosthuizen (1984:89) is daar oor die algemeen vyf faktore wat betroubaarheid 

bepaal, naamlik: 

(a) duidelikheid van die toetsaanwysings en vrae, 

(b) toestande waaronder getoets word, 

(c) lengte van die toets, 

(d) omvang van die toetslinge se vermoe en 

(e) akkuraatheid van puntetoekenning. 

Wat die evaluering van mondelinge taalvaardigheid betref, kan die laaste twee seker as die belangrikste 

beskou word. Wanneer daar byvoorbeeld van 'n toetsling vereis word om oor 'n onderwerp te praat 

waarvan hy geen kennis het nie kan daar geen betroubare aanduiding van sy mondelinge taalvaardigheid 

verwag word nie. 

In die geval van mondelinge taalvaardigheid speel subjektiewe beoordeling 'n groot rol. Dit is daarom 

van die uiterste belang dat evaluering op so 'n wyse moet geskied dat die betroubaarheid van die 

puntetoekenning (nasienerbetroubaarheid) verseker sal word. 

3.4.1.2 Geldigheid 

Volgens Hannah en Oosthuizen (1984:87) verwys geldigheid na die mate waarin die resultate van 

evalueringspraktyke slaag in die doe/ waarvoor dit opgestel en gebruik is. Daarom moet daar altyd in 

die geval van 'n toets of evalueringsmetode ten opsigte van geldigheid aangedui word waarvoor dit 

geldig is (Guilford en Fruchter, 1978:435). 

Bachman (1990:25) sien geldigheid as die belangrikste kenmerk wanneer dit by toetsgebruik of die 

interpretasie van toetstellings kom. Hierdie siening word deur Messick in Linn (1989:13) ondersteun: 

Validity is an integrated evaluative judgment of the degree to which empirical 
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evidence and theoretical rationales support the adequacy and appropriateness of 

inferences and actions based on test scores and other modes of assessment. 

In die bree sin gesien, kan geldigheid beskou word as 

... an inductive summary of both the existing evidence for and the potential 

consequences of score interpretation and use. 

{Messick in Linn, 1989:13) 

In die lig van bogenoemde sienings is dit duidelik dat daar verseker moet word dat die toetstelling of 

evalueringspunt 'n betekenisvolle aanduiding van 'n toetsling se betrokke vermoe gee. Daarom moet 

sorg gedra word dat dlt die betrokke vermoe is wat gemeet word en indien moontlik, niks anders nie. 

Verskillende navorsers waaronder Fulcher {1987:291) en Bachman {1990:25) wys daarop dat 

betroubaarheid 'n voorvereiste vir geldigheid is. 'n Teets of metode wat by die meet van 'n bepaalde 

vermoe of vaardigheid nie betroubare resultate lewer nie, meet in werklikheid nie iets nie en kan daarom 

nie oar geldigheid beskik nie. 

Volgens Hannah en Oosthuizen {1984:88) moet in gedagte gehou word dat geldigheid na die mate wat 

'n toets of metode in sy doel slaag, verwys. Daarom moet evalueringsresultate nie as geldig of ongeldig 

beskou word nie maar eerder as 'n aanduiding van hoe, gemiddelde of lae geldigheid. 

Oar die algemeen word daar volgens Van den Berg en Vorster {1982:156-157) drie tipes geldigheid 

onderskei: 

{a) Krlteriumverwante of empiriese geldigheid wat voorspellingsgeldigheid en gelyktydige 

geldigheid inslult en gewoonlik, ultgedruk as korrelasiekoeffisient, verwys na die verband 

tussen toetstellings {voorspellertellings) en krlteriumtellings. 

{b) lnhoudsgeldigheid. 

{c) Konstrukgeldigheid. 

Al drie tipes geldigheid is in 'n mindere of meerdere mate op die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid van toepassing. Volgens Shohamy {1988:170) hang die tipe geldigheid af van die doel 

waarvoor geevalueer word. Vir toekomstige mondelinge taalverrigting moet die spraakhandelingstake 

byvoorbeeld verteenwoordigend wees van die mondelinge taalgebruik waarin die spreker vaardig behoort 

te wees ten einde oar inhoudsgeldigheid te kan beskik. 
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Oor inhoudsgeldigheid en konstrukgeldigheid is daar onder navorsers nie altyd eenstemmigheid nie. 

Sommige, soos Trengove (1976:35), is van mening dat konstrukgeldigheid beklemtoon moet word en 

die evaluering dus moet voldoen aan die kenmerke wat deur 'n gegewe taalteorie voorgeskryf word. 

Ander voel weer dat die evaluerlng eerder werklikheidsgetrou moet wees en die kenmerke van dit wat 

gemeet moet word, moet weerspie01. Daar is ook diegene wat volgens Crawshaw (1985:124) redeneer 

dat die klem op mondelinge taalverrigting moet val ongeag die teoretiese voorveronderstellinge wat 

daaraan onderliggend is. 

Dit is egter 'n felt dat daar by die evaluering gewoonlik bepaalde konstrukte ter sprake is. Daarby moet 

mondelinge taaluiting vir evalueringsdoeleindes op die werklikheid betrekklng he. Dit wat van 'n toetsling 

verwag word, behoort ook binne sy ervaringsveld te wees en so ver moontlik verband te hou met die 

doel waarvoor hy oor 'n bepaalde vlak van mondelinge taalvaardigheid moet beskik. 

Die bepaling van die verskillende tipes geldigheid is in die geval van mondelinge taalvaardigheid redelik 

problematies. lnhoudsgeldigheid lewer moontlik die minste probleme op want dit kan in 'n groot mate 

reeds voor evaluering deur die insette van kenners en vakkundiges verseker word. Vir kriteriumverwante 

geldigheid wat die gewildste metode vir geldigheidsbepaling is, is 'n aanvaarbare kriterium nodig, en dit 

kan in die geval van mondelinge taalvaardigheid probleme oplewer. 

This requirement poses a major theoretical and practical problem ... because there 

do not exist, at the present time, any sufficiently accurate or extensive criterium 

measures of real life communicative performance against which the ... test could be 

validated. 

(Fulcher) 1988:35) 

Wat konstrukgeldigheid betref, moet empiriese getuienis gel ewer word om die geldigheid van die 

konstruk waar moontlik statisties te bepaal. 

This is extremely difficult with oral tests. 

(Fulcher, 1988:38) 

Alhoewel dit nie as heeltemal bevredigend beskou kan word nie, gee Shohamy (1988:170) 'n moontlike 

oplossing vir die probleem. Volgens haar is dit nie nodig om alle geldigheidstipes te ondersoek nie, maar 

behoort inligting oor die geldigheidstipe wat vir die betrokke evaluering van belang is, verkry te word. 

Met die oog op die geldigheid van die evaluering van mondelinge taalvaardigheid is dit goed om die 

volgende siening in gedagte te hou: 
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The fundamental requirement for validation is that we must begin with definitions of 

language ability and testing procedures that provide both direction for test design 

and hypothesis about test performance. 

(Bachman, 1988:158) 

Om 'n instrument of metode daar te stet wat as model en standaardprosedure kan dien en terselfdertyd 

as geldig beskou kan word, is 'n moeilike taak. lndien die stimulusmateriaal in 'n geskrewe vorm 

aangebied word, is leesvaardigheid 'n faktor. Word dlt mondelings aangebied, is luistervaardigheid 'n 

faktor. Word prente as stimulusmateriaal gebruik, speel interpretasievermoe 'n rot. Die betrekking van 

een of meer van die faktore is onvermydelik. In die ontwikkeling van 'n instrument of metode vir die 

ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid sat gepoog moet word om die invloed van genoemde 

faktore tot die minimum te beperk. 

3.4.2 Bruikbaarheid 

Geldigheid en betroubaarheid word as van die belangrikste vereistes gesien by die evaluering van 

mondelinge taalvaardigheid. lndien 'n instrument of metode vir die evaluering daarvan nie oak bruikbaar 

is nie, sat dlt geen reg aan evaluering laat geskied nie. Ult 'n oorsig van die llteratuur blyk dlt dat die 

volgende deur die meeste navorsers aangedui word as aspekte wat die bruikbaarheid van 'n instrument 

of metode sat bepaal: 

(a) Dlt moet nie tydrowend wees nie. 

(b) Dlt moet prakties ultvoerbaar wees. 

(c) Dlt moet maklik toegepas kan word. 

(d) Die toetslinge moet weet wat van hulle verwag word. 

(e) Dlt moet ekonomies wees ten opsigte van die finansiele sy daarvan. 

(f) Die wyse waarop beoordeling moet plaasvind, moet nie ingewikkeld wees nie. 

3.4.3 Algemene vereistes 

Die volgende vereistes hou in 'n mindere of meerdere mate verband met geldigheid en betroubaarheid. 

(a) Mondelinge taalultinge wat verwag word, moet verband hou met vaardighede en aktiwltelte wat 

in die onderrig as doelwlt gestel is. 

(b) Dlt wat verwag word, moet funksioneel wees en verband hou met die toetsling se ervaringsveld. 

Volgens Smith (1989:155) is dlt moontlik dat toetslinge benadeel kan word deur oar te 
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algemene onderwerpe te moet praat in plaas van onderwerpe wat vir die toetslinge meer 

relevant is. 

(c) Die instrument moet tussen verskillende vlakke van mondelinge taalvaardigheid kan 

diskrimineer. 

(d) Daar moet vir verskillende spreekstyle voorsiening gemaak word. 

(e) Die metode van evaluering moet verband hou met die doel waarvoor dit geskied (Mead en 

Rubin, 1985:2). 

(f) Kommunikatiewe vermoe moet daardeur geevalueer kan word (Raffaldini, 1988:202). 

(g) Daar moet daarmee bepaal kan word of die toetsling in staat is om sy taal effektief en toepaslik 

in lewenswerklike situasies te kan gebruik. 

(h) Die persoon wat die instrument of metode ontwikkel, moet 'n duidelike idee he van wat hy 

probeer toets en op doeltreffende wyse geskikte taaluitinge vir evaluering kan verkry. 

Laasgenoemde impliseer moontlik die gebruik van 'n bandopnemer. 

(i) Daar moet duidelike riglyne vir die evalueerder wees sodat hy presies weet waama om te 

luister. 

0) Subjektiewe beoordeling moet tot die minimum beperk word. 

(k) Evaluering behoort kontinu te wees met periodieke eindevaluering (Utley, Mitchell en Phillips, 

1983:60). Dit is egter nie altyd moontlik in 'n naskoolse situasie nie. 

(I) lnstansies wat by naskoolse evaluering betrokke is, vereis dat die metode waarvolgens 

voorbeelde van mondeling taalultinge verkry moet word, van so 'n aard moet wees dat dit geen 

gespesialiseerde kennis vereis nie. 

(m) Die evalueringsforrnaat moet geJ:ndividualiseer wees, dlt wil se, evaluering moet per individu 

geskied (Higgs, 1987:285). 

(n) In die geval van 'n onderhoud moet die prosedure sodanig wees dat verseker word dat die 

toetsling 'n volle deelgenoot is en nie slegs meganies reageer nie. 
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(o) Die toepassingsprosedure moet in die geval van 'n onderhoud buigsaam wees (Higgs, 

1987:285). Dit bring egter mee dat daar nie van 'n gestandaardiseerde toepassingsprosedure 

sprake kan wees nie. 

3.4.4 Outentiekheid 

Nadat psigometriese eienskappe soos betroubaarheid en geldigheid aanvanklik as die belangrikste 

vereistes vir taaltoetse beskou is, is algaande meer vrae gevra oar die outentiekheid van toetse waarby 

die evaluering van mondelinge taalvaardigheid betrokke is. Oar wat met outentiekheid bedoel word, is 

daar nie eenstemmigheid nie en oak nie altyd duidelikheid nie. Sommige verwys daarmee na die taak 

wat verrig moet word terwyl ander weer daarmee die inhoud van die mondelinge taalverrigting in gedagte 

het. Clark het soos volg na outentieke toetse verwys: 

... the testing format and procedure attempts to duplicate, as closely as possible, the 

setting and operation of the real life situation in which the proficiency is normally 

demonstrated. 

(Shohamy en Reves, 1985:49) 

Die probleem met lewenswerklike taalverrigting is dat daar verskeie veranderlikes by betrokke is, soos 

die persoonlikheid, geslag en geestestoestand van die betrokkenes asook die tyd en plek waarin die 

kommunikasiehandeling plaasvind. Dit alles kan die betroubaarheid van die evaluering beinvloed. Baie 

navorsers beskou die mondelinge onderhoud as die naaste wat met 'n mondelinge taalvaardigheidstoets 

aan outentieke kommunikasie gekom kan word. Shohamy het egter bevind dat 'n toetsling relatief min 

kans het om dieselfde telling in dieselfde onderhoud by twee verskillende onderhoudvoerders en twee 

verskillende geleenthede te kry (Shohamy en Reves, 1985:53). Daar is volgens Spolsky (1985:34) by 'n 

onderhoud oak nag 'n groat mate van kunsmatigheid aanwesig, want dit bly 'n gesprek wat normaalweg 

nie sou plaasgevind het nie. 

Volgens Shohamy en Reves (1985:54-57) kan daar nie eintlik van werklikheidsgetroue taal in 'n 

toetssituasie sprake wees nie, omdat die doel van die aksie evaluering is wat die taalverrigting mag 

beinvloed. Hierby kan die kunsmatigheid van die situasie en die reeds genoemde onwaarskynlikheid 

dat die toetsling in die werklike lewe maklik by 'n soortgelyke kommunikasiehandeling betrokke sal raak, 

gevoeg word. Die onderwerp van bespreking is nie die toetsling se eie keuse nie en daarby is dit wat 

gese moet word aan 'n tydsbeperking onderhewig. Die gevolgtrekking wat dus gemaak kan word, is 

dat 'n toetsling se taalverrigting in 'n sogenaamde outentieke toets waarskynlik nie 'n ware weergawe van 

sy mondelinge taalvaardigheid is nie. 
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Volgens Bachman en Clark (1987:26) kan 'n gegewe evalueringsituasie outentiek wees vir sommige 

toetslinge maar nie vir ander nie, omdat outentiekheid afhanklik is van die interaksie tussen die toetsling 

en die stimulus wat van individu tot individu gaan verskil. Dit is daarom moeilik om te bepaal of 'n 

evalueringsituasie outentiek is of nie. 

Crawshaw (1985:127) sien dit as 'n dwaling om van 'n evalueringsituasie te verwag om 'n weerspieeling 

van die werklikheid te wees, want watter aspek(te) van die werklike lewe moet dan verteenwoordig word. 

Dit is daarom dat Hayword (1983:39) se siening in die verband moontlik as 'n bevredigende riglyn gesien 

kan word. Outentiekheid is vir horn daarin gelee dat die taalgebruik so lewensgetrou moontlik is; dat 

die aanwending van die taal vars en verbeeldingryk binne 'n aanvaarbare konteks moet wees. Dit 

beteken dus nie dat die take uittreksels uit die werklike lewe moet wees nie en dat elke taak alle nodige 

vaardighede moet toets nie. Die take moet egter gesamentlik 'n akkurate profiel van die toetsling se 

mondelinge taalvaardigheid gee. Volgens hierdie siening het outentiekheid in 'n groot mate op die 

kriteria vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid betrekking. Hierby kan Crawshaw (1985:127) 

se siening gevoeg word dat 'n mondelinge taalvaardigheidstoets nie die lewe daar buite moet probeer 

herskep nie. Dit behoort egter funksionele elemente te bevat wat die suksesvolle of onsuksesvolle 

voltooiing van die kommunikatiewe taak sal bepaal. 

3.5 FAKTORE WAT DIE EVALUERING VAN MONDELINGE TAALVAARDIGHEID KAN 

BE°iNVLOED 

3.5.1 Oorsake van beinvloeding 

By die evaluering van mondelinge taalvaardigheid het die evalueerder nie, soos in die meeste ander 

gevalle waar meting plaasvind, met die aanbieding van feite of ander data te doen wat aan die hand van 

'n memorandum of nasiensleutel nagesien kan word nie. Dobie (1976:49) wys daarop dat die presiese 

aard van die aktiwiteit wat getoets moet word in die evaluering van mondelinge taalvaardigheid moeilik 

en soms onmoontlik is om te definieer. Baie van die kwaliteite waaraan kommunikasie moet voldoen om 

as suksesvol beskou te word, kan nie akkuraat of wetenskaplik gemeet word nie. By die evaluering van 

mondelinge taalvaardigheid gaan dit, soos Trengove (1976: 141) dit stel, om dit wat verwag word. Daarby 

is baie linguiste van mening dat die gesproke woord slegs aan een standaard gemeet kan word, naamlik 

die ettek wat dit op die luisteraar het. Puntetoekenning kan dan nie anders as om op 'n baie subjektiewe 

basis te geskied nie. Mondelinge taalvaardigheid is 'n gel.ntegreerde komplekse vaardigheid wat vir 

evalueringsdoeleindes moeilik in komponente opgedeel kan word (Heaton, 1975:81). Oor die 

gewigtoekenning aan die verskillende komponente sal in elk geval moeilik eenstemmigheid bereik word. 

Anders as in die geval van die geskrewe woord, is mondelinge taaluiting ook nie normaalweg beskikbaar 

vir herluister en herevaluering nie. Daarby sal evaluering volgens Alexander (1988:45) toenemend 
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moeiliker raak soos wat die vaardigheidsvlak verhoog. Dlt alles plaas 'n geweldige las op die skouers 

van die evalueerder. Hy moet 'n ingewikkelde taak verrig en baie dinge tegelyk doen. Dlt stel horn bloat 

aan verskeie faktore wat sy evaluering kan bel.nvloed en onbetroubaar kan maak. 

3.5.2 Be.l.nvloedende faktore 

In die literatuur word dikwels na beinvloedende faktore wat subjektiewe oordeel tot gevolg het, verwys 

as die ha/o-effek (Wesdorp, 1981:187). Dit is onvermydelik dat die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid bel.nvloed sal word as die evaluering nie volgens vaste riglyne en krlteria geskied nie. 

Hier is egter van menslike interaksie sprake. Die effek wat die mondelinge taaluiting op die luisteraar het, 

sy belewing daarvan en die betekenis wat hy daaraan gee, speel so 'n groat rol dat dlt onwaarskynlik 

is dat subjektiwiteit heeltemal uitgesluit sal kan word. 

Die volgende kan as faktore beskou word wat tot subjektiewe beoordeling kan lei: 

• Selektiewe aandag vir bepaalde kwaliteite en die verontagsaming van ander, byvoorbeeld 

besondere waardering vir die stem van die spreker of buitengewone belangstelling in die 

onderwerp van bespreking. Markham (1988:397) wys byvoorbeeld op navorsingsbevindinge 

dat manlike en vroulike sprekers nie op gelyke wyse geevalueer word nie. Luisteraars is 

dikwels geneig om meer aandag aan manlike sprekers te gee. Daar is ook bevind dat vroue 

wat vrae moes beantwoord nadat hulle na 'n manlike spreker moes luister, hoer tellings verkry 

het as die wat na 'n vroulike spreker met dieselfde boodskap geluister het. 

• Vooroordeel as gevolg van statusverskil, godsdiens, kleding en uiterlike. Volgens Markham 

(1988:398) is luisteraarsvooroordeel wat op die status van die spreker gegrond is, reeds goed 

gedokumenteer. 

• Persoonlike verhouding met toetsling. 'n Onderwyser gaan byvoorbeeld meer positief ingesteld 

wees teenoor die leerling(e) wat vir horn min of geen probleme in die klas gee as teenoor die 

probleemgevalle. 

• Minder of meer ervaring kan 'n variasie in evaluering tot gevolg he. 'n Ervare evalueerder sal 

waarskynlik minder bel.nvloed word deur faktore wat subjektiwiteit in die hand werk. 

• 'n Evalueerder wat onvoldoende of geen opleiding ontvang het nie kan nie oor dieselfde 

evalueringsvermoe as 'n opgeleide een beskik nie en sal noodwendig meer tot subjektiewe 

oordeel geneig wees. 
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• Geestelike ingesteldheid as gevolg van 'n positiewe of negatiewe ervaring vooraf kan 'n 

evalueerder horn laat blind staar teen enkele uitstaande positiewe of negatiewe aspekte in die 

mondelinge taaluiting. 

• Sintuiglike waarneming, naamlik dit wat gesien word se be1.nvloeding van dit wat gehoor word, 

kan objektiwiteit in die slag laat bly. 

• Bepaalde voorkennis oor die toetsling se prestasie of mislukking in die ander taalvaardighede 

of op ander gebiede wat die evalueerder van belang mag ag, kan aan die toetsling 'n punt 

verskaf wat nie 'n ware weerspieeling van sy mondelinge taalvaardigheid is nie. Dit kan die 

gesindheid van die evalueerder teenoor die toetsling bepaal en die persepsie van sy verrigting 

bel.nvloed (lngenkamp en Wolf, 1982:347). Magnan {1987b:430) wys in die verband daarop 

dat oorvleueling tussen vaardigheidsvlak en studievlakke as gevolg van aanleg, motivering en 

verskillende onderrigtegnieke kan voorkom. Toetslinge op verskillende studievlakke kan 

moontlik op dieselfde vaardigheidsvlak wees, en andersom. Omdat 'n bepaalde toetsling goed 

presteer ten opsigte van die een, kan byvoorbeeld geredeneer word dat hy ook 'n goeie punt 

vir mondelinge taalvaardigheid moet kry. 

• Wedersydse be1.nvloeding is ook moontlik. 'n Goeie mondelinge taalverrigting kan hoer 

geevalueer word as wat dit verdien wanneer dit op 'n swak verrigting volg, terwyl 'n swak 

verrigting wat op 'n goeie volg nog laer geevalueer kan word (lngenkamp en Wolf, 1982:348). 

3.5.3 'n Teenwig vir be.l.nvloeding 

Trengove {1976:215) betwyfel die moontlikheid om mondelinge taalvaardigheid ten volle objektief te 

evalueer. As al die faktore wat subjektiewe beoordeling in die hand werk in aanmerking geneem word, 

is dit duidelik dat objektiewe evaluering 'n moeilike taak is. Die enigste manier waarop evaluering so 

objektief moontlik kan geskied, is om van 'n gestandaardiseerde instrument of metode gebruik te maak. 

Sodanige metode moet aan die vereistes vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid beantwoord 

en veral as geldig en betroubaar beskou kan word vir die evaluering van 'n betrokke toetsling of groep 

toetslinge se mondelinge taalvaardigheid. 

Daar sal vervolgens in bree trekke gekyk word na bestaande metodes waarvolgens mondelinge 

taalvaardigheid geevalueer kan word. Enkele spesifieke voorbeelde van bestaande metodes sal 

bespreek word. Daar sal gekyk word na positiewe en negatiewe kenmerke. Daar sal vasgestel word 

watter kenmerke uiteindelik in 'n model ingebou kan word waarvolgens mondelinge taalvaardigheid in 

Afrikaans op 'n betroubare en geldige wyse geevalueer kan word. 
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3.6 METODES VIR DIE EVALUERING VAN MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 

Die ondersoeker het bevind dat verskeie metodes gebruik word wanneer die evaluering van mondelinge 

taaluiting ter sprake is. Al die metodes kan egter na regte nie as metodes vlr die evaluering van 

mondelinge taalvaardigheid beskou word nie. Van die metodes kan onder die volgende hoofde ingedeel 

word: 

(a) Hardoplees 

Vloeiendheid oor die algemeen asook uitspraak kan op die wyse getoets word, maar nie 

praatvaardigheid in sy geheel nie. Die waarde van hierdie metode le daarin opgesluit dat dit 'n 

goedgestruktureerde taak is wat die betroubaarheid daarvan verhoog. Dit hou egter nie werklik verband 

met mondelinge taalvaardigheid nie. 

(b) Mondelinge drilwerk 

Volgens Heaton (1975:86) varieer die soorte drilwerk waarmee mondelinge produksie gemeet kan word 

van blote repetering tot sinstransformasie en sinskonstruksie. Hierdie metode is egter slegs van 

toepassing op die toets van 'n betreklik lae vlak mondelinge taalvaardigheid In die tweede taal. 

(c) Stimulusmateriaal soos prente om mondelinge taaluiting te ontlok 

Hierdie metode leen horn tot 'n wye verskeidenheid moontlikhede. Dit kan die basis vorm vir 'n 

mondelinge beskrywing, vertelling en selfs beredenering. Die waarde van hierdie metode is daarin gelee 

dat dit 'n gestruktureerde taak behels en nie leesvaardigheid betrek nie. 

(d) Papier- en potloodtegnieke 

'n Objektiewe metode waarvolgens die herkenning van byvoorbeeld korrekte uitspraak getoets word. 

Die waarde daarvan as metode vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid word egter betwyfel. 

Geen mondelinge taaluiting word daardeur ontlok nie. 

(e) Groepbespreking en rolspel 

Beide hierdie metodes word gesien as middele waardeur mondelinge taaluiting ontlok kan word vir 

evalueringsdoeleindes. Die probleem is egter dat nie een van die metodes genoegsame respons vir 

evalueringsdoeleindes van al die deelnemers waarborg nie. Die onderwerp mag moontlik nie al die 
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deelnemers interesseer nie. Deelname word nou verwag van iernand wat moontlik andersins nie sou 

deelgeneem het nie (Knight, 1987:60). Die bruikbaarheid van die metode is tot informele toetssituasies 

beperk en dit kan nie werklik as geldig of betroubaar beskou word nie. 

(f) 'n Kort praatjie 

In hierdie geval word daar gewoonlik van die toetsling verwag om na 'n vasgestelde voorbereidingstyd 

oor 'n voorafbepaalde onderwerp te praat. Om evalueerbare mondelinge taaluiting te probeer verseker, 

kan 'n minimum tydsduur vereis word. Deur middel van die betrokke onderwerp kan bepaal word of 'n 

toetsling in staat is tot mondelinge vertelling of verslaglewering, mondelinge beskrywing en mondelinge 

redenering. Sunderland, Yixing & Barr (1988:29) beskou verslaglewering as besonder geskik om 'n 

outentieke kommunikasiesituasie weer te gee. Deur die voorbereidingstyd te beperk, kan voorkom word 

dat die praatjie bloot in 'n voordrag van voorafgeleerde feite ontaard. Hierdie metode kan as 'n 

realistiese toets vir praatvermoe beskou word. Aangesien bepaalde riglyne saam met die onderwerp 

voorsien kan word, verhoog dit die gestruktureerdheid en daarmee saam, die betroubaarheid van die 

taak. Hierdie metode is egter nie 'n realistiese toets van die toetsling se vermoe om in 'n gespreksituasie 

te funksioneer nie, want daar is nie sprake van 'n wisselwerking tussen twee of meer sprekers nie. 

(g) Mondelinge onderhoud 

Hierdie metode van evaluering kan in 'n mindere of meerdere mate gestruktureerd wees. Die probleem 

is dat hierdie metode tydrowend kan wees en dat die puntetoekenning grootliks subjektief is. 

Laasgenoemde kan meebring dat die betroubaarheid van hierdie evalueringsmetode laag is. Die waarde 

daarvan is dat dit wel die toetsling se vermoe toets om in 'n gespreksituasie te funksioneer. 

Volgens Fulcher (1988:287) is toetsers van kommunikatiewe vaardigheid van mening dat hul grootste 

sukses met die mondelinge onderhoud behaal is. Nogtans bestaan die mening ook dat die toetssituasie 

kunsmatig is in die sin dat die wisselwerking van inligting en opinie geen doel het nie omdat dit nie op 

'n spesifieke uitkoms gerig is soos in outentieke kommunikasie nie (Raffaldini, 1988:197). Sukses is ook 

afhanklik van die toetsling se gewilligheid 9m saam te werk (Spolsky, 1985:37). Shohamy (1988:166) 

gaan so ver om te beweer dat die onderhoud op sigself nie 'n geldige meting van mondelinge 

taalvaardigheid is nie. Die vraag ontstaan in watter mate dit as voorbeeld kan dien vir ander mondelinge 

interaksies soos byvoorbeeld verslaglewering. Volgens Shohamy (1988:174) is dit onwaarskynlik dat 'n 

toetsling dieselfde telling sal kry wanneer twee verskillende toetsafnemers die onderhoud voer. 

Oor die feit dat die onderhoud nie ekonomies is wat tyd betref nie, voel navorsers soos Higgs (1987:285) 

baie sterk. Daar word aangevoer dat 'n onderhoud op die gevorderde vlak tot 30 minute kan duur. 
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Afgesien van die tyd wat dit in beslag neem, is 'n verdere beswaar teen die onderhoud die feit dat die 

toetser die toetsling se taaluiting na sy smaak kan manipuleer en dat daar dan nie van 'n 

standaardprosedure sprake is nie. Die ervaring, aanpasbaarheid, charisma en vindingrykheid van die 

toetser kan 'n groot rot speel (Vorster, 1980:2-6). 

Ongeag die kritiek bly die onderhoud een van die mees gebruiklike metodes om mondelinge 

taalvaardigheid te evalueer. 

Van bogenoemde metodes is daar hoogstens drie wat in 'n mindere of meerdere mate aan die vereistes 

vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid beantwoord. Die metodes is die gebruik van 

stimulusmateriaal, wat op sigself as basis kan dien vir die praatjie, die praatjie self (waarby beskrywing, 

verslaglewering en redenering ingesluit is) en die mondelinge onderhoud. 

Daar sal vervolgens gekyk word na enkele bekende en selfs minder bekende toetse vir mondelinge 

taalvaardigheid. 

3.7 BESTAANDE TOETSE 

Daar bestaan nie baie gestandaardiseerde toetse vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid nie. 

Die rede daarvoor is dat die standaardisering van sodanige toetse duur en tydrowend is omdat dit 

individueel toegepas en deur spesiaal opgeleide persona geevalueer moet word. Die meeste toetse wat 

wel bestaan, gebruik onderhoudvoering as metode. 

Weens die behoefte aan geskikte riglyne vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid het The 

American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) se Provisional Proficiency Guidelines 

ontstaan (Duncan, 1987:15). Die vereistes wat daarin gestel is, is dat 'n toetsling in 'n formele 

onderhoudsituasie deur 'n opgeleide evalueerder getoets moet word. Dlt het waarskynlik daartoe 

aanleiding gegee dat onderhoudvoering as metode so 'n belangrike rot begin speel het in die meeste 

toetse vir mondelinge taalvaardigheid. 

Die volgende is voorbeelde van toetse of prosedures vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

wat bekendheid verwerf het en algemeen gebruik is of nog gebruik word: 

(a) Oral Performance Interview (OPI) 

Dit is 'n direkte uitvloeisel van 'n mondelinge taalvaardigheidsonderhoud wat vir baie jare deur die 

American State Department en ander regeringsinstansies gebruik is. Die OPI is deur The American 
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Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) ontwikkel. In die onderhoud wat die 

onderhoudvoerder met die toetsling voer, word 'n vasgestelde stel vrae aan die toetsling gevra. Na 

aanleiding van die toetsling se reaksie op 'n paar opwarmingsvrae, probeer die onderhoudvoerder 'n 

gesprek aanknoop waarin die toetsling sy hoogste vaardigheidsvlak kan toon. Die onderhoud word op 

band opgeneem en deur 'n opgeleide evalueerder globaal geevalueer aan die hand van bepaalde 

kriteria. Woordvoerders beskou die toets as een van die geldigste bestaande meetmiddels vir 

kommunikatiewe vermoe omdat die onderhoudstegniek die toetsling in 'n lewende interaksie betrek. 

Daar bestaan twyfel oor nasienerbetroubaarheid, omdat meer as een evalueerder blykbaar nie 'n vereiste 

is nie en daar dan nie 'n vergelykbare kriterium beskikbaar is nie. Kritiek word ook uitgespreek omdat 

evaluering na 'n tydsver1oop en slegs globaal geskied. 'n Vraag wat ook gevra word, is of een 

onderhoudvoerder geldige voorbeelde van taaluiting kan ontlok wat betroubaar geevalueer kan word. 

Daarby bestaan daar onsekerheid of die atwesigheid van vlsuele inligting betroubare evaluering tot gevolg 

kan he. Ongeag die aanspraak op geldigheid is daar egter die siening dat dit onmoontlik is om die 

geldigheid van die toets te bepaal. Shohamy (1988:166) voer aan dat die toets populer is weens sy 

gesigsgeldigheid omdat dit lyk of dit kommunikatiewe taal toets. Verdere krltiek is dat die toets tot 60 

minute kan duur al word die toepassingstyd op ongeveer 20 minute gestel. Daarby word beweer dat die 

toets nie daarin slaag om belangrike aspekte van kommunikatiewe vermoe te evalueer nie. Weens die 

beperkte getal gespreksinhoude is slegs 'n gedeeltelike evaluering van gespreksvermoe moontlik (Dugan, 

1988:1; Bachman, 1988:150-158; Raffaldini, 1988:197; Levine en Haus, 1987:46; Shohamy, Reves en 

Bejarano, 1985:18; Jafarpur, 1988:62). 

Volgens Clark (1986: 1) is dit nie maklik nie 

... to establish and maintain a suitable mechanism for the monitoring and quality 

control of the testing process. 

Om 'n infrastruktuurvan goed opgeleide onderhoudvoerders/evalueerders tot stand te bring is nie alleen 

moeilik nie maar dikwels ook onmoontlik. Die betroubaarheid van die evaluering kan dus bevraagteken 

word. 

(b) Oral Bagrut Test 

Die toets is in Israel ontwikkel vir gebruik aan die einde van die 12de skooljaar. Die toets behels die voer 

van informele, ongestruktureerde onderhoude oor onderwerpe wat sander vooraf beplanning varieer. 

Die puntetoekenning is impressionisties. 
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Van die kritiek teen die toets is dat slegs 'n enkele aspek van mondelinge taalverrigting getoets word. 

Daar is geen bewys van nasienerbetroubaarheid nie, want slegs een evalueerder is verantwoordelik vir 

die puntetoekenning. Soos te verwagte is die variansie van die toets laag want die tellings wat toegeken 

word, is nie versprei nie (Shohamy, Reves en Bejarano, 1985:17; Neva en Shohamy, 1986:152). 

(c) Alternatief vir Oral Bagrut Test 

Weens die kritiek teen en klaarblyklike tekortkominge van die Oral Bagrut, is 'n alternatiewe toets 

ontwikkel. Die toets bestaan uit vier afdelings, naamlik 'n onderhoud, rolspel, verslaggewing en 

groepbespreking. Evaluering geskied aan die hand van 'n evalueringskaal (Shohamy, Reves en Bejarano, 

1985:19). 

'n Verskeidenheid kommunikatiewe vermoens word in hierdie toets betrek. Dit bring egter mee dat 'n 

belangrike beswaar wat teen mondelinge taalvaardigheidstoetse gelug word, naamlik toepassingstyd, op 

die toets betrekking het. 

(d) Oral Proficiency Interview 

Hierdie toetsprosedure is ender die oorkoepelende titel Foreign Language Oral Proficiency Assessment 

< 1980? > deur die Educational Testing Service (ETS) ontwikkel. 

Elke onderhoud geskied volgens dieselfde algemene struktuur wat daarop neerkom dat dit in vier fases 

verdeel word. Die vier fases is 'n opwarmingsfase, 'n fase waarin die verrigtingsvlak bepaal word, 'n fase 

waarin die hoogste verrigtingsvlak bepaal word en 'n fase waarop volgehoue verrigting op die hoogste 

vlak geskied waartydens voldoende mondelinge taaluiting vir evaluerlng verkry word. In die toets word 

nie van 'n vaste reeks vrae gebruik gemaak nie, maar wel van dieselfde tipe vrae. 

Die aanspraak wat deur die toetsopstellers gemaak word, is dat opgeleide toetsafnemers die onderhoud 

so kan toepas dat dit as parallelle vorms van dieselfde toetsprosedure gesien kan word (ETS-handleiding 

< 1980? >, hfst. 1 : 19). Ter ondersteuning van die toetsprosedure word oak beweer dat intensiewe 

gestandaardiseerde opleiding en periodieke kalibrering suksesvol sal verseker dat die evaluering 

betroubaar sal wees. As motivering word genoem dat navorsing getoon het dat ervare evalueerders 

slegs met 'n + of - punt mag verskil by die puntetoekenning vir dieselfde onderhoud (ETS-handleiding 

<1980?>, hfst. 1:20). 

Afhangende van die vlak van taalverrigting, kan die onderhoud 20 minute en langer duur (ETS

handleiding <1980?>, Appendix:14). 
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Soos in die geval van die ander onderhoude wat genoem is, is die tydfaktor ook hier ter sprake. Ten 

spyte van die aansprake is die betroubaarheid van die prosedure nie bo verdenking nle. 

(e) Passive Assessor Test (PAT) 

Hierdie toets is deur die Universiteit van Liege in Belgie ontwikkel. Die oogmerk daarmee was om 'n 

wyer verskeidenheid kommunikatiewe vermoens te toets as wat in 'n onderhoud moontlik is. Toetslinge 

word in pare of in klein groepies getoets. Vir elke taak wat die toetslinge moet verrig, ontvang elkeen 

volledige geskrewe instruksies wat gesproke interaksie moet stimuleer. Die mondelinge taaluiting tydens 

'n dialoog of groepbespreking word deur 'n paneel evalueerders wat as waarnemers optree, volgens 'n 

skema geevalueer. 

Die toetsontwikkelaar het gepoog om 'n outentieke toetsprosedure daar te stel wat mondelinge 

taalgebruik, wat so lewensgetrou moontlik is, sal stimuleer. Daarmee word gehoop dat die take 'n 

akkurate aanduiding sal gee van die toetsling se kommunikatiewe vaardigheid. Die take is die volgende: 

• Twee toetslinge wat ewekansig gekies is, kry beide dele van 'n dialoog in notavorm en moet 

dit aanbied nadat hulle dit saam voorberei het. 

• Twee toetslinge, ewekansig gekies, kry elkeen 'n beskrywing van een gedeelte van 'n interaksie. 

Na beperkte voorbereidingstyd wat afsonderlik geskied, vind die aanbieding plaas. 

• Vier toetslinge ontvang 'n volledige beskrywing van 'n situasie of interaksie. Binne 'n 

tydsbeperking moet hulle self vir die woorde sorg en dit aanbied (Hayward, 1983:39-40). 

Kritiek teen die toets geld in 'n mindere of meerdere mate vir alle toetsprosedures van hierdie aard. Van 

die toetsling word verwag om sy verbeelding te gebruik. 'n Onvermoe daartoe is nie noodwendig 'n 

aanduiding van 'n gebrekkige mondelinge taalvaardigheid nie. Behalwe die tyd wat sodanige 

toetsprosedure in beslag neem, is die belangrikste kritiek seker dat 

... the interaction of each testee is only as good as that of his partner ... 

(Hayward, 1983:40) 

Dit bring mee dat daar twyfel bestaan oor die geldigheid en betroubaarheid van hierdie toetsprosedure, 

ten spyte daarvan dat dit volgens 'n skema geevalueer word. 
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(f) Evaluering in Engeland 

In Engeland skryf die grootste getal leerlinge in vir die Spoken English Examinations wat gereel word 

deur die Regional Boards for the Certificate of Secondary Education (CSE). 'n Voorondersoek wat tot 

die toetsprosedure wat gevolg word, aanleiding gegee het, is die belangrike bevindings dat 

• 'n voorbereide praatjie die beste korreleer met die punt wat die onderwyser vir mondelinge 

taalvaardigheid toeken, en dat 

• dit moontlik is om mondelinge taaluiting wat op band opgeneem is, akkuraat te evalueer 

(Trengove, 1976:78-80). 

Die evaluering van mondelinge taalvaardigheid word ook deur die English Speaking Board gereel. 

Evaluering geskied aan die hand van algemene beginsels wat deur die stigter daarvan, Christabel 

Burniston neergele is. Die beginsels is dat 

• die toets binne die toetsling se ervaringsveld moet bly, 

• verbale reaksie op 'n hoer vlak gestimuleer moet word, 

• geen geldige evaluering kan geskied deur 'n toetsling in 'n onvoorbereide gesprek te betrek 

nie, 

• geen persoon in isolasie kan kommunikeer nie en dat 

• suksesvolle mondelinge taalgebruik afhanklik is van die kwaliteit van die luisteraar se reaksie. 

Die toetsprosedure is SOOS volg: 

• 'n Kort voorbereide praatjie 

• Hardoplees uit 'n boek van eie keuse, maar die gedeelte wat gelees meet word, word deur die 

toetsafnemer gekies 

• Voorbereide poesie, prosa of drama 

• 'n Bespreking wat voortspruit uit die voorafgaande (Trengove, 1976:82-84). 

'n Toetsprosedure wat al vir baie jare gevolg word en in populariteit toegeneem het, is die eksamen vir 

die Cambridge Certificate of Proficiency in English. Die prosedure is soos volg: 

• Mondelinge taaluiting na aanleiding van 'n toneel of gebeure wat op 'n foto uitgebeeld word 

• Hardoplees van 'n dialoog saam met die toetsafnemer 

• Mondelinge reaksie op vyf gegewe situasies 
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• 'n Voorbereide praatjie van 15 minute (Trengove, 1976:86-87) 

Sekere kenmerke van bogenoemde toetsprosedures het gedurende die laaste jare verander. Hardoplees 

en voorbereide poesie en prosa is uitgesluit en meer klem word gele op die kommunikatiewe aspekte 

soos bespreking in 'n onderhoudsituasie. 

(g) Evaluering in Nederland 

Uit 'n ondersoek wat in die middel sewentigerjare gedoen is, het dit geblyk dat mondelinge 

taalvaardigheid in Nederland volgens ± 12 verskillende metodes geevalueer word. In ± 47 % van die 

gevalle is die monoloog of praatjie as metode gebruik. Gesprekvoering tussen evalueerder en toetsling 

is in± 44 % van die gevalle as metode gebruik. In minder as 1 % van die gevalle is van die onderhoud 

as metode gebruik gemaak, terwyl die groepbespreking in ± 6 % van die gevalle as metode gebruik is 

(Wesdorp, 1981 :233). 

Dit wil voorkom asof die metode waarvolgens punte toegeken word van groter belang geag word as die 

metode deur middel waarvan mondelinge taalujting vir evaluering verkry moet word. Dit blyk uit die feit 

dat 'n verskeidenheid name aan evalueringskemas gekoppel kan word maar weinig aan 

evalueringsmetodes (Wesdorp, 1981 :193-215). 

(h) Evaluering in Suid-Afrika 

Dit wil voorkom of die evaluering van mondelinge taalvaardigheid in Suid-Afrika deur die jare in 'n 

mindere of meerdere mate die patroon van evaluering in Nederland en Engeland gevolg het. In Suid

Afrika kom wel 'n verskeidenheid vorme van spreektaaltoetsing voor. Die ondersoeker se waarneming 

is egter dat in baie, indien nie die meeste gevalle nie, daar voorkeur gegee word aan die voorbereide 

praatjie as evalueringsmetode. Hierdie waarneming word deur Dobie (1976:155) ondersteun as hy 

daarop wys dat veral Afrikaanssprekende onderwysers 'n formele spreeksituasie met 'n voorbereide 

praatjie as evalueringsmetode verkies. 

Op skoolvlak word dit as 'n vereiste gestel dat 'n punt vir mondelinge taalvaardigheid deel moet vorm 

van die promosiepunt vir Afrikaans en Engels Eerste en Tweede Taal (Sillabus vir Afrikaans Eerste Taal 

Hoer Graad standards 8, 9 en 10, 1985; Sillabus vir Afrikaans Eerste Taal standards 5, 6 en 7, 1985; 

Sillabus vir Afrikaans Tweede Taal Hoer Graad standerds 8-10, 1985). 

Die metode waarvolgens die punt vir mondelinge taalvaardigheid verkry moet word, word grootliks aan 

die inisiatief van die taalonderwyser oorgelaat, alhoewel sommige sillabusse enkele moontlikhede in die 
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verband noem. Die betrokke sillabusse vereis egter dat evaluering deurlopend moet geskied (The 

Education Gazette, 6November1986:778-796). 'n Kumulatiewe punt moet ulteindelik deel vorm van die 

promosiepunt. Hierdie punt sal onvermydelik onderhewig wees aan 'n verskeidenheid beinvloedende 

faktore wat die betroubaarheid van die evaluering onder verdenking bring. In baie skole word daar in 

die loop van die standard 10-jaar tyd ingeruim vir 'n formele eksamen vir mondelinge taalvaardigheid. 

In die sillabus vir Afrikaans Tweede Taal Hoer Graad standard 10 word spesifiek van 'n mondelinge 

eksamen melding gernaak, wat onder andere praat oor alledaagse onderwerpe kan inslult. 

Oor 'n standaardprosedure waarvolgens punte vir mondelinge taalulting toegeken word, is daar oor die 

algemeen nie sprake nie. Slegs in enkele gevalle, soos byvoorbeeld in die sillabus vir Afrikaans Eerste 

Taal standard 5, 6 en 7 (1985) van die Transvaalse Onderwysdepartement word bree riglyne vir 

puntetoekenning gegee. 

In die geheel gesien, word mondelinge taalvaardigheid in skoolverband nie volgens 'n standaardmetode 

geevalueer nie en is daar ook geen eenvormige wyse van puntetoekenning nie. Die evaluering van 

mondelinge taalvaardigheid in die skoolsituasie is dus aan verskeie beinvloedende faktore onderhewig 

en subjektiwitelt moet dus 'n baie groot rol speel. Die gebrek aan eenvormigheid by die evaluering van 

mondelinge taalvaardigheid beklemtoon volgens Dobie (1976:226) dat 

... participation in spoken language work is generally considered by teachers to be 

more valuable than the assessment of it. 

Met hierdie siening sou daar nie fout gevind kon word as dlt nie was dat 'n betroubare aanduiding van 

'n toetsling se mondelinge taalvaardigheid vir hom/haar van kardinale belang is nie. Die punt vir 

mondelinge taalvaardigheid maak 'n beduidende deel ult van die promosiepunt vir die amptelike tale. 

Dit is daarom 'n ongewenste praktyk indien evaluering nie op betroubare wyse geskied nie, dlt wil se, 

indien geen standaardmetode gevolg word by die evaluering van mondelinge taalvaardigheid nie. 

In Suid-Afrika is met mindere of meerdere sukses al enkele pogings aangewend om 'n standaardmetode 

te ontwikkel wat die evaluering van mondelinge taalvaardigheid kon betrek. Trengove (1976) het 'n 

model ontwikkel vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid in Engels Tweede Taal van leerlinge 

in die ouderdomsgroep 14 tot 16 jaar. Die metode het 'n opwarmingsgedeelte, 'n gestruktureerde 

gesprek en 'n ongestruktureerde gesprek behels wat ongeveer 20 minute in beslag geneem het. Die 

mondelinge taaluiting is op band opgeneem vir evalueringsdoeleindes. Die riglyne vir evaluering is egter 

in 'n groot mate diagnosties van aard, wat kan meebring dat die metode nie vir algemene gebruik 

aanvaarbaar sal wees nie. 
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Vorster (1980) het 'n toets gestandaardiseer met behulp waarvan mondelinge taalproduksie van 

Afrikaanssprekende leerlinge tussen die ouderdomme van 4 en 10 jaar getoets kan word. Die toets is 

egter vir selektiewe gebruik met die oog op die remediering van probleemgevalle bedoel. Aangesien 

mondelinge taaluiting wat op band opgeneem moet word eers getranskribeer moet word vir 

evalueringsdoeleindes sal die metode, weens die tyd wat dit in beslag neem, waarskynlik nie vir 

algemene gebruik geskik wees nie. 

Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) het in 1980 luisterbegripstoetse in Afrikaans en 

Engels vir standards 5 en 8 gestandaardiseer. Die toetse is ontwikkel met die doel om teen die einde 

van die jaar die punte wat deurlopend vir mondelinge taalvaardigheid toegeken is, te modereer. Hierdie 

toetse kan dus nie werklik as mondelinge taalvaardigheidstoetse beskou word nie, maar is geskik om 

die onderwyser se standaard van puntetoekenning vir mondelinge taalvaardigheid te modereer. In 'n 

geldigheidstudie wat onderneem is, is bevind dat die Luisterbegripstoets in Afrikaans vir standard 8 'n 

geldige en betroubare instrument is vir die doel waarvoor dit ontwikkel is (Roux, 1986:145). Hierdie 

metode kan met vrug in die plek van 'n mondelinge eksamen gebruik word om na 'n kumulatiewe 

evaluering die finale punt vir mondelinge taalvaardigheid te finaliseer en sodoende tyd te bespaar. 

Te oordeel aan die enkele standaardmetodes wat wel vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

bestaan en daarby nie vir algemene gebruik aanvaarbaar is nie, is dit duidelik dat daar 'n groat behoefte 

bestaan aan 'n evalueringsmetode wat in alle opsigte op betroubaarheid kan aanspraak maak. 

3.8 'N ALTERNATIEWE MODEL 

Volgens Bachman en Savignon (1986:384) is daar ten opsigte van die betroubaarheid van die evaluering 

van mondelinge taalvaardigheid twee opsies. Daar moet aandag geskenk word aan die effek wat 'n 

alternatiewe toetsmetode kan he om betroubaarheid te verseker, of die onderhoud moet as 'n betroubare 

evalueringsmetode erken word. 

Oor die waarde van die onderhoud as evalueringsmetode kan daar saker nie twyfel wees nie. Oor die 

betroubaarheid van die puntetoekenning daarvoor hang egter 'n groat vraagteken. Dit is afgesien van 

ander geldige kritiek daarteen soos die tyd wat die metode in beslag neem. Dit is dus nodig om te kyk 

na 'n alternatiewe toetsmetode wat in soveel opsigte moontlik as betroubaar beskou sal kan word. Dit 

is die enigste wyse waarop verseker sal kan word dat die punt vir mondelinge taalvaardigheid wat 'n 

belangrike deel van die promosiepunt uitmaak, of 'n belangrike rol by die aanstelling en bevordering van 

werknemers speel, so naby as moontlik aan 'n ware beeld van 'n persoon se mondelinge taalvaardigheid 

sal gee. Subjektiwiteit sal by die evaluering van mondelinge taalvaardigheid saker nooit volkome 

uitgeskakel kan word nie. Dit is egter nie nodig om subjektiwiteit te aanvaar as iets waaraan niks gedoen 
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kan word nie, soos wat blykbaar in baie oorsese lande die geval is (Dobie, 1976:156). 

Skryf is, net soos praat, 'n produktiewe vaardigheid. Probleme wat by die evaluering van die een ervaar 

word, sal in 'n groot mate ook by die evaluering van die ander ervaar word. Dlt slult subjektiwltelt, 

betroubaarheid en geldigheid in. Dlt is daarom nuttig om te kyk na navorsing wat oor die evaluering van 

skryftaalvaardigheid gedoen is. 

Harris (1969:77-79) wat in die verband deur Ebel (1979:102-107) ondersteun word, het na aanleiding van 

die navorsing wat hy gedoen het, die volgende gesien as moontlikhede om die geldigheid en 

betroubaarheid van toetse vir skryftaalvaardigheid te verbeter: 

• Geskrewe stukke oor meer as een onderwerp moet vir evalueringsdoeleindes gebruik word. 

• Die geskrewe taak wat verrig moet word, moet binne al die toetslinge se vermoe wees, want 

die doel moet wees om te bepaal of die toetslinge hulle duidelik en effektief kan uitdruk en nie 

om hul kreatiwiteit te toets nie. 

• Die geskrewe taak moet duidelik en afgebaken wees om te voorkom dat mistasting plaasvind. 

• Geen keuses moet gegee word nie want dit bemoeilik die vergelyking van taakverrigting en kan 

nie verseker dat toetslinge se taakopdragte gelykwaardig is nie. 

• Teets die onderwerpe vooraf ult om te verseker dat hulle wel geskik is. 

• By die nasien van die geskrewe take moet vooraf bepaal word waarvolgens punte toegeken 

gaan word, dit wil se, globaal of analities. 

• Die identiteit van die toetsling behoort nie aan die nasiener bekend te wees nie. 

• Elke geskrewe taak behoort deur minstens twee persone nagesien te word. 

Gosling (1966:38-40) het vir die Commonwealth Secondary Scholarships Examination in Australia 'n 

nasienmetode ontwikkel waarvolgens elke geskrewe taak aan die hand van skaalmodelle beoordeel word. 

Dit het daarop neergekom dat daar vir 'n bepaalde onderwerp een of meer voorbeelde van 'n geskrewe 

taak is wat vooraf deur 'n paneel kundiges geevalueer is en wat verteenwoordigend is van 'n bepaalde 

punt op 'n evalueringskaal. Die nasieners moet dan, voordat die geskrewe taak oar 'n bepaalde 

onderwerp nagesien word, eers vertroud raak met die skaalmodelle wat verteenwoordigend is van 'n 
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spesifieke punt op die skaal. 

In die praktyk kom dit daarop neer dat 'n aantal onderwerpe beskikbaar moet wees wat afwisselend 

gebruik kan word. Elke onderwerp moet oor skaalmodelle beskik wat verteenwoordigend moet wees 

van elke punt op die skaal (byvoorbeeld 'n 5-punt skaal vir praktiese doeleindes). Die skaalpunt kan na 

evaluering tot 'n persentasie verwerk word. 

Navorsing wat oor bogenoernde nasienmetode onderneem is, het bevind dat korrelasiekoettisiente van 

0,82 tot 0,90 tussen nasieners verkry is (Gosling, 1966:43). 

Die beginsel om standaardvraestelle wat verteenwoordigend van die verskillend skaalpunte is, te gebruik 

om nasieners in hul evaluering te help, is ook deur die Educational Testing Service (ETS) toegepas om 

die English composition test, Advanced Placement test in English and National Assessment of 

Educational Progress writing exercises te evalueer (Mullis, 1984:17). 

Ten opsigte van die betroubaarheid van die punte wat vir skryftaalvaardigheid toegeken word, het 

Godshalk, Swineford en Coffman (1966:39) die volgende mening: 

The reliability of essay scores is primarily a function of the number of different 

essays and the number of different readings included. 

Hui bevinding is dat soveel as vyf onderwerpe wat deur vyf verskillende nasieners geevalueer word, 'n 

internasienerbetroubaarheid van ongeveer 0,92 kan lewer. 

Wesdorp (1981 :230) wys daarop dat daar bepaalde nadele verbonde is aan die gebruik van skaalmodelle. 

Skaalmodelle moet vir elke onderwerp verkry word. Dit is geen geringe en eenvoudige taak nie, want 

die beoordeling van baie aanbiedings is daarvoor nodig. Dit behoort egter nie 'n oorweging te wees 

indien die eindresultaat 'n betroubare en geldige evalueringsmetode kan wees nie. 

Weens die behoefte aan 'n betroubare metode vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid en 

omdat skryf en praat beide as produktiewe taalvaardighede aanvaar word (Lombard, 1987:31), is dit 

sinvol en geregverdig om antwoorde op die volgende vrae te verkry: 

• Is dit moontlik om na aanleiding van navorsingsbevindinge oor die evaluering van skriftelike 

taalvaardigheid 'n model te ontwikkel wat vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

gebruik kan word? 

66 



• Kan 'n betroubare en geldige metode om mondelinge taalvaardigheid te evalueer, volgens die 

model ontwikkel en prakties ultgetoets word? 

Ten einde antwoorde op genoemde vrae te kan verkry is daar egter 'n paar probleme waaroor 

duidelikheid verkry sal moet word. 

3.9 PROBLEME WAT AANGESPREEK MOET WORD 

3.9. 1 Keuse van spraakhandeling 

Volgens Shohamy (1988:170) is die ideaal by die evaluering van mondelinge taalvaardigheid dat al die 

spraakhandelinge en kontekstuele veranderlikes wat verband hou met die doel van die evaluering en die 

beoogde gebruike van die resultate in die toets betrek moet word. Dlt is egter nie realisties nie. Weens 

die tydsfaktor en die praktiese implementeerbaarheid van die toetsprosedure, moet noodwendig selektief 

te werk gegaan word. 

Om 'n mens se kommunikasievermoe na regte te evalueer, behoort dlt in 'n kommunikasiesltuasie te 

geskied. Geen toetssltuasie kan egter werklik outentiek wees nie weens die kunsmatigheid daarvan. Dit 

bring die onderhoud as toetsmetode in gedrang. Daar kan egter wel geredeneer word dat 'n mens in 

die meeste kommunikasiesituasies oorwegend besig is om iets te vertel (verhalend) of lets te beskryf 

(verslagdoenend) of 'n saak te beredeneer (beredenerend). Dlt is wel waar dat die sukses van 'n 

spraakhandeling in 'n kommunikasiesituasie bepaal gaan word deur die reaksie van die hoorder. Dit is 

egter nie prakties moontlik om 'n werklike sltuasie vir evalueringsdoeleindes te gebruik nie. Omdat die 

onderhoud as toetssltuasie nie betroubare evaluering kan verseker nie, is 'n gestruktureerde sltuasie 

waarin die spraakuiting (verhaal, verslag of beredenering) sander onderbreking tot die evalueerder gerig 

is, moontlik die antwoord. 'n Geskrewe gedeelte oor 'n bepaalde onderwerp word as 'n geldige en 

betroubare aanduiding van 'n persoon se skriftelike taalvaardigheid beskou . 

... the direct method of assessing writing is the most appropriate because it is the 

most direct and successful means of determining student writing skills ... 

(Meredith en Williams, 1984:11) 

Daar bestaan geen rede waarom 'n persoon se mondelinge taalulting oar 'n bepaalde onderwerp 

(verhaal, verslag of beredenering) nie as 'n geldige en betroubare aanduiding van sy mondelinge 

taalvaardigheid beskou kan word nie. 
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3.9.2 Die gebruik van bandopnames 

'n Faktor wat 'n belangrike invloed op die evaluering van mondelinge taalvaardigheid kan he, is die 

vlugtigheid van die mondelinge taaluiting. 'n Geskrewe teks kan soveel keer as wat noclig mag wees, 

herlees word. 'n Mondelinge booclskap is eenmalig en gewoonlik onherhaalbaar vir 

evalueringsdoeleindes, tensy 'n bandopname daarvan beskikbaar is. 

Die gebruik van bandopnames by die evaluering van mondelinge taalvaardigheid is nie onbekend in die 

llteratuur nie waarin voordele sowel as nadele daarvan aangetoon word. 

Van die nadele is die volgende: 

• Die nie-verbale aspekte wat 'n rol in kommunikasie speel, kan nie geevalueer word nie. 

• Die relasie tussen spreker en evalueerder ontbreek. 

• Stemkwallteit kan verlore raak. 

• Die sosiale konteks waarin die taaluiting plaasvind, word nie volledig weergegee nie (Wesdorp, 

1981:189-190; Magnan, 1987a:526). 

• Mondelinge taaluiting is kunsmatig omdat met 'n masjien gepraat word (Shohamy en Reves, 

1985:48). 

• Evalueerders kan moontlik stranger wees omdat daar meer tyd is om foute te bespeur 

(Barnwell, 1986:5). 

• Dlt kan 'n stremmende uitwerking op die toetsling he weens die spanning wat dit mag 

veroorsaak (Utley, Mitchell en Phillips, 1983:66). 

Die meeste van die besware kan aangespreek word. Kunsmatigheid en spanning is byvoorbeeld van 

toepassing op enige vorm van evaluering van mondelinge taalvaardigheid. Oor die nie-verbale aspekte 

het Neville (1988:170) die volgende te se: 

Paralinguistic qualities of speech such as fluency, accent, pacing, intonation, timbre 

and other general personality factors, have been shown clearly by Gillian Brown to 

obscure judgement of the quality of the content of a spoken message; it is difficult 

not to be affected by a pupil's unfortunate (or fortunate) personal paralinguistic 

language characteristics, when assessing speech. 

Oor die volledigheid van weergawe van 'n taalulting het Neville (1988:173) die volgende te se: 

... it must always be remembered that a tape-recording of speech can only capture 
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certain aspects of talk but they are, nonetheless, extremely important ones. If the 

verbal part of a spoken message is inadequate, any number of gestures and other 

paralinguistic aids will not convey meaningfully. 

Oor die relasie tussen spreker en evalueerder wys Neville (1988:225) op die volgende tendens: 

... children often perform far less well in speaking than they are capable of doing. 

This is largely because they rely vety much on the listener to clarify the content of 

what they say. 

Baie meer voordele as nadele van die gebruik van 'n bandopnemer by die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid kan genoem word. 

• Mondelinge taaluitinge van 'n grater aantal toetslinge kan binne 'n korter tyd verkry word, want 

meer as een toetsafnemer (wat nie die evalueerder hoef te wees nie) kan gebruik word. 

Bandopnames kan later rustig en in afsondering geevalueer word (Myers, 1987:11). 

• 'n Opname kan herluister word om aandag aan bepaalde aspekte te gee (Neville, 1988:225-

227). 

• Volgens Wilkinson verhoog 'n bandopname die objektiwiteit van die beoordeling weens die 

uitskakeling van visuele aspekte. lnteraksie tussen spreker en evalueerder en die ontstaan van 

'n halo-effek as gevolg van onbelangrike detail word daardeur voorkom (Wesdorp, 1981 :189-

190). 'n Meer konsidererende en regverdige puntetoekenning word daardeur moontlik gemaak 

(Utley, Mitchell en Phillips, 1983:66). 

• Moderering van evalueerders se puntetoekenning word daardeur moontlik gemaak (Wesdorp, 

1981 :189-190). 

• Bandopnames (semi-direkte toetsing) kan deur goed opgeleide evalueerders net so betroubaar 

geevalueer word as direkte toetse vir mondelinge taalvaardigheid (Clark, 1986:1; Wesdorp, 

1981 :189). 

• Onverdeelde aandag kan aan evaluering geskenk word, wat veral in die geval van onervare 

evalueerders belangrik is (Barnwell, 1986:5). 

• Mondelinge taaluiting word dikwels bel.nvloed deur die rolverhouding van die toetser en 
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toetsling, hul persoonlikhede, geslag en doel van interaksie. Hierdie lewenswerklike 

veranderlikes kan deur die gebruik van 'n bandopname uitgefiltreer word (Shohamy, 1988:167). 

• Uit die ondersoeker se jarelange persoonlike ervaring as taalonderwyser het dit geblyk dat 

leerlinge wat hulwerig is om voor die onderwyser te praat en geneig is om aan die stotter te 

raak, wel evalueerbare voorbeelde van mondelinge taaluiting in afsondering maar onder 

observasie kan fewer. 'n Regverdige beoordeling van sutke leerlinge se mondelinge 

taalvaardigheld kon op die wyse geskied. 

• lndien dit moontlik sou wees om mondelinge taalvaardigheid met behulp van skaalmodelle te 

evatueer, sou dit slegs moontlik wees indien voordragte op band opgeneem word (Wesdorp, 

1981 :230). 

In die geheel gesien, kan die gevolgtrekking gemaak word dat 'n betroubare evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid sander die gebruik van 'n bandopname van die taaluiting, beswaarlik moontlik is. 

3.9.3 Globale en analltiese beoordeling 

Baie moeite kan gedoen word om 'n geldige en betroubare evalueringsmetode (toets) te ontwikkel, maar 

as die basis waarvotgens punte toegeken word nie betroubaar is nie, bring dit die betroubaarheid van 

die evalueringsmetode in gedrang. 

By die evaluering van mondelinge taalvaardigheid, net soos in die geval van skryftaalvaardigheid, waar 

dit nie net gaan om reg of verkeerd nie, is daar twee moontllke wyses waarvotgens punte toegeken kan 

word, naamlik globaal of analities. In die literatuur het die twee metodes wisselende aanhang. Beide 

het voordele sowel as nadele wat meebring dat die keuse vir die ontwikkelaar van 'n toets nie voor-clie

hand-liggend is nie. 

Omdat beide puntetoekenningsmetodes vir die evaluering van mondelinge sowel as skryftaalvaardigheid 

gebruik word, kan vir besprekingsdoeleindes aanvaar word dat die beginsels wat vlr die een vaardigheid 

geld, oak op die ander van toepassing is. 

3.9.3.1 Globale beoordeling 

Hollstic scoring is based on the theory that a piece of writing is greater than any of 

its parts. 

(Mullis, 1984:16) 
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By globale evaluering gaan dit dus om die geheelbeeld. 

Whereas holistic scoring is designed to describe the overall effect of characteristics 

working in concert, or the sum of the parts, analystic scoring is designed to 

describe individual characteristics or parts and total them in a meaningful way to 

arrive at an overall score. 

(Mullis, 1984: 18) 

Die volgende kan ten gunste van globale evaluering gese word: 

• Algemene indruk is 'n goeie kriterium. 

• Globale beoordeling is waarskynlik die natuurlikste wyse van beoordeling omdat dit die gevolg 

vari 'n reaksie is. 

• Dit is 'n vinnige, handige en maklik uitvoerbare metode (Wesdorp, 1981:194). 

• Die bewering word gemaak dat globale beoordeling meer akkuraat is (Magnan, 1987b:1). 

• Volgens Wilkinson is dit die beste manier waarop mondelinge taalvaardigheid beoordeel kan 

word, maar dit vereis 'n ervare evalueerder (Dobie, 1976:51). 

• Volgens Walker (1983:42) is evalueerders nie werklik in staat om so te luister dat aparte aspekte 

vir evaluering onderskei kan word nie; daarom is globale evaluering verkieslik. Globale 

evaluering sal waarskynlik dieselfde resultate oplewer as analitiese evaluering. Oller in Jafarpur 

(1988:62) gaan selfs verder deur te beweer dat meer met globale evaluering bereik kan word 

as met analitiese evaluering. 

• Mullis (1984:17) se siening is 

... holistic scoring is an excellent way to demonstrate the range of quality that exists 

in a particular population of students and to rank those students. 

Van die belangrikste kritiek teen globale evaluering is die volgende: 

• 'n Onervare beoordelaar het nie noodwendig die vermoe om tussen belangrik en onbelangrik 

te onderskei nie. 
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• Dit is kwesbaar vir steurende effekte, byvoorbeeld halo-effek as gevolg van die bekendheid of 

posisie van die toetsling. 

• Geen aanduiding kan daardeur verkry word of bepaalde onderrigdoelstellings bereik is of nie 

(Wesdorp, 1981 :195-196). 

• Hitchman in Wesdorp (1981 :226) is van mening dat die globale oordeel van 'n leek net soveel 

werd is as die van 'n spesialis, aangesien die enigste krlterium die effek is wat dlt op die 

hoorder het. 

• Volgens Fulcher (1988:6) bestaan daar geen getuienis om die teoretiese geldigheid van globale 

evaluering te ondersteun nie. 

3.9.3.2 Analitiese beoordeling 

Mullis (1984:18) het die volgende hieroor te se: 

... analytic scoring is designed to describe individual characteristics or parts and 

total them in a meaningful way to arrive at an overall score ... analytic scoring 

provides an analysis of the strengths and weaknesses ... and a record of why [the 

task] received the score it did. 

Volgens Wesdorp (1981 :225) bied analitiese beoordeling slegs voordele, want daardeur is dit vir die 

evalueerder duidelik waaraan hy aandag moet skenk. Die doelstellings is ook meer eksplisiet. Analitiese 

beoordeling maak dit ook vir die evalueerder makliker om rekenskap te gee van 'n bepaalde punt wat 

toegeken is. 

Analitiese beoordeling is egter nie sonder kritiek nie. Dit word deur sommige navorsers gesien as 'n 

kunsmatige wyse van beoordeling. Die som van afsonderlike aspekte vir 'n totale beoordeling word as 

betekenisloos beskou, want dit is nie altyd duidelik watter gewig elkeen van die afsonderlike onderdele 

moet bydra tot die totale beoordeling nie (Wesdorp, 1981 :193-194). Verdere krltiek is dat verskillende 

kategoriee wat analities beoordeel moet word, dikwels oorvleuel en nie onafhanklik beoordeel kan word 

nie. Weens die halo-effek word reeds gevelde oordele dan slegs herhaal (Wesdorp, 1981 :226-230). Die 

geheel kan as gevolg van die onderdele misgekyk word. Daarby is dit moeilik, indien nie onmoontlik nie, 

om sander gebruikmaking van 'n bandopname 'n betroubare analitiese beoordeling te gee. 
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3.9.3.3 Gevolgtrekking 

By die evaluering van mondelinge taalvaardigheid is daar plek vir beide beoordelingsmetodes. Volgens 

Wesdorp (1981:194) het navorsing getoon dat sommige beoordelaars beter globaal kan beoordeel as 

analities terwyl die teendeel weer in die geval van ander beoordelaars waar is. Daarby is daar geldigheid 

in Shohamy (1988:173) se siening dat daar nie een absolute krlterium kan wees vir die bepaling van die 

kwaliteit van alle mondelinge taal nie, want dlt is afhanklik van die doel van die evaluering. 

In die loop van die onderrigprogram op skool is dit sinvol dat evaluering anallties sal wees. Dlt geld ook 

in die gevalle waar die evalueerder nie ervare genoeg is nie. 

In die geval van eindevaluering waar tyd 'n groter faktor is en onderrig nie meer ter sake is nie, is globale 

evaluering die antwoord. Oor die vraag of daar werklik 'n verskil is tussen die geldigheid en 

betroubaarheid van die twee metodes en of daar verskillende resultate daarmee verkry word, is daar 

geen eenstemmigheid nie. Navorsing in die verband sal dus 'n bydrae kan lewer. 

3.9.4 Skale en kriteria 

'n Vaardigheid kan nie direk getoets word nie. Dlt kan slegs gemeet word deur die manifestasie daarvan 

in verrigting (Fulcher, 1988:11). By die evaluering van mondelinge taalvaardigheid waar reg en verkeerd 

nie die puntetoekenning bepaal nie, moet gebruik gemaak word van 'n skaal om 'n punt binne die grense 

van 'n hoogste en laagste moontlike punt toe te ken. In die geval van globale evaluering en selfs 

analitiese evaluering is die populere gebruik in skoolverband die toekenning van 'n persentasie wat 

verwerk word na 'n punt ult 1 O of 20, of wat die voorskrif ook mag wees. Die voordeel van 'n persentasie 

is dat dit aan die evalueerder groter beweegruimte gee. Die nadeel daarvan is egter dat die verskil 

tussen byvoorbeeld 'n punt van 63 % en 67 % nie maklik gemotiveer kan word nie. 

In die literatuur oor evaluering blyk dlt dat die groot toetsinstellings en verskeie navorsers voorkeur gee 

aan evalueringskale van 'n kleiner omvang. Die Peace Corps Language Interview van die Educational 

Testing Service (ETS) en die mondelinge taalvaardigheidstoets van die Foreign Service Institute maak 

van 'n 5-puntskaal gebruik (Wesdorp, 1981 :231-232). In die Australian Second Language Proficiency 

Ratings (ASLPR) word 'n 9-puntskaal voorgestel (Lantolf en Frawley, 1988:185) terwyl Bachman en 

Savignon (1986:388) 'n 3-puntskaal voorstel. 

'n Evalueringskaal behoort prakties en sinvol te wees. Die 3-puntskaal bied nie beweegruimte aan die 

beoordelaar nie, kan nie werklik tussen vaardigheidsvlakke diskrimineer nie, is nie geskik om toetslinge 
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in rangordes te plaas nie en kan nie 'n sinvolle punt voorsien wat deel van 'n promosiepunt moet wees 

nie. 

Hoe grater die omvang van die skaal, hoe meer beweegruimte word aan die evalueerder gegee en hoe 

beter kan tussen toetslinge met verskillende vermoens gediskrimineer word. Om betroubaar te kan 

wees, moet elke punt op die skaal goed gedefinieer wees. Dlt is dus voor-die-hand-liggend dat 'n skaal 

met 'n baie wye omvang praktiese implikasies het, nie alleen vir die een wat dlt moet definieer nie maar 

oak vir die een wat dlt moet gebruik. 

'n Praktiese skaal en oak een wat nasienerbetroubaarheid behoort te verhoog is 'n 5-puntskaal wat strek 

van O tot 5, waarin oak vir halwes vanaf 0.5 tot 4.5 voorsiening gemaak word. Die voordeel daarvan is 

dat punte maklik herlei kan word en dat toegekende punte makliker verantwoord kan word. 

Die ideaal sou seker wees om 'n skaal te gebruik wat sal voorkom dat die evalueerder by 'n gemiddelde 

punt bly vassteek, soos 'n 4-puntskaal of 'n 6-puntskaal. Dlt is egter nie 'n maklike skaal om te gebruik 

nie. Bogenoemde probleem behoort egter in 'n groat mate ultgeskakel te word deur duidelik omskrewe 

krlteria vir elke punt op die skaal. 

'n Skaalpunt op sigself beteken niks as daar geen krlterium is waarvolgens bepaalde punte toegeken 

word nie. Kriteria word deur elke punt op die skaal verteenwoordig. Die belangrikheid van duidelik 

geformuleerde kriteria word deur Wesdorp (1981 :212) en Fulcher (1988:34) beklemtoon. 

'n Belangrike aspek wat oak aandag moet geniet, is die getal analitiese kategoriee waarvoor punte 

toegeken moet word. Die literatuur gee hierop geen bevredigende antwoord nie. Wesdorp (1981 :197) 

waarsku teen te veel kategoriee want selfs 'n geoefende beoordelaar het maar 'n beperkte 

onderskeidingsvermoe. Diederich (1974:6-9) se navorsingsbevinding was dat evalueerders 'n maksimum 

van vyf kategoriee onderskei wanneer evaluering anallties geskied, naamlik inhoud, taalgebruik, 

uiteensetting, woordeskat en aanbieding (voordrag). Die Foreign SeNice Institute (FSI) se mondelinge 

beoordelingskaal het oak vyf kategoriee onderskei voordat daar na globale beoordeling oorgeskakel is 

(Fulcher, 1988:6). Bachman en Savignon (1966:386) stel drie kategoriee voor. 

Dit is net logies dat meer as vyf kategoriee onprakties en onhanteerbaar sal wees. Daarby behoort 

Wesdorp (1981 :227) se waarskuwing ter harte geneem te word, naamlik dat die beskrywing van analltiese 

kategoriee dikwels tot misverstand lei en dat sub-kategoriee dikwels nie ultmekaar gehou kan word nie. 

Analitiese kategoriee behoort dus duidelik afgebaken en deeglik omskryf te word. 
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3.10 SAMEVATTING EN VOORSKOU 

Byna elke mens se mondelinge taaluiting is op een of ander stadium van sy lewe aan evaluering 

onderworpe. Hierdie evaluerhig is nie altyd objektief nie, want in die persoonlike wisselwerking tussen 

mense speel subjektiwiteit 'n groot rol. Sodanige evaluering kan nie as betroubaar beskou word nie. 

Evaluering van die aard kan in die interpersoonlike verhouding tussen mense soms vanaf weinige tot 

uiters nadelige gevolge he. 

Waar evaluering 'n persoon se toekoms ten goede of ten kwade kan affekteer, kan 'n onbetroubare 

evaluering van sy mondelinge taalvaardigheid nie bekostig word nie. 'n Leerling wie se punt vir 

mondelinge taalvaardigheid die verskil tussen slaag en druip kan beteken of die werknemer wie se 

beoordeling van sy mondelinge taalvaardigheid vir horn bevordering of geen bevordering in die sak kan 

bring nie, is geregtig op 'n betroubare en geldige evaluering van daardie vaardigheid. 

In hierdie hoofstuk is gekyk na die vereistes vir mondelinge taalvaardigheid, na faktore wat die evaluering 

daarvan kan bel.nvloed en hoe bel.nvloeding teengewerk kan word. Bestaande metodes vir die 

evaluering van mondelinge taalvaardigheid is ondersoek. Weens die gevolgtrekking dat bestaande 

metodes nie 'n bevredigende oplossing bled nie, is 'n alternatiewe model ondersoek. Daar is oak gekyk 

na die probleme wat by die gebruik van 'n alternatiewe model aangespreek moet word. 

In die volgende hoofstuk sal daar gekyk word na die riglyne by die beplanning van meetinstrumente ten 

einde aan die vereistes daarvoor te voldoen. Daar sal oak gekyk word na die standaardisering van 

meetinstrumente, na die stappe in die standaardisering van meetinstrumente in die algemeen en van 'n 

mondelinge taalvaardigheidstoets in die besonder. 
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HOOFSTUK 4 

STANDAARDISERING 

4.1 IN LEIDING 

Meting waarop nie peil getrek kan word nie, boesem geen vertroue in nie. Die Bybel verwys in die 

verband na die gruwel van die valse weegskaal. In genoemde verband het dit klaarblyklik betrekking op 

meting in die meer konkrete sin waar dit gaan om die uitbuiting van ander op finansiele gebied. Daar 

kan egter min twyfel bestaan oar die onaanvaarbaarheid van 'n valse meetmiddel wanneer dit as 

instrument moet dien in die waardebepaling van 'n mens se kennis, vermoens en vaardighede. 

Anders as in die geval van konkrete meting soos van mate, massa, volume ensovoorts waar dit in 'n 

groat mate gaan om die sintuiglik waarneembare, is die meting van iets abstraks soos kennis of 'n 

vaardigheid baie meer blootgestel aan faktore wat daartoe kan bydra dat daar twyfel oar die resultate 

van die meting kan bestaan. 

In die wordingsverloop van die kind speel meting 'n uiters belangrike en bepalende rol. Deur middel van 

meting word bepaal of die kind gereed is, of daartoe in staat is, of selfs bereid is om die volgende trap 

op die kennisleer aan te durf of aan nuwe uitdagings blootgestel te word. Deur middel van meting word 

bepaal of die leerling, en later die student oar die nodige kennis en insig beskik sodat hy as 

gekwalifiseerd beskou kan word om 'n bepaalde studierigting aan te pak of tot 'n bepaalde beroep toe 

te tree. In die beroepswereld word met behulp van meting bepaal of 'n persoon vir bevordering in 

aanmerking kan kom. Dit is dus voor-die-hand-liggend dat geen persoon of instansie wat vir sodanige 

besluite verantwoordelik is, meting kan bekostig wat nie oar absolute geloofwaardigheid beskik nie. 

Die doel van hierdie hoofstuk is daarom om te kyk na 

• die ontwikkeling van meetinstrumente in die algemeen; 

• wat tot die ongeloofwaardigheid van meetinstrumente bydra; 

• watter stappe gedoen kan word om die geloofwaardigheid van die instrumente te probeer 

verseker en 

• die metode waarvolgens 'n geloofwaardige meetmiddel soos vir die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid in Afrikaans ontwikkel kan word. 
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4.2 BASIESE RIGLYNE BY DIE BEPLANNING VAN MEETINSTRUMENTE 

Wanneer opvoedkundige meting beoog word, meet daar volgens ender andere Myers (1987:37-38) en 

Ebel (1979:35) eerstens antwoorde op die volgende drie vrae verkry word: 

• Waarom meet daar gemeet word? 

• Wat meet gemeet word? 

• Hoe meet die meting plaasvind? 

4.2.1 Die doel 

Die antwoord op die eerste vraag le opgesluit in die doel wat met die meting beoog word. Dit kan 

oorsigtelik socs volg opgesom word: Dit kan wees, 6f vir aanvangsevaluering (ook vir diagnosering en 

plasing) voor die aanvang van 'n nuwe onderrigprogram, 6f vir vormende (summatiewe) evaluering (ook 

diagnosering) tydens die onderrigprogram, 6t eindevaluering na afloop van die onderrigprogram om die 

sukses van die onderrig of die sukses van leer vir promosiedoeleindes te bepaal (Millman en Greene in 

Linn, 1989:336). Die doel kan ook wees om 'n spesifieke bekwaamheids- of vaardigheidspeil daarmee 

te bepaal. 

The first and most important step in educational test development is to delineate the 

purpose of the test... A clear statement of test purpose also contributes significantly 

to appropriate test use in practical contexts. 

(Millman en Greene in Linn, 1989:335) 

Dit is vanselfsprekend dat meting bloot ter wille van meting en sender om 'n doel waaroor absolute 

duidelikheid bestaan, na te street, nie alleen sinloos is nie maar ook onregverdig teenoor die toetsling 

is en daarby die beginsel van meting ender verdenking bring. Die belangrikheid van die gedagte word 

socs volg deur Dorans en Kulick (1986:355) uitgelig: 

In recent years much attention has been directed to the issue of fairness in 

education ... tests. 

Geen betekenisvolle uitspraak kan dus gelewer word op grond van metingsresultate wat verkry is op 'n 

wyse waaroor twyfel bestaan nie. 

4.2.2 Die aspekte 

Sodra sekerheid verkry is oor die doel van die meting, meet duidelikheid verkry word oor watter aspekte 

of watter leerinhoude in die meting betrek meet word. lndien die meting van mondelinge taalvaardigheid 
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beoog word, kan die toetsling nie vir daardie doel aan 'n meting van leesvaardigheid blootgestel word 

nie. Op grond van daardie resultate kan nie uitspraak gegee word oor die toetsling se mondelinge 

taalvaardigheid nie. 

The major function of this step is, quite simply, to enhance the ultimate validity of 

test-score inferences. Derived directly from the designated purpose of the test, the 

specification of test attributes provides a guide to subsequent item development, try

out, evaluation, selection, and assembly. 

(Millman en Greene in Linn, 1989:338) 

Die antwoord op die tweede vraag staan daarom in noue verband met die vraag wat uiteindelik oor die 

geldigheid van die meetmiddel gevra gaan word, naamlik of dit wel meet wat dit veronderstel is om te 

meet. Meting wat nie aan hierdie vereiste voldoen nie, kan nie op geloofwaardigheid aanspraak maak 

nie en die resultate kan nie as geldig beskou word nie (kyk ook par. 3.4.1.2, p.46). 

Unless the test scores measure what the test user intends to measure, ... the scores 

will not be valid 

(Ebel en Frisbie, 1991 :101). 

lndien meting nie as geldig beskou kan word nie, kan geen betekenis geheg word aan die resultate wat 

met behulp van daardie meting verkry word nie (Ebel en Frisbie, 1991 :102). 

4.2.3 Die metode 

Wanneer daar by die vraag oor die metode van meting gekom word, is Myers (1987:38) van mening dat: 

This may be the most difficult question of the three, because there are more 

obstacles and pitfalls in selecting instruments and in eliciting appropriate responses 

than there are in the other two areas ... 

Volgens Myers (1987:39) is toetsing egter maar een van 'n verskeidenheid metodes waarvolgens meting 

kan geskied. Ondersteuning kom in die verband ook van Ebel en Frisbie (1991 :26): 

All tests are a subset of the quantitative tools or techniques that are classified as 

measurements ... Tests represent one particular measurement technique. 

Toetsing kan waarskynlik as die mees gebruiklike meetmetode in die onderwys beskou word. Met 

78 



behulp van die resultate wat deur toetsing verkry is, kan waardebepaling plaasvind (Owen en 

Chamberlain, 1988:9-1 O). 

'n Groot probleem is egter gesetel in die felt dat 

... educational tests serve so many different functions in so many varied settings. 

(Millman en Greene in Linn, 1989:336) 

Hieraan kan toegevoeg word dat 

... achievement and ability tests, which comprise the two major classes of 

educational tests, are conceptually different but often not functionally so, in that both 

kinds of tests are commonly used for the same purpose. 

(Millman en Greene in Linn, 1989:336) 

Dit is daarom geen wonder nie dat beweer word: 

At best, testing and evaluation is a highly complex enterprise with confusion even 

among the experts as to the meaning and appropriate use of different testing 

instruments. 

(Standardized tests, 1990:7). 

Dit is dus voor-die-hand-liggend dat daar by die ontwikkeling van 'n bepaalde toets sekerheid verkry 

moet word of dit gaan beantwoord aan die doel waarvoor dit opgestel word en of dit wel gaan toets wat 

dlt veronderstel is om te toets. 

Van den Berg (1988:21) ondersteun hierdie gedagte soos volg: 

Dit lyk voor die hand liggend dat die heel eerste oorweging ... by die keuse van 'n 

toets vir 'n bepaalde doe/ sat wees om te evalueer of die toetsresultate sat bydra tot 

die neem van goeie besluite. 

Hierdie siening slult aan by die aanvanklike gedagte dat meting ('n toets) wat nie geloofwaardige resultate 

kan lewer nie, onaanvaarbaar is. 

Die verkryging van antwoorde op die Waarom? Wat? en Hoe? van meting bied egter nie die waarborg 

dat die toetsresultate as geldig en betroubaar beskou sal kan word nie. 'n Toets (meetmiddel) kan met 
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die grootste moeite en met die mooiste voornemens denkbaar opgestel word, maar as dlt nie aan 

bepaalde vereistes voldoen wat betref die samestelling, toepassing en nasien daarvan nie, kan dlt nie as 

'n geldige meetinstrument wat konstant kan meet en konstante (betroubare) resultate kan lewer (Davies, 

1990:21), beskou word nie. 

Availability of a test is never an adequate substitute for suitability ... 

(Myers, 1987:39) 

(Kyk ook 3.4.1.1, p.45 en 3.4.1.2, p.46 in verband met betroubaarheid en geldigheid.) 

Om die geldigheid van meting en die verkryging van betroubare resultate te verseker, is dlt dus 

noodsaaklik dat van 'n prosedure (meting, nasien en interpretering) gebruik gemaak word wat juis 

daartoe sal kan bydra. 

4.3 STANDAARDISERING 

4.3.1 Redes vir die gebruik van gestandaardiseerde toetse 

Ter wille van regverdige meting moet 'n prosedure gevolg word wat een van die grootste oorsake van 

onbetroubaarheid, naamlik subjektiwiteit, kan neutraliseer of minstens aan bande kan le. 

To be as just as possible ... it is necessary to gather data ... in a formal, comparable, 

objective and fair manner. 

(Desforges, 1989:38) 

Subjektiwiteit in die metingsproses ... het opvoedkundiges genoop om te soek na 

effektiewer metodes ... 

(Vorster, 1991 :18) 

Die behoefte aan en die strewe na 'n regverdige metingsprosedure, het die ontwikkeling en gebruik van 

gestandaardiseerde toetse genoodsaak. 

To this end, standardised tests have been devised. 

(Desforges, 1989:38) 

Oor die waarde van 'n gestandaardiseerde toetsmetode bestaan daar blykbaar min twyfel, soos blyk uit 

die volgende siening van Vorster (1991 :18): 
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Deur die standaardisasie van prosedures om toetse ... op 'n eenvormige wyse toe 

te pas en na te sien asook die resultate te evalueer en te interpreteer, word 

objektiwiteit in die metingsproses verkry. 

Die bekamping van subjektiwiteit is egter nie die enigste rede vir die gebruik van gestandaardiseerde 

toetsmetodes nie. Sander 'n standaardprosedure is eenvormige en dus ook regverdige meting 

beswaarlik moontlik. 

Standardized tests serve the same function in education ... as standard weights and 

measures do in commerce and science ... Without standardized tests, the 

achievement and abilities of students from different classrooms and schools could 

not be assessed readily with a common yardstick. 

(Ebel en Frisbie, 1991 :286) 

Millman en Greene in Linn (1989:340) sluit hierby aan deur te wys op die psigometriese waarde van 'n 

gestandaardiseerde toets, naamlik 

... the reduction of variations in, and thus error arising from, administration 

conditions and scoring practices. 

Verder wys hulle op die praktiese waarde van 'n gestandaardiseerde toets, naamlik 

... its appeal to, and credibility among, many test users. Because of these values, 

standardization represents good measurement practice for all tests and test 

purposes ... 

(Millman en Greene in Linn, 1989:340) 

Teen die agtergrond van bogenoemde positiewe sienings is dit egter belangrik om in gedagte te hou dat 

'n gestandaardiseerde toets as sodanig nie 'n waarborg vir regverdige meting bied nie, want 

... if it is administered under non-standard conditions the results are next to 

meaningless. . .. When you misuse a test instrument you're representing information 

falsely ... 

(Standardized Tests, 1990:7) 

Ondanks die bydrae wat 'n gestandaardiseerde toetsprosedure tot objektiwiteit en eenvormigheid in 

meting kan lewer, wys Myers (1987:30) op enkele nadele daarvan met die woorde: 
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... a high price often is paid for this standardization ... 

• Die vryheid van die toetsafnemer om te improviseer en onmiddellike opvolgwerk te doen, word 

daardeur opgeoffer. 

• Die omvang en die dlepte van die leerinhoud of kennis wat getoets moet word, moet 

noodwendig beperk of arbitrer vasgestel word. 

• Die situasie waarbinne toetsing moet plaasvind, mag nie by veranderde omstandighede 

aangepas word nie. 

• Die gestandaardiseerde toets lewer nie noodwendig al die benodigde inligting op nie. 

• Gestandaardiseerde toetse laat nie ruimte vir die herformulering van vrae wat nie deur die 

toetsling verstaan word nie. 

• Toetslinge wat vrae verkeerd interpreteer en sodoende kumulatief fouteer, kan nie daarop attent 

gemaak word nie. 

Bachman (1990:224) sluit hierby aan deur te wys op die dilemma 

... that by fixing or standardizing test method facets we reduce random errors, 

thereby increasing reliability, but at the same time we introduce systematic errors, 

thereby decreasing validity. 

Genoemde sogenaamde tekortkominge weeg egter nie op teen objektiwiteit en eenvormigheid van 'n 

gestandaardiseerde toetsmetode nie. Die meeste van die tekortkominge kan in 'n groat mate reeds 

tydens die vroee stadium van die ontwikkeling van die gestandaardiseerde toets uit die weg geruim 

word. 

4.3.2 Kenmerke van gestandaarcliseerde toetse 

In die literatuur bestaan daar 'n groat mate van eenstemmigheid oar wat presies met 'n 

gestandaardiseerde toets bedoel word. Daar is wel aspekte wat deur sommige navorsers beklemtoon 

word, terwyl dit weer deur ander as nie so belangrik beskou word nie. 

Volgens Myers (1987:26) word die elemente wat die konsep van gestandaardiseerde meting vorm in die 
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volgende woorde saamgevat: 

... a well-standardized technique will have clear rules governing its use and will 

require uniform skills in administering the test and interpreting its results. 

In 'n groot mate dra hierdie elemente se teenwoordigheid, volgens Myers, by tot die betroubaarheid en 

geldigheid van 'n toets. 

Standard administration procedures, standard scoring criteria, and standard means 

of interpretation represent the vety essence of standardization, and it is difficult to 

see how any assessment technique that did not handle these three elements well 

could be considered standardized. 

(Myers, 1987:27) 

'n Eenvormige prosedure (in 'n handleiding vervat) by die toepassing van 'n toets, asook by die nasien 

en puntetoekenning daarvan ten einde objektiwltelt te verseker, word ook volgens ander relevante 

llteratuur as van die belangrikste kenmerke van 'n gestandaardiseerde toets beskou (Ebel en Frisby, 

1991 :286; Bachman, 1990:74; Desforges, 1989:39; Brown, 1983:259; Van den Berg, 1988:45-46; 

Vorster, 1991 :18; Millman en Greene in Linn, 1989:340). 

Wat presies hierdie aspekte behels, word soos volg deur Millman en Greene in Linn (1989:340) 

saamgevat: 

The conditions of administration include the physical test setting, the directions to 

examinees, the test materials and the time factors. Scoring procedures include both 

derivation and transformation of raw scores. 

Desforges (1989:39) omskryf eenvormige toepassingsprosedure soos volg: 

This means that evetyone taking such a test gets the same set of questions with 

precisely the same instructions and the same amount of time is permitted. 

Myers {1987:27) wys egter daarop dat die teenwoordigheid van die bogenoemde kenmerke as sodanig 

nie voldoende is om standaardisering te verseker nie. Daar moet ook nog bewyse van betroubaarheid 

en geldigheid wees. Dlt is juis met die oog op geldigheid en betroubaarheid dat verskeie navorsers ook 

klem le op die spesifieke inhoudelike aspekte van die toets asook die uittoets en hersiening daarvan as 

kenmerke van 'n gestandaardiseerde toets. 
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The term standardized test refers to a test that has been expertly constructed, usually 

with tryout, analysis, and revision ... 

(Ebel en Frisby, 1991 :286) 

... standardized tests are based on a fixed, or standard content, which does not vary 

from one form of the test to another ... standardized tests have been thoroughly tried 

out ... 

(Bachman, 1990:74) 

A standardized test is one that has been constructed In accord with detailed 

specifications, one for which the items have been selected after tryout for 

appropriateness in difficulty and discriminating power ... 

(Ebel, 1979:379) 

They are constructed ... to meet detailed content specifications and involve extensive 

tryout, analysis and revision of items. 

(Brown, 1983:259) 

Die vraag waarop nie 'n eenstemmige antwoord verkry word nie, is of dit 'n vereiste is dat 'n 

gestandaardiseerde toets oor norms moet beskik ten einde toegekende punte te kan interpreteer. Ebel 

(1979:379); Ebel en Frisby (1991:286); Bachman (1990:74); Brown (1983:259); Van den Berg 

(1988:46); Thorndike, Cunningham, Thorndike en Hagen (1991 :333) wys op die noodsaaklikheid van 

norms vir 'n gestandaardiseerde toets om betekenis aan toegekende punte te kan gee. Hammill in 

Mathewson (1988:463) is egter van mening dat norms nie 'n vereiste vir standaardisering is nie. Myers 

(1987:29) ondersteun hierdie siening wanneer sy soos volg na norms verwys: 

... their presence is by no means an essential criterion for standardization. 

Argumente in laasgenoemde verband is egter nie oortuigend nie. Die oorwig is ongetwyfeld aan die kant 

van norms, daarom kan 'n mens nie anders as om met Mathewson (1988:463) saam te stem nie: 

A test user is in a poor position to know what a score means without adequate 

norms, and therefore having them is generally important for standardized tests. 

Daar moet egter in gedagte gehou word dat daar wel gevalle is waar normskale nie nodig is nie en selfs 

geen doel dien nie. In die verband kan na diagnostiese toetse verwys word waar normskale nie van 

toepassing is nie aangesien daar ander oorwegings geld. Ebel en Frisbie (1991 :286) verwys in die 
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verband oak na die volgende gevalle: 

Of course, not all standardized tests, as the term is commonly used, are intended 

to yield norm-referenced comparisons. Criterion-referenced and domain-referenced 

achievement tests and some personality measures, ... usually provide no tables of 

norms. 

Thorndike, et al. (1991 :195) se omskrywing kan as riglyn in bogenoemde verband dien: 

While norm-referenced tests are used to make inferences about how much a student 

has learned in comparison with others, criterion-referenced tests are used to make 

absolute, not relative, decisions about whether a student has learned specific course 

content. 

Dit is dus duidelik dat kriteriumgerigtheid of normgerigtheid bepalend sat wees of 'n gestandaardiseerde 

toets oar normskale behoort te beskik al dan nie. 

Samehangend met die verkryging van norms vir 'n toets is die toepassing daarvan op 

... groups of individuals similar to those for whom the test is intended ... 

(Bachman, 1990:74) 

In bogenoernde verband word verwys na 'n prakties hanteerbare groep toetslinge (die normgroep) wat 

verteenwoordigend is van die populasie (normpopulasie) vir wie die toets bedoel is. Van den Berg 

(1988:46) stet die beskikbaarheid van gegewens oor normgroepe as 'n vereiste vir gestandaardiseerde 

toetse. Die verkryging van die normgroep (verteenwoordigende steekproef van die normpopulasie) word 

in die literatuur as 'n belangrike aspek in die standaardiseringsverloop van 'n toets beskou. 

The method used for sampling a defined population and the procedures used for 

constructing and presenting norms and standard scores are crucial matters. 

(Levy en Goldstein, 1984:xxi) 

Die verkryging van 'n waarlik verteenwoordigende steekproef is geen maklike taak nie. Thorndike, et al. 

(1991 :334) gaan selfs so ver om te beweer dit is 

... impossible to obtain a truly random sample ... 
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Hoe dit ook al sy, die afweslgheid van aanvaarbare bewyse dat die toetsgroep wat as basis gedien het 

vir die berekende norms verteenwoordigend was, sal ongetwyfeld die betroubaarheid daarvan onder 

verdenking bring. 

Bachman (1990:74) wys ook op 'n verdere kenmerk van 'n gestandaardiseerde toets: 

... if there are alternate forms of the test, these are equated statistically to assure that 

the reported scores on each test indicate the same level of ability, regardless of the 

particular form of the test being used. 

Bogenoemde kan as uiters relevant beskou word. Weens die koste verbonde aan die ontwikkeling van 

'n gestandaardiseerde toets is dit ondenkbaar dat 'n toets ontwikkel kan word wat nie uit meer as een 

altematiewe vorm bestaan nie. Altematiewe vorms moet noodwendig die bruikbaarheid van 'n toets 

vergroot en die gebruiksleeftyd daarvan verleng. 

Die volgende kan dus opsommenderwys as kenmerke van 'n gestandaardiseerde toets beskou word: 

Dit is 'n toets 

• waarvan die inhoud volgens bepaalde spesifikasies opgestel, eksperimenteel uitgetoets en 

geselekteer is; 

• wat beskik oor eenvormige 

• toepassingsprosedure, 

• nasienprosedure en 

• prosedure vir puntetoekenning; 

• wat, waar van toepassing, oor normskale beskik; 

• wat oor bewese geldigheid en betroubaarheid beskik en 

• wat oor 'n handleiding beskik waarin die voorafgaande besonderhede vervat is. 

4.3.3 Stappe in die standaardiseringsprosedure 

Die onderwerp van hierdie studie is die evaluering van mondelinge taalvaardigheid. Om hierdie rede sal 

daar na die standaardiseringsprosedure in die algemeen gekyk word en meer in die besonder aandag 

gegee word aan die stappe wat gevolg behoort te word by die standaardisering van 'n mondelinge 

taalvaardigheidstoets. 

Die doel waarvoor en die omstandighede waaronder 'n toets ontwikkel word, sal in 'n groat mate die 

stappe in die standaardiseringsprosedure bepaal. Dit kan dus gebeur dat 'n stap wat in die geval van 
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een tipe toets gevolg word, nie noodwendig in die geval van 'n ander tipe toets gevolg kan word of 

gevolg hoef te word nie. 

In die llteratuur word die grootste klem op die beplanningsfase gele, terwyl die verdere stappe in die 

meeste gevalle nie baie duidelik ultgespel word nie. 

Brown (1983:260-261) onderskei naas die beplanningsfase drie ander stappe, naamlik die skryf van Items 

(toetsvrae), die eksperimentele uittoetsing en seleksie daarvan, en die spesifisering van die toepassings

en nasienprosedure. Dlt is egter nie baie bevredigende riglyne nie omdat daar belangrike aspekte is wat 

in die ulteensetting van die stappe oar die hoof gesien word. 

Alhoewel nie volledig nie, kan Davies (1990:12) se stappe in toetskonstruksie as van die beste riglyne 

beskou word vir 'n persoon wat die konstruksie en standaardisering van 'n toets beoog, naamlik: 

• Beplanning (planning stage) 

• Die pretoepassingsfase (prepilot stage) 

• Die eksperimentele fase (pilot stage) 

• Die finale fase (final validation stage) 

Binne hierdie raamwerk is dlt moontlik om 'n ulteensetting te gee van al die stappe wat gevolg behoort 

te word by die standaardisering van 'n toets. 

4.3.3.1 Beplanning 

Dlt wat tydens die beplanning gedoen word (of nie gedoen word nie) sal volgens Ebel en Frisbie 

(1991 : 117) 'n invloed he op die geldigheid van die toetsresultate. Hulle druk dlt soos volg ult: 

Once the purpose for testing has been established, the next step to ensuring that 

highly valid scores will be obtained is to develop a test plan. 

Daar word dus aanvaar dat daar op hierdie stadium reeds duidelikheid bestaan oar die doel van die toets 

en watter metode van toetsing gevolg gaan word. Tydens die beplanningsfase behoort die volgende 

aspekte aandag te geniet (Davies, 1990: 12; Brown, 1983:260-261 ; Ebel en Frisbie, 1991 : 114-131): 

a) Tipe respons 

Daar moet beslult word op watter wyse response, waarvoor punte toegeken moet word, verkry kan word. 
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lndlen daar byvoorbeeld 'n prestasietoets wat objektief nagesien kan word, beoog word (Vorster, 

1991 :18), sal die beste keuse waarskynlik meerkeusige items wees (vrae met drie tot vyf moontlike 

antwoorde waarvan slegs een korrek en die res verkeerd sal wees). In die geval van 'n mondelinge 

taalvaardigheidstoets sal gekyk word op watter praktiese wyse respons verkry kan word wat 

puntetoekenning op die mees objektiewe wyse moontlik sal maak (kyk par. 3.8, p.64). 

b) lnhoud 

Wat die inhoud van die toets betref, sal verskillende benaderings ten opsigte van byvoorbeeld prestasie

en bekwaamheidstoetse (vaardlgheidstoetse) gevolg word. Vir 'n prestasietoets moet byvoorbeeld besluit 

word hoedanig die betrokke sillabus in die toets verteenwoordig moet word. Vir die doel word 'n 

spesifikasietabel opgestel waarin al die relevante afdelings in die sillabus betrek word. Die tabel word 

dan in onderafdelings ingedeel waaraan gewigte toegeken word wat sal bepaal hoeveel vrae oor 'n 

spesifieke afdeling gevra moet word. In die spesifikasietabel kan ook indien nodig, beplan word hoeveel 

kennis-, afleidings- en toepassingsvrae in die toets ingesluit moet word. 

In die geval van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets is daar nie sprake van 'n sillabusinhoud waarop die 

toets gebaseer moet word nie. In laasgenoemde geval moet deur middel van die toets, duidelikheid 

verkry word oor die vaardigheidsvlak wat weens blootstelling binne 'n bepaalde milieu bereik Is 

(byvoorbeeld binne skoolverband), of reeds bereik is vir die doeltreffende funksionering binne 'n bepaalde 

milieu (byvoorbeeld in die beroepswereld). Die wyse waarop en die stimulus waarmee mondelinge 

taaluiting vir evalueringsdoeleindes verkry word, moet dus van so 'n aard wees dat dit te alle tye as 

geldig beskou kan word. 

Die inhoudsgeldigheid word dus in 'n groot mate as 't ware reeds by die beplanning van die inhoud in 

die toets ingebou. 

c) Lengte en tydsbeperking 

Die lengte van 'n toets kan in 'n groot mate die betroubaarheid van die toetspunte bepaal. Deur 'n 

prestasietoets se items van 20 tot 100 te vermeerder kan die betroubaarheidskoeffisient van 0,50 tot 0,83 

vergroot word (Thorndike, et al., 1991 :107-108). Toepassingstyd is egter 'n belangrike faktor, daarom 

dien dit nie werklik 'n doel om 'n toets langer te maak indien daar met 'n toets met minder items, maar 

wat wel verteenwoordigend van die leerstof is, 'n aanvaarbare betroubaarheidskoefflsient verkry kan 

word nie. 

In die geval van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets sal nie alleen die aantal of omvang van die 
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mondelinge taaluitinge nie, maar oak die getal nasieners die betroubaarheid bepaal (Mullis, 1984:16). 

lndien die stimulus vir mondelinge taaluitinge onderwerpe is waaroor gepraat moet word, sal dieselfde 

beginsel geld as in die geval van 'n skriftelike taalvaardigheidstoets (kyk par. 3.8, p.64) naamlik: 

... the reliability of scores is primarily a function of the number of different topics ... 

(Mullis, 1984:16) 

Oak in die geval van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets sal die tyd wat die toets in beslag neem egter 

in aanmerking geneem moet word. Die toets behoort dus uiteindelik nie uit meer as die minimum getal 

onderwerpe wat oar 'n aanvaarbare betroubaarheid beskik, te bestaan nie. Dit is egter belangrik dat die 

belangrikste funksies van mondelinge taaluiting in die toets betrek moet word. 

d) Nasienmetode 

Die oogmerk in enige toets is dat die nasien en puntetoekenning daarvan so objektief moontlik moet 

geskied. Een van die kenmerke van 'n gestandaardiseerde toets is juis dat die nasien en 

puntetoekenning op eenvormige wyse en volgens neergelegde riglyne geskied. 

In die geval van prestasie- en skriftelike bekwaamheidstoetse kan objektiewe nasien verseker word deur 

van 'n standaardantwoordblad, waarop antwoorde gekodeer word, en van 'n nasienmasker waardeur die 

korrekte response blootgestel kan word, gebruik te maak. 

Objektiewe nasien is in die geval van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets egter nie so maklik nie. 

Eerstens sal van standaardriglyne gebruik gemaak moet word, en wel in so 'n vorm dat nasien so 

objektief as wat onder die omstandighede moontlik is, geskied. 

Weens die subjektiewe aard van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets, sal die betroubaarheid van die 

nasienpunte deur die getal nasieners beinvloed word. Hoe meer nasieners betrokke is, hoe 

betroubaarder sal die gemiddelde punt wees wat aan 'n toetsling toegeken word (Mullis, 1984:16). Om 

praktiese redes sal dit nodig wees om vooraf die minimum getal nasieners te bepaal wat 'n betroubare 

gemiddelde punt tot gevolg behoort te he. 

e) Toepassings- en nasieninstruksies 

'n Handleiding waarin die toepassingsaanwysings en di1~ riglyne vir 'n eenvormige nasienprosedure 

uiteengesit is, vorm die basis van 'n gestandaardiseerde toets. Daarsonder kan daar nie sprake wees 

van eenvormigheid by die toepassing en nasien van 'n toets nie. Dit geld in 'n grater mate vir 'n 
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mondelinge taalvaardigheidstoets waar daar nie soos in die geval van byvoorbeeld 'n prestasietoets, 'n 

toetsboek, standaardantwoordblad en 'n nasienmasker ter sprake is nie. 

Voor die eksperimentele (eerste) toepassing van die toets moet die lnstruksies wat die suksesvolle 

toepassing van die toets moet verseker, duidelik en volledig op skrif gestel word. Na die eksperimentele 

toepassing en nasien van die toets en nadat alle moontlike terugvoer daaroor ontvang is, word die 

instruksies, indien nodlg, hersien vir die finale toepassing. Na die finale toepassing (indien dit sou 

geskied), word die toepassingsinstruksies waar nodig hersien en saam met die riglyne vir nasien en 

interpretering van die resultate in 'n handleiding vervat wat uiteindelik 'n integrale deel van die toets vorm. 

4.3.3.2 Die pretoepassingsfase 

Na die beplanningsfase waarin bepaal is op watter wyse response vir puntetoekenning verkry moet word, 

op watter leerstofinhoud of ervaringsveld die toets gebaseer moet wees en wat die lengte van die toets 

moet wees, word oorgegaan tot die generering van die items of die stimulusmateriaal. 

In die geval van byvoorbeeld 'n prestasietoets behoort heelwat meer items oar elke kategorie in die 

spesifikasietabel geskryf te word as wat uiteindelik benodig gaan word. Dit is om te verseker dat die 

toetsopsteller na die tyd en geld wat aan die skryf en eksperimentele uittoets van die items bestee is, nie 

dalk met te min suksesvolle items gaan sit waarmee daar nie 'n geskikte toets saamgestel kan word nie. 

In die geval van 'n gestandaardiseerde mondelinge taalvaardigheidstoets is die generering van 

stimulusmateriaal nie 'n maklike taak nie, aangesien daar nie 'n sillabus en leerstofinhoud is waarop dit 

gebaseer kan word nie. lndien die model wat vir die evaluering van skryftaalvaardigheid gebruik word 

(kyk par. 3.8, p.64) en die stimulusmateriaal onderwerpe is waaroor gepraat moet word, kan die taak 

vergemaklik word deur die riglyne wat vir bogenoemde model geld, In aanmerking te neem. 

Meredith en Williams (1984:12) voorsien die volgende riglyne vir onderwerpe: 

• Hulle moet geskik wees vir al die toetslinge in die betrokke teikengroep. 

• Hulle moet hul teen tot voldoende taaluiting om slnvolle evaluering moontlik te rnaak. 

• Hulle behoort nie aanleiding te gee tot emosionele reaksie by die toetsling of die evalueerder nie. 

• Hulle behoort te alle tye aan die betrokke doel te beantwoord, dit wil se, as die doel met die 

onderwerp is om die toetsling se vermoe te toets om 'n beskrywing te gee, dan behoort die 

onderwerp horn nie te leen tot enige iets anders nie. 

Die oogmerk behoort te wees om uiteindelik genoeg onderwerpe te he wat deel van die 
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gestandaardiseerde toets ultmaak, sodat die bekendraak van die onderwerpe nie die betroubaarheid van 

die toets drasties gaan bel.nvloed nie. 

Nadat die Items of stimulusmateriaal (onderwerpe) geskryf is, behoort hulle aan 'n paneel kenners 

voorgele te word en na deeglike voorbereiding in 'n komltee bespreek te word om te verseker dat hulle 

aan alle moontlike vereistes voldoen en aan die spesifieke doel beantwoord. lndien moontlik, behoort 

hulle op 'n klein groepie ult die beoogde teikengroep toegepas te word om moontlike swakhede 

vroegtydig te identifiseer. L.aasgenoemde werkswyse sal egter makliker en met minder logistiese 

probleme in die geval van 'n geskrewe toets wat op 'n groep toegepas kan word, kan geskied as in die 

geval van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets wat individueel toegepas moet word. Die insette van die 

kant van 'n redigeringskomltee (paneel vakkenners) sal daarom in laasgenoemde geval van die 

allergrootste belang wees ten einde die inhoudsgeldigheid van die toets te verseker. 

4.3.3.3 Die eksperimentele fase 

Gedurende hierdie fase word die Items of stimulusmateriaal in die vorm wat dlt min of meer in die 

ulteindelike toets sal funksioneer, toegepas. Die toepassing geskied op 'n verteenwoordigende 

steekproef van die teikenpopulasie vir wie die toets ontwikkel word. Dit is egter nie altyd prakties 

moontlik om weens die aard van 'n teikenpopulasie 'n verteenwoordigende steekproef daarvan te trek 

nie. In so 'n geval kan daar hoogstens eksemplare wat so verteenwoordigend moontlik van die betrokke 

teikenpopulasie is, betrek word. Om betroubare toepassingsresultate te verseker, sal dlt daarom nodig 

wees om gebruik te maak van 'n toetsgroep (eksemplare) wat so groot is as wat prakties moontlik is. 

Die llteratuur is nie baie behulpsaam wanneer dlt kom by die vraag oor die grootte van 'n steekproef nie. 

Praktiese riglyne in die verband kom van Guilford en Fruchter (1978: 126) wat wys op die invloed van die 

steekproefgrootte op die berekening van die standaardfout van die gemiddelde van 'n toets, naamlik hoe 

groter die steekproef hoe kleiner die standaardfout van die gemiddelde. Daarom word 'n steekproef van 

400 tot 500 oor die algemeen as 'n aanvaarbare grootte beskou. 'n Groter steekproef dien nie werklik 

'n doel nie omdat die standaardfout van die gemiddelde dan nie soveel kleiner word om dlt te regverdig 

nie. Waar egter nie van 'n verteenwoordigende steekproef gebruik gemaak kan word nie, is dlt wenslik 

om 'n groter groep toetslinge (eksemplare) te betrek. 

Omstandighede sal bepaal of daar tydens die eksperimentele stadium meer as een toepassing hoef te 

wees. lndien Items of stimulusmateriaal vooraf deeglik geredigeer word en indien genoeg geskryf word 

om te kompenseer vir moontlike mislukkings behoort daar genoeg beskikbaar te wees vir die saamstel 

van die finale toets. 
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4.3.3.4 Die finale fase 

Nadat die items of stimulusmateriaal toegepas en nagesien is, statistiese verwerkings gedoen en seleksie 

plaasgevind het, word die finale toets saamgestel en toegepas met die oog op normberekening en 

geldigheidsbepaling. Laasgenoernde kan egter oak weens praktiese oorwegings tydens die 

eksperimentele stadium geskied deur 'n toets wat as kriterium daarvoor moet dien, saam met die toets 

op die betrokke toetsgroep toe te pas. 

Statistiese gegewens soos standaardafwyking, betroubaarheidskoeffisient, standaardmetingsfout en 

korrelasiekoeffisiente wat uit die normberekeningstoepassing verkry word, kan, indien dit voor die 

toepassing benodig word, reeds met behulp van die resultate van die eksperimentele toepassing bereken 

word. 

Na die finale toets toegepas en nagesien is, die statistiese berekenings gedoen is, die toepaslike 

normskale bereken is en die tydsduur (waar van toepassing) na aanleiding van die tyd wat tydens die 

toepassing aangeteken is, bepaal is, word die toets en handleiding vir die toepassing en nasien van die 

toets en die interpretasie van die resultate gefinaliseer. . 

4.4 SAMEVATTING 

Ten einde die meting van mondelinge taalvaardigheid so regverdig moontlik te laat geskied, is dit nodig 

om van 'n instrument of metode gebruik te maak waarmee meting op 'n geldige en so objektief moontlike 

wyse kan plaasvind en betroubare resultate verkry kan word. Die enigste wyse waarop dit kan geskied, 

is om van 'n gestandaardiseerde toets gebruik te maak. 

In hierdie hoofstuk is gekyk na verskeie sienings van meting in die algemeen en van gestandaardiseerde 

meting in die besonder. Daar is in die bree gekyk na die metode waarvolgens gestandaardiseerde 

toetse in die algemeen en 'n mondelinge taalvaardigheidstoets in die besonder ontwikkel kan word. 

In die volgende hoofstuk sal daar aan die hand van die voorafgaande navorsingsbevindinge gekyk word 

na hoe 'n betroubare, geldige en bruikbare toets in Afrikaans saamgestel en toegepas kan word, wat 

moontlik as 'n model vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid kan dien. Daar sal oak gekyk 

word na tegnieke om die betroubaarheid van die evalueringsmetode statisties te bepaal. 
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HOOFSTUK 5 

BEPLANNING VAN EMPIRIESE NAVORSING 

5.1 INLEIDING 

Uit die voorafgaande ontleding van die relevante literatuur kan tot die volgende gevolgtrekkings gekom 

word: 

• Mondelinge taalvaardigheid speel 'n besonder belangrike rol, nie alleen in die opvoedingsituasie 

nie, maar ook in werksverband (Dobie, 1976:123; Scullard, 1986:83). 

• Mondelinge taalvaardigheid behoort onderrig en geevalueer te word (Backlund, 1985:194; 

Wesdorp, 1981 :183; Rees en Hurst, 1987:79). 

• Die evaluering van mondelinge taalvaardigheid behoort te beantwoord aan die vereistes wat vir 

evaluering gestel word, naamlik betroubaarheid, geldigheid en bruikbaarheid (Bachman en 

Savignon, 1986:384; Myers, 1987:27). 

• Dit is slegs moontlik om 

- die evaluering van mondelinge taalvaardigheid aan die gestelde vereistes te laat voldoen en 

- die faktore wat die suksesvolle evaluering van mondelinge taalvaardigheid kan beinvloed teen 

te werk 

indien daarvan 'n standaard-evalueringsmetode gebruik gemaak word (Duncan, 1987:16; Levine 

en Haus, 1987:48; Walker, 1983:41). 

• Daar bestaan verskele evalueringsmetodes, waaronder ook metodes wat in 'n mate as standaard

evalueringsmetodes beskou kan word. In geeneen van die gevalle kan egter daarop aanspraak 

gemaak word dat daar aan al die vereistes vir evaluering voldoen word nie (kyk par. 3. 7, p.57). 

• Nie een van die bestaande metodes vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid kan as 'n 

bevredigende model vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans beskou word 

nie. 

• 'n Metode vir die evaluering van skryftaalvaardigheid, wat grootliks beantwoord aan die vereistes 

vir evaluering, kan moontlik dien as 'n model vir 'n metode waarvolgens die evaluering van 

mondelinge taalvaardigheid in die algemeen en van mondelinge taalvaardigheid van Afrikaans in 
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die besonder, kan geskied (kyk par. 3.8, p.64). 

In hierdie hoofstuk sal vervolgens 'n beskrywing gegee word van 

• die prosedure wat gevolg is by die saamstel van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets in Afrikaans 

wat geskoei is op die model waarvolgens skriftelike taalvaardigheid reeds suksesvol geevalueer 

is; 

• die meetmiddel self; 

• die steekproef of eksemplare; 

• die toepassingsprosedure; 

• die evalueringsprosedure; 

• die dataverwerkingsprosedure en 

• die standaardiseringsprosedure. 

5.2 PROSEDURE BY DIE SAAMSTEL VAN DIE TOETS 

5.2. 1 Oorwegings wat gegeld het 

By die saamstel van die toets het daar na aanleiding van gevolgtrekkings uit die literatuurondersoek 

enkele belangrike oorwegings gegeld: 

• 'n Teets behoort gebruikersvriendelik te wees. Dit kom daarop neer dat veral die toepassing 

daarvan nie 'n ingewikkelde en omslagtige prosedure moet behels nie, sodat daar so min moontlik 

van die toetslinge se tyd in beslag geneem word. Die nasien-/evalueringsprosedure moet so 

eenvoudig moontlik wees en die riglyne van so 'n aard dat daar by die nasiener /evalueerder geen 

onsekerheid hoef te bestaan wat die betroubaarheid van die evaluering in gedrang kan bring nie 

(kyk par. 3.4.2 en 3.4.3, p.49). 

• 'n Mondelinge taalvaardigheidstoets wat vir 'n bepaalde teikengroep opgestel is, is nie vir 

algemene gebruik geskik nie. 'n Teets behoort vir 'n spesifieke groep toetslinge wat in 'n bepaalde 

opsig homogeen is, opgestel te word. Faktore soos 'n begrensde ervaringsveld, beroepsmilieu 

en rypheidsvlak kan daartoe bydra dat 'n verkeerde beeld van 'n persoon se mondelinge 

taalvaardigheid verkry word indien 'n toets nie daarvolgens opgestel is nie. Dit sou nie alleen 

onregverdig nie, maar oak sinloos wees om byvoorbeeld 'n toets wat op die ervaringsveld van 

persone in die bankwese gerig is op spoorwegamptenare toe te pas (kyk par. 3.4.1, p.45). 

• By die saamstel van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets behoort nie alleen die mees gebruiklike 
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tipe mondelinge funksionering betrek te word nie, maar ook die mondelinge funksionering wat horn 

leen tot die betroubaarste evaluering. In die meeste gevalle is 'n persoon tydens 'n mondelinge 

taaluiting in 'n bepaalde taal besig om iets te vertel, 'n saak te beredeneer of iets te verduidelik of 

te beskryf. lndien 'n persoon dit nie kan doen nie, is hy nie in staat om suksesvol mondeling in 

die betrokke taal te kommunikeer nie. Die mate wat hy wel daartoe in staat is, is dan ook 'n 

aanduiding van die vlak van mondelinge taalvaardigheid waaroor die persoon in die betrokke taal 

beskik. 

Ult 'n ontleding van die llteratuur het dit geblyk dat mondelinge taaluiting waarin van die toetsling 

verwag word om oor bepaalde onderwerpe iets te vertel, te beredeneer, te verduidelik of te 

beskryf, weens die gestruktureerdheid van die opdrag, die betroubaarste evaluering oplewer (kyk 

par. 3.6, p.55 en 3.7, p.57). 

• Mondelinge taaluiting ter wille van evaluering bly iets kunsmatigs al word daar gepoog om dlt so 

outentiek moontlik te maak. Die toetsling sal steeds daarvan bewus bly dat hy met 'n kunsmatige 

situasie te doen het. Daarom behoort die onderwerp(e) waaroor die toetsling moet praat, verband 

te hou met sy ervaringsveld, leefwereld en werksmilieu. Onder normale omstandighede 

kommunikeer 'n mens nie maklik met ander oor 'n onderwerp waarvan jy niks weet of waarin jy 

nie belangstel nie (Spolsky, 1985:37) (kyk ook par. 3.4.4, p.51). 

• Mondelinge taaluiting in 'n kommunikasiesituasie is vlugtig. Die hoorder reageer in die mate wat 

hy begryp en onthou wat gese is. 'n Onvermoe daartoe kan onder andere tot misverstande lei. 

In bepaalde omstandighede kan die hoorder wel vir die spreker vra om iets te herhaal. Dlt is egter 

nie altyd moontlik nie. In 'n toetssltuasie is dit vanwee die steurende effek daarvan ongewens om 

die toetsling te onderbreek. Daarby kan dit nie van veral 'n onervare evalueerder verwag word om 

by die enkele aanhoor van die mondelinge taaluiting 'n geheelbeeld daarvan te vorm en 'n 

betroubare analitiese of selfs globale evalueringspunt toe te ken nie. Die onmiddellike sigbare 

teenwoordigheid van die evalueerder wat nie noodwendig belangstellend luister nie en gereed sit 

om te penaliseer en punte neer te skryf, dra by tot onnodige spanning en beklemtoning van die 

toetssltuasie. Ondanks krltiek teen die gebruik daarvan en die moontlikheid dat sekere nie-verbale 

aspekte dan nie geevalueer kan word nie, kan 'n werklik betroubare evaluering moeilik sender die 

gebruik van 'n bandopnemer geskied. Steurende faktore aan die kant van die evalueerder hoef 

dan nie 'n faktor te wees nie. Bandopnames van mondelinge taalultinge kan ook groter 

objektiwiteit in die hand werk, omdat die evalueerder en die toetsafnemer dan nie dieselfde 

persoon hoef te wees nie en evaluering nie tydens die afneem van die toets hoef te geskied nie. 
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Laasgenoemde gedagte is ongetwyfeld 'n faktor wat baie daartoe sal bydra om die 

bruikbaarheidsgraad van 'n evalueringsmetode te verhoog (kyk par. 3.9.2, p.68). 

• Betroubare en geldige evaluering van mondelinge taalvaardigheid is nie moontlik sonder duidelike 

riglyne nie. lndien die metode waarvolgens mondelinge taaluiting ontlok word, nie volgens 

bepaalde riglyne geskied nie, dit wil se ongestruktureerd is, is daar nie sprake van 'n 

standaardprosedure nie, en ook nie van 'n betroubare metode nie (Vorster, 1980:2-6). Riglyne 

waarvolgens die evaluering van die verkree mondelinge taaluiting kan geskied, is waarskynlik nog 

belangriker. Wat dit veral noodsaak, is die feit dat die evalueerder nie met reaksies gekonfronteer 

word wat aan die hand van 'n memorandum as verkeerd of korrek bestempel kan word nie. 

Mondelinge taaluiting is blootgestel aan subjektiewe beoordeling. Om by die evaluering van 

mondelinge taalvaardigheid subjektiewe beoordeling heeltemal uit te skakel is 'n bykans 

onmoontlike taak (Wesdorp, 1981:187). Ook navorsers soos Hughes en Keeling (1984:227) wys 

byvoorbeeld op die probleem van subjektiewe beoordeling as gevolg van die invloed van die 

kwaliteit van die voorafgaande taaluiting op die evaluering van 'n betrokke taaluiting: 

..• analytic scoring procedures ... were as susceptible to context effects as holistic 

scoring procedures ... 

Duidelike riglyne, wat as standaardprosedure kan geld, en goed omskrewe kriteria behoort egter 

daartoe by te dra dat subjektiwiteit by die evaluering van mondelinge taalvaardigheid tot die 

minimum beperk sal word (kyk par. 3.4.1.1, p.45 en 3.5.2, p.53). 

Opsommenderwys was die oorwegings wat by die saamstel van die toets gegeld het dus om 'n toets 

daar te stel 

• wat geskik sal wees vir 'n bepaalde populasie maar as model kan dien vir soortgelyke toetse vir 

ander populasies; 

• waarin die mees gebruiklike mondelinge taaluiting betrek sal word; 

• waarin die stimulusmateriaal vir die ontlokking van mondelinge taaluiting verband sal hou met die 

toetsling se ervaringsveld; 

• wat aan die hand van duidelike riglyne en goed omskrewe kriteria toegepas en geevalueer kan 

word; 
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• waarin die gebruik van 'n bandopnemer behoort by te dra tot die verhoging van die toets se 

bruikbaarheid en betroubaarheid en 

• wat gebruikersvriendelik behoort te wees. 

Die tersaaklike oorwegings het gegeld toe daar beslult is op 'n model waarvolgens 'n betroubare, geldige 

en bruikbare metode ontwikkel kan word vir die evaluering van mondellnge taalvaardigheid in Afrikaans. 

5.2.2 Die model vir die mondelinge taalvaardigheidstoets 

5.2.2.1 Die toets 

Die toets bestaan ult 

• 'n aantal onderwerpe wat elkeen afsonderlik op 'n kaartjie gedruk is en in groepe van drie elk 

ingedeel is, 

• 'n klankkasset per onderwerp waarop geselekteerde voorbeelde van praatjies (oefenvoorbeelde 

en skaalmodelle) oar die betrokke onderwerp vir die gebruik van die evalueerder opgeneem is en 

• geskrewe riglyne waarvolgens die toepassing van die toets en die evaluering daarvan meet 

geskied. 

5.2.2.2 Die onderwerpe 

Elke groep van drie onderwerpe, wat ult 'n beskrywende, beredenerende en verhalende onderwerp 

bestaan, word as 'n toetsvorm beskou. Dlt kom dus daarop neer dat die toets ult 'n aantal toetsvorms 

bestaan en hulle kan afgewissel word nadat 'n toetsvorm op 'n vasgestelde getal toetslinge toegepas is. 

5.2.2.3 Die toepassingsprosedure 

Daar word vooraf beslult oar watter toetsvorm (groep onderwerpe) 'n bepaalde groep toetslinge meet 

praat. 

Die toetslinge meet oar drie onderwerpe praat. Nadat 'n toetsling die eerste van die drie onderwerpe 

waaroor hy/sy meet praat, ontvang het, kry hy/sy 'n vasgestelde tyd om voor te berei. Op 'n gegewe 

oomblik meet die toetsling begin praat. Die praatjie word saam met enkele identifiserende besonderhede 

op 'n klankkasset opgeneem. Die prosedure word herhaal tot die toetsling oar al drie onderwerpe 

gepraat het. 
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Hierdie toetsprosedure bring mee dat die toetsafnemer en die evalueerder nie dieselfde persoon hoef te 

wees nie. 

5.2.2.4 Die evalueringsprosedure 

Evaluering geskied op enige stadium nadat die toetslinge se mondelinge taaluitinge op band opgeneem 

is. Mondelinge taaluitinge word geevalueer met behulp van 'n evalueringskaal nadat die evalueerder 

horn deur middel van die evaluering van oefenvoorbeelde en skaalmodelle ingeskerp het om volgens 'n 

voorafbepaalde standaard te evalueer. 

(a) Evalueringskaal 

By die evaluering het die evalueerder 'n keuse van twee skale, naamlik 'n analitiese en 'n globale vyfpunt

skaal met 'n laagste punt van een en 'n hoogste punt van vyf, met die moontlike gebruik van halfpunte 

tussenin as 'n verfyning daarvan. Die voor- en nadele van globale en analitiese evaluering is reeds in 

par. 3.9.3, p.70 bespreek. Navorsers,waaronder Marsh en Ireland (1987:353),se bevinding in die geval 

van die evaluering van skryftaalvaardigheid dien as verdere motivering vir die gebruik van 'n globale 

sowel as analitiese evalueringsmetode: 

Correlations were particularly high for the sum of ratings of specific components, but 

were nearly as high for global ratings. 

Ebel en Frisbie (1991: 196) se siening kan ook as ondersteuning in die verband gesien word: 

Analytical scoring allows the scorer to pay attention to the organization and 

integration of the responses, as well as to the relations between crucial elements 

that appear. 

In general, holistic scoring is simpler and faster than analytical scoring. In some 

situations it may yield more reliable scores. 

Die evalueerder maak gebruik van 'n geskrewe teks waarop elke skaalpunt volledig omskryf is. 

Hoogstens drie kategoriee van mondelinge taalvaardigheid word in die analitiese skaal betrek. Meer 

kategoriee dien geen doel nie want dit kan tot oorvleueling lei en tot gevolg he dat reeds gevelde 

oordele slegs herhaal word (Wesdorp, 1981 :226-230). 
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(b) Skaalmodelle en oefenvoorbeelde 

Vir elke onderwerp is daar op 'n afsonderlike klankkasset geselekteerde praatjies opgeneem wat die 

verskillende skaalpunte verteenwoordig en waaroor daar deur 'n paneel kundiges eenstemmigheid bereik 

is. Op die een kant van die klankkasset is daar 'n verskeidenheid praatjies oar die betrokke onderwerp 

(meer as een per skaalpunt) wat nie in rangorde geplaas is nie maar geskommel is. Hierdie praatjies 

dien as oefenvoorbeelde vir die evalueerder. Op die ander kant van die klankkasset is daar een praatjie 

per skaalpunt oar die betrokke onderwerp wat nie in rangorde opgeneem is nie en wat as model vir die 

betrokke skaalpunt moet dien. 'n Paar sekondes na die voltooiing van elke oefenvoorbeeld en 

skaalmodel volg 'n opname van 'n stem wat die punt wat deur die paneel kundiges aan die betrokke 

praatjie toegeken is, lees. 

Voordat die evalueerder die toetslinge se praatjies oar die eerste onderwerp van 'n bepaalde toetsvorm 

begin evalueer, moet hy in staat wees om volgens 'n sekere standaard punte toe te ken. Ten einde dit 

te kan doen moet die evalueerder eers soos volg te werk gaan: 

Hy maak eerstens 'n deeglike studie van die omskrewe riglyne waarvolgens evaluering moet geskied en 

punte toegeken moet word. Dan plaas hy die bandopname van die betrokke onderwerp se skaalmodelle 

in die bandopnemer, luister daarna en bepaal aan die hand van die omskrewe riglyne waarom 'n 

bepaalde punt aan elkeen van die skaalmodelle toegeken is. Die skaalmodelle kan elk gesien word as 

'n kriterium vir die toekenning van 'n bepaalde skaalpunt. Wanneer die evalueerder voel hy het sekerheid 

oar die standaard van puntetoekenning, ruil hy die band om sodat hy na die oefenvoorbeelde kan luister. 

Vervolgens luister hy na die eerste oefenvoorbeeld, skakel die bandopnemer onmiddellik na voltooiing 

daarvan af en ken aan die hand van die geskrewe evalueringskriteria 'n punt toe. Daarna skakel hy weer 

die bandopnemer aan, luister na watter punt aan die oefenvoorbeeld toegeken is, skakel die 

bandopnemer af en vergelyk die punt wat hy toegeken het daarmee. Die prosedure word met die res 

van die oefenvoorbeelde herhaal. Nadat die evalueerder na al die oefenvoorbeelde van die betrokke 

onderwerp geluister het en tevrede is dat sy puntetoekenning elke keer ooreenstem met die reeds 

toegekende punt, is hy gereed om met die evaluering van die toetslinge se praatjies oar die betrokke 

onderwerp te begin. lndien hy nie in die kol is nie, moet die evalueerder die papier waarop hy sy eie 

puntetoekenning aangeteken het, vernietig en die hele proses van vooraf herhaal totdat sy 

puntetoekenning vir die oefenvoorbeelde van die betrokke onderwerp ooreenstem met die toegekende 

punt wat op band voorkom. 

Nadat die evalueerder al die toetslinge se praatjies oar die eerste onderwerp van 'n betrokke toetsvorm 

geevalueer het, moet hy die proses elke keer met die skaalmodelle en oefenvoorbeelde van die 

oorblywende twee onderwerpe van die betrokke toetsvorm herhaal voordat hy met die evaluering van 
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die toetslinge se praatjies oor die onderskeie twee oorblywende onderwerpe kan begin. 

Die inskerpingsproses met die skaalmodelle en oefenvoorbeelde moet herhaal word elke keer wanneer 

'n evalueerder begin met die evaluering van toetslinge se praatjies oor 'n onderwerp wat verskil van die 

voorafgaande onderwerp, wanneer die evalueerder onseker voel of sy puntetoekenning bevraagteken 

word, of elke keer wanneer daar 'n onderbreking van 'n paar dae in die evaluering van dieselfde 

onderwerp was. 

(c) Evalueringspunt 

Die gemiddelde van die punte wat vir die drie onderwerpe aan 'n toetsling toegeken is (verwerk tot 'n 

persentasie indien dit verkies sou word) is die toetsling se punt vir mondelinge taalvaardigheid. 

5.2.3 Die teikengroep 

Die toets het sy ontstaan te danke aan die felt dat daar by die Suid-Afrikaanse Weermag 'n behoefte 

ontstaan het aan 'n bruikbare, betroubare en geldige metode om onder andere mondelinge 

taalvaardigheid in Afrikaans te evalueer met die oog op bevordering tot die onderskeie range. Die toets 

is dus ontwikkel vir die spesifieke gebruik van die Suid-Afrikaanse Weermag. 

5.3 DIE EKSPERIMENTELE FASE 

5.3.1 Die aanloop 

Die ontwikkeling van 'n gestandaardiseerde toets vir die evaluering van mondelinge taatvaardigheid in 

Afrikaans sat 'n nuwe ervaring in die Suid-Afrikaanse konteks wees. Dit is van die uiterste betang dat alte 

moontlike maatreets getref moet word om die eksperimentete toepassing suksesvol te taat verloop en 

'n moontlike herhaling daarvan te voorkom. Groot eise sat gestet word ten opsigte van die manure wat 

vir die toepassing en ontwikkeling van die toets benodig word. Daarby sal die projek groot finansiete 

implikasies he. Die redes daarvoor is die volgende: 

Tydens die eksperimentele fase moet onderwerpe uitgetoets word en opnames van praatjies oor die 

onderwerpe moet op klankkasset opgeneem en geevalueer word met die oog op die selektering van 

oefenvoorbeetde en skaalmodelle. Die oogmerk is om uiteindelik soveel onderwerpe as wat moontlik 

is in die finale toets beskikbaar te he sodat die moontlikheid dat dit op die lange duur bekend mag raak, 

nie 'n belangrike faktor sal wees nie. Dit sal op sigself besondere eise ten opsigte van die identifisering 

van skaalmodelle en oefenvoorbeelde stel. 
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Eerstens moet 'n aanvaarbare getal toetslinge wat betroubare resultate sal verseker, se praatjies oor 'n 

bepaalde onderwerp, waarult oefenvoorbeelde en skaalmodelle geselekteer moet word, op klankkasset 

opgeneem word. 'n Toetsling sal nie oor 'n onbeperkte getal onderwerpe kan praat nie. Hoe meer 

onderwerpe in die vooruitsig gestel word, hoe meer toetslinge sal betrek moet word. 

Tweedens moet al die bandopnames, met die oog op die seleksie van oefenvoorbeelde en skaalmodelle, 

deur 'n aanvaarbare getal onafhanklike evalueerders geevalueer word. In beide gevalle sal tyd 'n 

belangrike faktor wees. 

'n Belangrike oorweging wat egter geld, is dat die manure wat in die eksperimentele fase ingeploeg word, 

nie kan opweeg teen 'n bruikbare eindproduk wat die betroubare en geldlge evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid moontlik maak nie. 

5.3.2 Die eksperimentele onderwerpe 

Verskeie onderwerpe is geskryf. Van hulle is meer algemeen, maar die meeste het op alledaagse 

weermagaktiwltelte van een of ander aard betrekking. Om inhoudsgeldigheid te verseker, is die 

onderwerpe voorgele aan 'n komltee bestaande uit vakkenners van die Raad vir Geesteswetenskaplike 

Navorsing en lede van die Suid-Afrikaanse Weermag wat verbonde was aan die Direktoraat Taaldiens. 

Ult die onderwerpe is ulteindelik 24 gekeur met die oog op eksperimentele toepassing. Tien van die 

onderwerpe hou met die Weermag verband, maar vereis geen gespesialiseerde kennis van 

Weermagaktiwltelte nie. Veertien van die onderwerpe is meer algemeen van aard. Die komltee was egter 

van mening dat dlt wel onderwerpe is waaroor elke weermaglid behoort te kan praat. 

Die 24 onderwerpe is in vier groepe of sogenaamde toetsvorms onderverdeel. Vir praktiese doeleindes 

word dit Vorms A1, 81, A2 en 82 genoem. Elke toetsvorm bestaan ult ses onderwerpe wat van so 'n 

aard is dat twee van elk aanleiding moet gee tot beskrywende, beredenerende en verhalende responsies. 

Die onderwerpe is elk op 'n afsonderlike kaartjie getik en word deur die volgende besonderhede 

voorafgegaan: 

• Vormnommer, byvoorbeeld: Vorm A1 

• Onderwerpnommer ultgeskryf, byvoorbeeld: Onderwerp nommer een 

• 'n Letter wat die tipe onderwerp verteenwoordig in die regterkantse onderste hoek (byvoorbeel 0 

vir oorredend) 
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8yvoorbeeld: 

5.3.3 Die eksemplare 

VORM A1 

Onderwerp nommer een 

0 

Dit het reeds vroeg tydens die beplanningsfase duidelik geword dat dit weens die weermag se 

werksaamhede byna prakties onmoontlik sou wees om 'n verteenwoordigende steekproef te trek vir die 

toepassing van die toets. Daar sou hoogstens gepoog kon word om eksemplare, wat 

verteenwoordigende subgroepe van die betrokke populasie is, by die toepassing te betrek. 

Aangesien daar van die standpunt uitgegaan is dat daar, wat mondelinge taalgebruik betref, in 'n 

naskoolse opset soos die weermag, nie onderskei word tussen eerste en tweede taal nie, is besluit dat 

dieselfde onderwerpe vir Afrikaans- en Engelssprekendes gebruik sou word. 

Twee hoofgroepe van 100 toetslinge elk moet vir elke taalgroep gekies word. Die vier groepe, wat elk 

uit drie subgroepe bestaan, moet so verteenwoordigend moontlik wees van die populasie wat hulle 

verteenwoordig. Die subgroepe moet soos volg saamgestel wees: 

• 25 hoevlak offisiere 

• 25 middelvlak offisiere 

• 50 ander 

Die toetsvorms moet soos volg op die twee hoofgroepe vir elke taalgroep toegepas word: 

• Groep 1: 100 Afrikaanssprekendes: Toetsvorms A1 en 81 

• Groep 2: 100 Afrikaanssprekendes: Toetsvorms A2 en 82 

• Groep 1: 100 Engelssprekendes: Toetsvorms A1 en 81 

• Groep 2: 100 Engelssprekendes: Toetsvorms A2 en 82 

Van elke toetsling word verwag om oar twaalf onderwerpe te praat - eers oar ses onderwerpe uit die een 
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toetsvorm en na 'n pause oar ses onderwerpe uit die ander toetsvorm. 

5.3.4 Die toetsmateriaal 

Die toetsafnemer moet in besit wees van die volgende: 

• 'n 8andopnemer (klankkassetspeler) 

• Klankkassette: een vir elke toetsling 

• Twee stelle onderwerpkaartjies (ses onderwerpe elk): een stel van Vorm A1 of A2. en een stel van 

Vorm 81 of 82 (agt toetsafnemers is veronderstel om elk twaalf onderwerpe op 50 toetslinge toe 

te pas) 

• Toetsverslagvorms 

• Toetsaanwysings 

• Twee penne/potlode (vir die toetsafnemer en die toetsling) 

• 'n Horlosie 

• 'n Kaartjie waarvan die een kant geel en die ander kant rooi is 

• Papier waarop die toetsling enkele gedagtes kan neerskryf 

5.3.5 Noodsaaklike voorbereiding vir toepassing 

5.3.5.1 Die toetslokaal 

Die toetsafnemer is verantwoordelik vir 'n steuringsvrye toetslokaal. Aangesien bandopnames gemaak 

moet word, moet die moontlike opname van steurende geluide so ver moontlik voorkom word. Die 

volgende kennisgewing op die deur van die lokaal kan as voorsorgmaatreel dien: 

Let Wei: Stilte asseblief 

8andopnames word gemaak 

Moenie klop of binnekom terwyl die deur toe is nie 

5.3.5.2 Die toetslinge 

Toetslinge wat hul beurt afwag, moet nie binne hoorafstand van die toetslokaal toegelaat word nie. 

Sorg moet gedra word dat geen kontak plaasvind tussen toetslinge wat hul beurt afwag en toetslinge wat 

die toets afgehandel het nie. 
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5.3.5.3 Onderwerpkaartjies 

Al die toetslinge moet die kaartjies met onderwerpe in dieselfde volgorde ontvang, dit wil se, vanaf 

onderwerp een tot onderwerp ses. Voor elke opname moet die toetsafnemer seker maak dat die 

kaartjies in die korrekte volgorde is. Die toetsafnemer moet ook seker maak dat die regte stel 

onderwerpkaarte vir die spesifieke toetslinge gebruik word. Dit sal voorkom dat meer toetslinge as wat 

nodig is oor een groep onderwerpe praat en te min toetslinge oor 'n ander groep onderwerpe. 

5.3.5.4 Bandopnemer en klankkasset 

Die toetsafnemer moet vooraf toets of die bandopnemer wel klank opneem en dit korrek instel. Die 

mikrofoon moet s6 geplaas word dat dit 'n opname van 'n goeie kwaliteit sal verseker, maar nie die 

toetsling sal steur nie. 

Vorm A moet op kant A en Vorm B op kant B van die klankkasset opgeneem word. Voor die opname 

moet die toetsafnemer elke keer die volgende besonderhede op die plakkers wat op die klankkasset en 

die houer voorkom, skryf: 

• Langs ''Vorm A" en "Vorm B" 'n 1 of 'n 2, afhangende van die vormnommer op die 

onderwerpkaarte 

• Die toetsling se van, voorletters en militere nommer 

• Die taalvlak van die toetsling, naamlik 1 vir Afrikaans eerste taal en 2 vir Afrikaans tweede taal 

5.3.6 Toepassingsprosedure 

5.3.6. 1 lnleidende onderhoud 

Die doel met die onderhoud is eerstens om die toetsling se identifiserende gegewens te verkry en 

tweed ens om te verduidelik wat van hom/haar verwag word en hom/haar op sy /haar gemak te stel. 

Nadat die toetsling op die aangewese plek plaasgeneem het, en al die identifiserende besonderhede op 

die klankkasset, houer en toetsverslagvorm aangeteken is, moet elke toetsafnemer die volgende op 'n 

kalm, gerusstellende wyse aan die toetsling se: 

U gaan nou geleentheid kry om bewys te fewer van u vermoe om sinvol te praat oor 'n verskeidenheid 

onderwerpe. Ek is hier om u praatjies op band op te neem. Dit sat deur spesialiste by Hoofkantoor 

geevalueer word. 
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Oor sommige onderwerpe sal u moontlik baie te se he en oor ander moontlik minder. U moet asseblief 

so natuurlik en so duidelik moontlik praat. Daar sal veral op die volgende aspekte gelet word: 

• U uitspraak, 

• die vlotheid waarmee u praat, 

• die korrektheid en doeltreffendheid van u woordkeuse, 

• die relevansie en geordendheid van die inhoud en 

• veral die doeltreffendheid waarmee u kommunikeer. 

U gaan elke keer 'n kaartjie ontvang met 'n bepaalde opdrag daarop. Lees elke keer die opdrag 

aandagtig deur en maak seker dat u weet wat van u verwag word. U gaan elke keer twee minute lank 

geleentheid kry om die opdrag te lees, daaroor na te dink en te besluit wat u wil se. U mag, indien u 

dit sou verkies, enkele gedagtes op papier neerskryf. Na iwee minute sal aan u gevra word of u gereed 

is en u sal dan versoek word om die onderwerpnommer wat op die kaartjie voorkom, hardop te lees 

en dan te begin praat. Na twee minute gaan ek 'n gee/ kaart op die tafel plaas om u daarop te wys dat 

u nog net 30 sekondes oor het. Na twee en 'n half minute gaan ek 'n rooi kaart op die tafel plaas wat 

sa/ aantoon dat u onmidde/lik moet ophou praat. U moet egter die volgende in gedagte hou: 

• U het hoogstens twee minute om oor die opdrag na te dink; daarom sa/ u vinnig moet dink. 

• U kry hoogstens twee en 'n half minute om te praat; daarom moet u u slegs bepaal by die 

gedagtes wat met die onderwerp verband hou. 

• Sluit u praatjie af met 'n kort samevattende gevolgtrekking. 

Is daar enige onduidelikheid oor wat van u verwag word? Se asseblief u naam sodat dit op band 

opgeneem kan word. (Die toetsafnemer moet die bandopnemer aanskakel en weer afskakel nadat die 

toetsling se naam op band opgeneem is. lndien onduidelikhede oor 'n bepaalde aspek bestaan, moet 

die aspek weer kortliks verduidelik word.) 

5.3.6.2 Toepassing van die toets 

Die toetsafnemer moet die ses onderwerpkaarte van Vorm A in die regte volgorde gereed hou. Aan die 

toetsling moet hy se dat hy twee minute tyd het om te dink wat hy gaan se. Nadat die toetsling 

onderwerp een ontvang het, moet die toetsafnemer die tyd aanteken en na twee minute daarop aandring 

dat hy /sy moet begin praat nadat hy /sy die onderwerpnommer wat op die kaartjie voorkom, hardop 

gelees het. 

Nadat die bandopnemer aangeskakel is, moet die toetsafnemer die tyd aanteken. Die bandopnemer 
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moet onmiddellik afgeskakel word nadat die toetsling opgehou het met praat en aangedui het dat hy /sy 

klaar is. lndien die toetsling na twee minute nog praat, moet die kaart met die geel kant na bo voor 

hom/haar geplaas word. lndien die toetsling na twee en 'n half minute nog praat, moet die kaart met 

die rooi kant na bo voor hom/haar geplaas word. lndien die toetsling na drie minute nog praat, moet 

die bandopnemer onmiddellik afgeskakel word. Die onderwerpkaart moet daarna teruggeneem word en 

dieselfde prosedure moat in die regte volgorde met die oorblywende kaartjies gevolg word. 

Nadat die ses onderwerpe van vorm A afgehandel is, moat die toetsling 'n pouse van 'n halfuur kry 

waarna hy/sy moat terugkom om oor die ses onderwerpe van Vorm B te praat wat op kant B van die 

klankkasset opgeneem moet word. Dieselfde prosedure as in die geval van Vorm A moet gevolg word. 

Nadat die toetsling oor al die onderwerpe gepraat het, moet hy /sy versoek word om onder geen 

omstandighede met iernand daaroor te gesels nie. 

5.3. 7 Nasienprosedure 

5.3.7.1 Evalueerders 

Die praatjies moet onafhanklik deur vyf evalueerders beoordeel word. Elke evalueerder moet al die 

protokolle (praatjies) van een spesifieke onderwerp klaar evalueer voordat hy met die evaluering van die 

volgende onderwerp begin. Elke evalueerder moet vooraf sy naam en die onderwerpnommer, en voordat 

hy begin evalueer, die besonderhede wat op die klankkasset voorkom, op 'n spesiaal ontwerpte puntelys 

·aanteken. 

5.3. 7.2 Puntetoekenning 

Voordat hy met die evaluering begin, moet die evalueerder die uiteensetting van die kriteria waarvolgens 

evaluering moet geskied, deeglik bestudeer. 

Die evalueerder luister na die hele bespreking van die onderwerp en ken dan 'n punt vir globale 

evaluering toe. Daarna luister die evalueerder weer na dieselfde praatjie, beoordeel dit analities en ken 

'n punt vir elkeen van die onderafdelings (kategoriee) toe. 

Die prosedure word met elkeen van die praatjies oor 'n spesifieke onderwerp herhaal tot al die praatjies 

oor daardie spesifieke onderwerp beoordeel is. Dieselfde prosedure word vir die ander onderwerpe 

gevolg. 
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5.3. 7.3 Beoordelingskaal 

Beoordeling geskied volgens 'n 5-puntskaal wat soos volg uiteengesit is: 

5: Baie goed tot uitsonderlik 

4: Bogemiddeld maar nie baie goed nie 

3: Gemiddeld 

2: Ondergemiddeld maar nie baie swak nie 

1: Baie swak 

5.3.7.4 KrHeria vir globale skaal 

5: Kommunikeer op uiters bekwame wyse. Selfversekerd. Openbaar goeie begrip van die 

onderwerp. Uiteensetting duidelik, op die man af en interessant. Praat vlot. Uitspraak, taalgebruik 

en woordeskat so goed as wat verwag kan word. 

3: Kommunikasie middelmatig. Nie vervelig nie maar oak nie baie boeiend nie. Uitspraak oar die 

algemeen verstaanbaar maar foute kom wel voor. Goeie taalgebruik, maar foute kom wel voor. 

Voldoende woordeskat om redelik maklik oar die onderwerp te praat maar nie heeltemal vlot nie. 

1 : Slaag nie daarin om te kommunikeer nie. Foutiewe uitspraak, dikwels onverstaanbaar. 

Taalgebruik uiters swak. Omtrent geen begrip van die onderwerp nie. Woordeskat onvoldoende 

om oar die onderwerp te praat. Praat so sukkelend dat kommunikasie feitlik onmoontlik is. 

5.3.7.5 KrHeria vir analHiese skaal 

Orie kategoriee word in hierdie geval betrek, naamlik produksie, taal en inhoud. Die omskrywing van 

elkeen Is soos volg: 

• PRODUKSIE 

Uitspraak 

5: Baie duidelik, korrek en natuurlik 

1 : Onduidelik, foutief en onnatuurlik 
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Stem 

5: Sterk, regte toonhoogte, varierend, ontspanne 

1: Te hard/sag, geforseerd, eentonig, stram 

• TAALGEBRUIK 

Grammatika 

5: Baie goeie taalbeheer, suiwer idiomatiese taalgebruik 

1 : Swak, plat taalgebruik wat verder deur foute ontsier word 

Woordeskat 

5: Uiters geskik, uitgebreid, treffende beeldspraak 

1 : Heeltemal onvanpas en uiters beperk 

• INHOUD 

Ordening 

5: Besonder goed georden 

1 : Baie deurmekaar en uiters verwarrend 

Relevansie 

5: Alles wat gese word, is ter sake 

1: Spraker kan hom/haar geensins by onderwerp bepaal nie 

Kwaliteit 

5: lnteressant met baie om die lyf 

1 : Vervelig en sender inhoud 
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5.3.8 Dataverwerkingsprosedure 

5.3.8.1 Datavaslegging 

Na afhandeling van die evaluering word die data met behulp van die rekenaar vasgele. Die data wat 

uiteindelik beskikbaar sat wees, is die volgende: 

Onderwerpnommer 

Toetslingnommer (weermagsnommer) 

Evalueerdernommer 

Globale punt deur elke evalueerder toegeken 

Analitiese punte deur elke evalueerder toegeken 

5.3.8.2 Dataverwerking en statistiese tegniek 

Om in hierdie ondersoek gevolgtrekkings te kan maak oor die geldigheid en betroubaarheid van die 

toets, sat veral gebruik gemaak word van standaardafwykings en korrelasiekoeffisiente. Die berekening 

daarvan sat met behulp van 'n rekenaarprogram geskied. 

(a) Standaardafwyking 

Die standaardafwyking gee 'n aanduiding van die mate waartoe toegekende punte in 'n bepaalde toets 

rondom die gemiddelde verspreid le. 

Conceptually, the standard deviation is a number that indicates, on the average, how 

far the scores in a distribution are from the mean. If the scores are all very close 

together near the mean, the standard deviation should be a relatively small number. 

However, if the scores are spread out over a large range, the standard deviation 

should be a relatively large number. 

(Ebel en Frisbie, 1991 :62) 

In 'n normaalverdeling van toegekende punte is die standaardafwyking ongeveer een sesde van die 

omvang van die punte (Ebel en Frisbie, 1991 :63). 

(b) Korrelasiekoeffisient 

Volgens Gouws,et al. (1979:161) verwys korrelasie na 
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'n verband of afhanklikheid tussen twee veranderlikes, sodat 'n toename in die een 

gepaard gaan met 'n toename (positiewe korrelasie) of 'n afname (negatiewe 

korrelasie) in die ander. 

Ebel en Frisbie (1991 :70) verwys na korrelasiekoeffisiente as 

... statistics that show the extent to which scores from one measure are related to 

scores from the same individuals on a second measure. 

Daar is 'n wye verskeidenheid korrelasiekoeffisiente wat almal verskillend bereken word. In hierdie 

ondersoek sal van die Pearson-produkmoment-korrelasiekoettisient gebruik gemaak word. 

Die oogmerk met die dataverwerking is om die volgende gegewens te verkry: 

• Die totale aantal toetslinge (N) per onderwerp 

• Die punt wat elke evalueerder vir 'n bepaalde onderwerp aan elke toetsling toegeken het (globaal 

en analities) 

• Die gemiddelde punt wat deur die evalueerder vir 'n bepaalde onderwerp aan elke toetsling 

toegeken is 

• Die hoogste en laagste punt wat deur die evalueerders vir 'n bepaalde onderwerp aan elke 

toetsling toegeken is 

• Die standaardafwyking van die punte wat deur die verskillende evalueerders vir 'n spesifieke 

onderwerp aan 'n toetsling toegeken is 

• Korrelasies tussen die punte wat die verskillende evalueerders vir elke onderwerp toegeken het 

• Die gemiddelde punt wat vir elkeen van die onderwerpe toegeken is 

• Korrelasies tussen die gemiddelde punte wat vir elke onderwerp toegeken is 

• Die standaardafwyking van die punte wat vir elkeen van die onderwerpe toeken is 

• Die hoogste en laagste punt wat vir elkeen van die onderwerpe toegeken is 
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Aan die hand van die gemiddelde punt wat vlr elkeen van die onderwerpe toegeken Is asook die 

standaardafwyking sal bepaal kan word of 'n betrokke onderwerp aan sy doel beantwoord en in die finale 

toets ingesluit kan word. 

'n Onderwerp wat in vergelyking met die ander onderwerpe 'n baie lae gemiddelde punt verkry het, sal 

na alle waarskynlikheid nie geskik wees om in die toets ingesluit te word nie. Die rede daarvoor is dat 

sodanige onderwerp horn in die geval van die betrokke teikengroep nie leen tot mondelinge taaluiting 

wat sinvol geevalueer kan word nie omdat dit buite hulle ervaringsveld val. 

Die standaardafwyking vir 'n bepaalde onderwerp sal 'n aanduiding gee van die mate wat daardie 

onderwerp diskrimineer tussen toetslinge met 'n hoe en die met 'n lae peil van mondelinge 

taalvaardigheid. Oor die aanvaarbare grootte van die standaardafwyking druk Ebel (1972:378) horn soos 

volg uit: 

A standard deviation of one-sixth the range between highest possible score and the 

expected chance score is quite satisfactory. 

Anders as in die geval van 'n prestasietoets waarin 'n antwoord korrek of verkeerd kan wees om 'n groter 

verspreiding van punte moontlik te maak, kan standaardafwykings van die grootte waarna Ebel verwys 

egter nie by 'n mondelinge taalvaardigheidstoets verwag word nie. Baie min of geen toetslinge gaan nul 

of vol punte kry en punte gaan neig om rondom die gemiddelde te le. 

Die mate waarin die punte wat vir 'n bepaalde onderwerp toegeken is, positief korreleer met die punte 

wat vir die ander onderwerpe toegeken Is, sal aandui of die onderwerp as 'n betroubare alternatief vir 

die ander onderwerpe gebruik kan word. 'n Onderwerp waarvan die punt nie positief korreleer met die 

punte van die ander onderwerpe nie, is nie geskik om in 'n toetsvorm ingesluit te word nie. Die oogmerk 

is juis om toetsvorms te ontwikkel wat met mekaar afgewissel kan word. 

Met behulp van die standaardafwyking van die punte wat deur die verskillende evalueerders vir 'n 

spesifieke onderwerp aan 'n toetsling toegeken is, sal taaluitinge (praatjies) geidentifiseer kan word wat 

as skaalmodelle en oefenvoorbeelde gebruik kan word. 'n Standaardafwyking van o sal bewys wees van 

volkome eenstemmigheid tussen die evalueerders oor die toegekende punt. 

lnternasienerbetroubaarheid sal bepaal kan word met behulp van die korrelasies tussen die punte wat 

die verskillende evalueerders vir elke onderwerp toegeken het. Die berekening van die rekenkundige 

gemiddeldes, standaardafwykings en Pearson-produkmoment-korrelasiekoeffisiente sal met behulp van 

die rekenaar geskied. 
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5.4 DIE FINALE FASE 

5.4. 1 Saamstel van die finale toets 

Nadat die rekenaarverwerkings gedoen is, sal die volgende prosedure gevolg word: 

• Aan die hand van rekenkundige gemiddeldes, standaardafwykings en korrelasiekoeffisiente sal 

bepaal word watter onderwerpe almal in die finale toets ingesluit kan word (kyk 5.3.8.2). 

• Met behulp van rekenkundige gemiddeldes en standaardafwykings wat vir die geselekteerde 

onderwerpe bereken is, sal die onderwerpe vir elke toetsvorm geselekteer word (drie onderwerpe 

per vorm). 

• lnterkorrelasies tussen die toetsvorms sal bereken word om die geldigheid daarvan as alternatiewe 

vorms te bepaal. 

• Aan die hand van die standaardafwyking van die punte wat deur die verskillende evalueerders vir 

'n spesifieke onderwerp aan 'n toetsling toegeken is, sal die skaalmodelle en oefenvoorbeelde vir 

elke onderwerp geselekteer word. 

• Die skaalmodelle en oefenvoorbeelde sal aan 'n paneel evalueerders voorgele word om finaal te 

kontroleer of dit wel as 'n verteenwoordigende voorbeeld(e) van 'n bepaalde punt beskou kan 

word. 

• Die skaalmodelle en oefenvoorbeelde vir 'n bepaalde onderwerp sal onderskeidelik op kant A en 

kant B van 'n klankkasset opgeneem word. 

• Die onderwerpe en toetsvormnommer sal op kaartjies gedruk word. Onderwerp een in toetsvorm 

A sal op die kaartjie aangedui word as A 1, onderwerp twee as A2 en onderwerp drie as A3. 

• Na bestudering van die toepassings- en evalueringsverslae sal die betrokke aanwysings hersien 

word om enige moontlike onduidelikhede ult te skakel. Die aanwysings sal dan finaal gedruk 

word. 

5.4.2 Finale toepassing 

Die geldigheid en betroubaarheid van die toets gaan vervolgens gepaal word deur gebruikmaking van 
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die resultate wat verkry sal word wanneer minstens een vorm van die toets prakties gel.mplementeer 

word. Finale statistiese berekenings sal gedoen word sodra die data van ongeveer 1 000 toetslinge 

verkry is. 

In die geval van objektiewe toetse word 'n toetsgroepgrootte (N) van nle minder as 400 nle as voldoende 

beskou om betroubare statistieke te verkry, mits dit as 'n verteenwoordigende steekproef beskou kan 

word. Weens die aard van die mondelinge taalvaardigheidstoets en die waarskynlikheid dat die 

toetsgroep uit eksemplare van die betrokke populasie sal bestaan, behoort 'n N van minstens 1 000 te 

verseker dat pell getrek kan word op die verkree statistiek. 

5.4.3 Addisionele data 

Saam met die toepassing van die toets sal addisionele data ingesamel word wat as eksterne kriteria 

gebruik kan word. 

5.4.3.1 Ongestandaardiseerde mondelinge toets 

Vir baie jare is mondelinge taalvaardigheid in die SAW geevalueer deur die toetsling oor 'n gegewe 

alledaagse onderwerp te laat praat en dan direk daarna vir hom/haar 'n punt daarvoor toe te ken. Daar 

was van geen standaardmetode vir die toepassing van die mondelinge toets en die evaluering van die 

mondelinge taaluitinge sprake nie. Die objektiwiteit van die puntetoekenning was ook grootliks onder 

verdenking. Ten spyte van die ooglopende tekortkominge daarvan, was dit vir hulle die enigste 

beskikbare metode saver dit tyd en praktiese implementeerbaarheid betref. 

Omdat die metode algemeen gebruik is en daar niks anders vir die doel beskikbaar is nie, sal 'n 

evalueringspunt wat ook op die wyse verkry sal word as kriterium gebruik word om die geldigheid van 

die toets te bepaal. 

5.4.3.2 Gestandaardiseerde skriftelike taalvaardigheidstoets 

Skryf word saam met praat as 'n produktiewe taalmodus beskou (Lombard, 1987:31). 'n Skriftelike 

taalvaardigheidstoets gaan daarom saam met die mondelinge taalvaardigheidstoets toegepas word. Die 

doel daarmee is om addisionele data te verkry wat sinvol vergelyk kan word met die punte wat vir 

mondelinge taalvaardigheid toegeken is. 

Die skriftelike toets bestaan uit 50 meerkeusige items, kan ook as groeptoets toegepas word, word op 

'n antwoordblad beantwoord deur die korrekte antwoord te kodeer en word met behulp van 'n 
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nasienmasker nagesien om objektiwitelt te verseker. Die toets bestaan uit 40 taalgebruik- en 1 O 

leesbegripvrae, is nie op 'n sillabus gebaseer nie en kan dus as 'n bekwaamheidstoets gesien word. 

5.4.4 Finale berekenings 

5.4.4.1 Datavaslegging 

Elke toetsling se punte vir die onderskeie toetse sal met die oog op die finale berekenings saam met 'n 

identifiserende nommer (nie magsnommer nie) en die toetsling se geslag op die puntestaat oorgedra 

word. Weens die vertroulikheid van die punte sal die nommer slegs deur die Direktoraat Taaldiens van 

die SAW aan die betrokke toetsling gekoppel kan word. Op die puntestaat sal ook die punte wat deur 

die onderskeie evalueerders vir die mondelinge taalvaardigheidstoets toegeken is, verskyn. Die 

gegewens sal met behulp van die rekenaar vasgele word. 

5.4.4.2 Dataverwerking en statistiese tegniek 

Die volgende gegewens sal met behulp van 'n rekenaar verkry word: 

• Getal toetslinge 

• Rekenkundige gemiddelde en standaardafwyking per toets 

• Die betroubaarheid van elke toets 

• Die metingsfout vir elke toets 

• Die minimum en maksimum punte behaal in die mondelinge taalvaardigheidstoets 

• Die Pearson-Produkmoment-korrelasiekoeffisiente tussen 

• die verskillende toetse 

• die verskillende onderwerpe van die mondelinge taalvaardigheidstoets 

• die verskillende evalueerders van die mondelinge taalvaardigheidstoets. 

5.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die oorwegings wat gegeld het by die saamstel van die mondelinge 

taalvaardigheidstoets bespreek. Die aanloop tot die saamstel van die toets, die toets self asook die 

toepassings- en nasienprosedure is beskryf. Daar is ook aangedui watter prosedure ten opsigte van 

datavaslegging en dataverwerking gevolg sal word asook watter kriteria gebruik sal word om die 

geldigheid van die toets te bepaal. 
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In hoofstuk 6 sal die verskillende toepassings en die toepassingsresultate bespreek word ten einde te 

bepaal of die mondelinge taalvaardigheidstoets 'n geldige, betroubare en bruikbare instrument is vir die 

evaluering van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans. 

115 



HOOFSTUK 6 

EMPIRIESE NAVORSING 

6.1 INLEIDING 

Hierdie hoofstuk handel oor die toepassing van die mondelinge taalvaardlgheidstoets in Afrikaans asook 

van enkele and er toetse soos in die vorige hoofstuk beplan. Eerstens sal die eksperimentele toepassing 

bespreek word en daarna die operasionele toepassing van die mondelinge taalvaardigheidstoets, die 

ongestandaardiseerde mondelinge toets en 'n gestandaardiseerde skriftelike taalvaardigheidstoets. Die 

beginsels wat gegeld het by die samestelling van die finale toets asook die statistiese data wat die 

grondslag vir die samestelling daarvan gevorm het, sal bespreek word. Daar sal 'n uiteensetting gegee 

word van die toepassingsresultate en van die verkree data. Die doel is om tot 'n gevolgtrekking te kan 

kom oor die geldigheid en betroubaarheid van die mondelinge taalvaardigheidstoets asook oor die 

bruikbaarheid daarvan as model vir die saamstel van mondelinge taalvaardigheidstoetse vir ander 

teikengroepe. 

6.2 DIE EKSPERIMENTELE TOEPASSING 

6.2. 1 Die aanloop 

'n Groep van agt persona wat bestaan het ult permanente weermagslede en dienspligtiges wat verbonde 

was of toegewys is aan die Direktoraat Taaldiens van die Suid-Afrikaanse Weermag, wat die toepassing 

sou koordineer, is aangewys om die eksperimentele toepassing van die mondelinge taalvaardigheidstoets 

te behartig. Aanwysings waarvolgens die eksemplare geselekteer moes word en die toepassing moes 

geskied, is so volledig moontlik op skrif gestel. Hierdie aanwysings is tydens 'n opleidingsessie deeglik 

met die groep toetsafnemers bespreek ten einde te verseker dat die eksemplare so verteenwoordigend 

moontlik en die toepassing so eenvormig moontlik sou wees. Weens die omvang van die mannekrag 

wat by die toepassing betrek sou word (toetsafnemers sowel as toetslinge) asook die manure wat bestee 

sou word (24 onderwerpe met ongeveer 200 toetslinge per onderwerp) moes alle moontlike 

voorsorgmaatreels getref word om die toepassing suksesvol te laat verloop. 

Ten einde te probeer verseker dat die toetslinge die toepassing met die nodige ems bejeen, sou die 

punte wat hulle in die toepassing verwerf in aanmerking geneem word vir bevordering wat op daardie 

stadium ter sprake sou wees. Dit sou dus nie vir die toetslinge nodig wees om op daardie stadium nog 

addisioneel vir mondelinge taalvaardigheid getoets te word met die oog op bevordering nie. 
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6.2.2 Die eksemplare 

In die praktyk het die verkryging van die eksempare nie so maklik verloop as wat gehoop is nie. 

Verskeie faktore het die verkryging van verteenwoordigende subgroepe baie bemoeilik. 

Eerstens het die gedesentraliseerde opset van die SAW meegebring dat die toetsafnemers Suid-Afrika 

letterlik in alle windrigtings moes deurkruis. Hui taak is verder bemoeilik deur die felt dat die SAW met 

sy vier komponente, naamlik Leer, Lugmag, Vloot en Geneeskundige Diens, en ook hulle verskillende 

onderafdelings, in geen opsig as staties beskou kan word nie. Daarby was die SAW gedurende hierdie 

tyd in die operasionele gebied betrokke wat 'n voortdurende beweging van weermaglede tot gevolg 

gehad het. Die afle van mondelinge taalvaardigheidstoetse, en wel op die groot skaal wat dlt moes 

geskied, het op daardie stadium eiesoortige probleme opgelewer. Om dus die vereiste getal toetslinge 

wat as verteenwoordigend beskou kon word in die toepassing te betrek, was geen rnaklike taak nie. 

Tweedens het die verkryging van verteenwoordigende subgroepe ult die gedeelte van die 

weermagpopulasie wat nie Afrikaanssprekend is nie, maar as tweedetaalsprekers beskou kon word 

soveel probleme opgelewer dat die eksperimentele toepassing oor 'n baie langer tydperk gestrek het as 

wat oorspronklik voorsien is. 

Ten spyte van bogenoemde probleme is grootliks daarin geslaag om op 'n enkele ultsondering na, die 

vereiste of min of meer vereiste getal toetslinge in die toepassing te betrek. Die werklike getalle word 

In Tabel 1 weergegee. In die verdere bespreking sal na toetslinge wie se moedertaal nie Afrikaans is nie, 

maar Afrikaans op tweedetaalvlak gebruik, verwys word as nie-Afrikaanssprekende toetslinge. 

Groep 1 

Groep 2 

TABEL 1 

GETALLE AFRIKAANSSPREKENDE (A) EN NIE-AFRIKAANSSPREKENDE (E) 

TOETSUNGE IN DIE TOEPASSING BETREK 

A E 

108 100 

98 74 

6.2.3 Die toepassing self 

Ult die terugvoering wat verkry is, het dlt geblyk dat die toepassing in die algemeen en die opname van 

die praatjies in die besonder na wense verloop het en dat hierdie gedeelte van die program as ulters 

suksesvol beskou kan word. Alhoewel daar hiermee bewys is dat 'n toepassing van hierdie aard en 
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omvang wet suksesvol kan verloop, lei dit geen twyfel nie dat die militere milieu waarbinne dit 

plaasgevind het op sigself ook tot die sukses bygedra het. 

Die oogmerk was om soveel onderwerpe as wat prakties moontlik sou wees uit te toets ten einde die 

toets se bruikbaarheid te kon vergroot. Met 'n groot getal onderwerpe in die eksperimentele fase sou 

ook verseker kon word dat voldoende bruikbare onderwerpe nog beskikbaar gaan wees indien daar van 

die onderwerpe as onsuksesvol bewys sou word. Dit was egter belangrik dat soveel onderwerpe 

moontlik op dieselfde toetslinge uitgetoets moes word, anders sou meer toetslinge betrek moes word. 

Dit sou dit moontlik maak om die grootste moontlike getal onderwerpe met mekaar te korreleer - 'n 

belangrike faktor by die uiteindelike selektering en geldigheidsbepaling van die onderwerpe. Alhoewel 

daar beset is dat dit vir die toetslinge geen maklike taak sou wees om agtereenvolgens oor twaalf 

onderwerpe te praat nie, was daar in die lig van bogenoemde eintlik geen ender keuse nie. 

Toetsafnemers het na die toepassing gerapporteer dat daar gevalle was waar daar teen die einde van 

die toepassing 'n mate van vermoeidheid ingetree het. Meer ruskanse bo en behalwe die pouse wat na 

afhandeling van ses onderwerpe gegee is, sou moontlik die vermoeidheidsfaktor se invloed verminder 

het. Dit sou egter die toepassingstyd wat reeds aansienlik was, nog verder verleng het. Dit sal eers by 

die ontleding van die evalueringsresultate moontlik wees om te bepaal of vermoeidheid wel 'n rol gespeel 

het. 

Dit is as die ideaal gestel dat die bandopnames in 'n steuringsvrye omgewing gemaak moes word. Die 

rede daarvoor was om uiteindelik voldoende opnames van praatjies oor elkeen van die onderwerpe te 

kon he wat nie alleen evalueerbaar sou wees nie, maar ook geskik sou wees om uiteindelik as 

skaalmodelle en oefenvoorbeelde gebruik te kon word. Hierdie ideaal was nie so maklik bereikbaar nie. 

Die toetsafnemers moes in baie gevalle gaan na die plekke waar die toetslinge besig was om hul militere 

diens te verrig. Van daardie plekke was nie noodwendig ingerig of sodanig gelee dat steuringsvrye 

bandopnames gemaak kon word nie. 

Hierdie gedeelte van die eksperimentele fase kan egter as uiters geslaag beskou word. Ten spyte van 

die soms minder gunstige omstandighede het die toetsafnemers daarin geslaag om evalueerbare en 

meer as voldoende bruikbare opnames van praatjies oor elkeen van die vier-en-twintig onderwerpe te 

maak. Met die uitsondering van 'n paar individuele opnames van praatjies oor enkele van die 

onderwerpe wat as gevolg van te veel agtergrondgeluide nie as skaalmodelle en oefenvoorbeelde gebruik 

kon word nie, kan die getalle soos in Tabel 1 (p.117) aangedui, vir alle praktiese doeleindes as die getal 

opnames per onderwerp beskou word. 

118 



6.2.4 Die evalueerders 

Die oogmerk was dat elke onderwerp tydens die eksperimentele fase deur vyf evalueerders geevalueer 

moes word. Aanvanklik is gevrees dat die vereiste miskien te ambisieus was. Die vrees het egter 

ongegrond geblyk te wees. 

Die Direktoraat Taaldiens van die SAW het 24 persone wat op een of ander wyse aan die weermag 

verbonde was en oor die nodige ervaring beskik het of relevante opleiding ondergaan het, geidentiflseer 

vir die evalueringstaak. Die beskikbaarheid van so 'n groot getal het op die ou end die voordeel ingehou 

dat die evalueerders se ander weermagverpligtinge nie die evaluering ernstig kon ontwrig nie. Dlt het 

dlt ook moontlik gernaak om minstens vyf evalueerders by elke onderwerp te betrek - in die meeste 

gevalle was meer, selfs tien evalueerders betrokke (kyk Tabel 2 en 3 p.120 en 121). As gevolg van die 

getal evalueerders was dlt ook moontlik om 'n redelike mate van kontinuitelt te behou. Ten opsigte van 

beide groepe onderwerpe (1-12 en 13-24) en toetslinge (Afrikaanssprekend en nie-Afrikaanssprekend) 

was ongeveer vier van dieselfde evalueerders in die meeste gevalle by die evaluering van 'n bepaalde 

onderwerp betrokke. Die grootste kontinuitelt wat evalueerders betref, het in die geval van die nie

Afrikaanssprekende toetslinge voorgekom (kyk Tabel 3 p.121). Ses van dieselfde evalueerders is by al 

die onderwerpe van Groep Een betrek terwyl ses van dieselfde evalueerders met die ultsondering van 

enkele gevalle al die onderwerpe van Groep Twee geevalueer het (kyk Tabelle 2 en 3 p.120 en 121). 

Sommige van die evalueerders het relatief min onderwerpe geevalueer. E3 het geen onderwerp 

geevalueer nie terwyl E7, E9, E13, E16, E17, E20, E23 en E24 vyf of minder onderwerpe geevalueer het. 

Van bogenoemde evalueerders het oak relatief min praatjies per onderwerp geevalueer (kyk Tabelle 2 

en 3 p.120 en 121). Die moontlikheid bestaan dus dat die puntetoekenning daardeur beinvloed kon 

wees, veral in gevalle waar moontlik ook nag onderbrekings voorgekom het. Daar is daarom beslult om 

by die finale berekenings evalueerders wie se puntetoekenning vir 'n bepaalde onderwerp drasties afwyk 

van die van die ander evalueerders, bulte rekening te laat. 

In die geheel gesien kan daar nie werklik tout gevind word met die beskikbaarheid van die evalueerders 

as sodanig nie, aangesien die oogmerke wat gestel is ten opsigte van die getal evalueerders per 

onderwerp, nie alleen bereik is nie maar selfs in 'n groot mate oortref is. 

6.2.5 Verloop van die evaluering 

Die evaluering het op 'n sentrale plek, naamlik in die kantore van die Direktoraat Taaldiens van die SAW 

in Pretoria plaasgevind. Die Direktoraat Taaldiens het ook toesig gehou oor die verloop van die 

evaluering, gereelde terugvoering aan die ondersoeker gegee en knelpunte met horn bespreek. 
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D 
E1 

E2 

E4 

E5 

EB 

E7 

E9 

E10 

E11 

E13 

E14 

E15 

E1B 

E17 

E18 

E19 

E20 

E22 

E23 

E24 

Totaal 

N 
0 

01 

107 

107 

84 

24 

107 

85 

41 

7 

02 03 

82 105 

88 

88 62 

18 

40 

22 18 

82 105 

88 23 

40 87 

18 42 

18 24 

9 10 

TABEL 2 

GETAL AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE DEUR ELKE EVALUEERDER (E) PER ONDERWERP (0) GEeVALUEER 

04 ()!; Oe 01 Oa Os 010 011 012 013 014 015 01s 011 01s 019 02o 021 022 023 024 Totaal 

24 24 98 95 71 72 72 72 528 

39 39 81 80 104 84 98 95 72 72 25 25 792 

105 105 105 81 81 84 84 104 104 70 95 72 72 71 71 24 23 73 72 71 71 1892 

81 81 81 82 104 104 98 95 71 71 48 71 72 72 95 95 98 98 1509 

40 40 85 25 25 195 

40 40 

18 18 229 

104 104 104 104 104 104 98 95 98 98 49 49 72 72 71 72 71 71 1534 

25 25 50 

23 23 41 41 128 

105 105 105 48 48 50 49 49 49 98 98 98 95 47 48 49 49 1410 

28 48 48 25 25 210 

85 85 170 

40 

105 105 105 104 104 81 81 104 104 46 48 73 73 71 71 24 22 72 72 48 48 1853 

83 83 105 23 23 22 28 28 98 95 47 48 48 48 905 

40 40 48 48 172 

24 24 22 22 18 47 22 347 

22 82 

42 

8 8 8 9 9 8 9 5 7 7 8 7 7 10 10 7 7 7 7 9 9 188 



TABEL 3 

GETAL NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE DEUR ELKE EVALUEERDER (E) PER ONDERWERP (0) GEeVALUEER 

D 01 02 03 04 Os Oe 07 Os .. 09 010 011 012 013 014 015 01e 011 01e 019 02o 021 022 023 024 Totul 

E1 50 50 74 73 74 74 74 74 74 73 49 39 na 

E4 7 es es 27 28 24 24 224 

E5 25 51 50 47 47 73 74 74 74 74 73 73 73 808 

E8 49 4 102 102 101 102 100 100 100 99 100 99 23 23 1104 

ES 53 102 102 102 101 102 100 78 78 99 98 99 24 23 1155 

E10 51 50 74 73 74 74 74 74 74 73 73 73 837 

E11 53 102 28 24 53 77 52 100 100 75 78 99 23 23 885 

E12 49 102 50 24 23 25 48 24 24 24 24 417 

E14 78 102 25 4 50 50 74 74 74 73 45 45 894 

E15 102 102 102 78 100 102 78 100 100 92 100 95 23 23 1195 

E18 9 9 

E18 73 73 51 50 24 24 28 28 351 

E19 4 4 73 73 74 74 70 70 74 73 73 73 735 

E21 102 98 102 53 101 102 100 100 100 95 78 99 4 4 1138 

E22 24 24 24 4 28 94 

Totul 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 9 9 7 7 8 8 8 8 5 5 7 8 183 

N 



Die evaluering het geskied vol gens die prosedure soos in paragraaf 5.3. 7.1 en 5.3. 7.2, p.106 uiteengesit 

en vol gens die kriteria soos in paragraaf 5.3. 7.4 en 5.3. 7.5, p.107 beskryf. Die evalueringsprosedure en -

kriteria is in gedrukte vorm aan elke evalueerder voorsien en tydens 'n opleidingsessie bespreek. 

Aangesien daar van 'n standaardevalueringsvorm gebruik gemaak is, het dit die vaslegging van die data 

met behulp van die rekenaar vergemaklik. Die volgende data was uiteindelik vir berekeningsdoeleindes 

beskikbaar: 

• Onderwerpnommer 

• Evalueerdernommer 

• Toetslingnommer 

• Globale punt deur elke evalueerder toegeken 

• Analitiese punt deur elke evalueerder toegeken 

Die gegewens soos in paragraaf 5.3.8.2, p.109 uiteengesit, is met behulp van rekenaarverwerkings verkry. 

Elke evalueerder se evaluering het onafhanklik van die van die ander geskied. Daarby was dieselfde 

evalueerders of ewe veel evalueerders ook nie deurgaans by die evaluering van 'n bepaalde onderwerp 

betrokke nie. Tabelle 2 en 3 (p.120 en 121) is dan ook 'n duidelike weerspieeling daarvan. 

6.3 EVALUERINGSRESULTATE VAN DIE EKSPERIMENTELE TOEPASSING 

6.3.1 Analitiese, globale en gemiddelde mondelinge punte: Onderwerp Een 

Tabelle 4 tot 15 gee 'n opsommende beeld van die resultate wat vir Onderwerp Een (01) verkry is. 

Hierdie opsommende gegewens word slegs in die geval van Onderwerp Een in tabelvorm gegee 

aangesien dit onpraktie~ is om dit in die geval van al 24 onderwerpe te doen. Tendense of afwykings 

ten opsigte van die ander onderwerpe sal bespreek word. Gegewens wat op al die onderwerpe 

betrekking het en vir die doel van hierdie ondersoek as belangrik beskou word, sal in relevante tabelle 

weergegee word. 

In die geval van Afrikaanssprekende sowel as nie-Afrikaanssprekende toetslinge was daar sewe 

evalueerders by 01 betrokke (kyk Tabel 4, p.123). 
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TABEL 4 

AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE SE GEMIDDELDE ANALITIESE PUNTE VIR ONDERWERP 1 

SOOS DEUR EVALUEERDERS (E) TOEGEKEN MET: GETAL TOETSLINGE GEeVALUEER (N), 
-

REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA) EN MINIMUM EN MAKSIMUM PUNT 

-
N x SA Min. Maks. 

E4 107 3,03 0,27 2,3 3,6 

E9 107 3, 11 0,34 2,2 4,3 

E14 84 3,10 0,38 2,0 4,3 

E15 24 2,95 0,46 2,1 4,0 

E18 107 2,94 0,38 2,1 4,0 

E19 65 3,15 0,21 2,5 3,7 

E22 41 3,25 0,31 2,2 3,8 

TABEL 5 

KORRELASIES TUSSEN EVALUEERDERS: AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE SE GEMIDDELDE 

ANALITIESE PUNTE VIR ONDERWERP 1 

E4 E9 E14 E15 E18 E19 

E9 0,688 -
N=107 

E14 0,689 0,879 -
N=84 N=84 

E15 0,696 0,898 0,867 -
N=24 N=24 N=24 

E18 0,617 ' 0,720 0,621 0,824 -
N=107 N=107 N=84 N=24 

E19 0,674 0,795 0,613 - 0,547 -
N=65 N=65 N=42 N=65 

E22 0,371 0,819 0,857 - 0,697 0,626 
*N=41 N=41 N=18 N=41 *N=23 

* Nie betekenisvol op 1 % peil nie 
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6.3.1.1 Afrikaanssprekende toetslinge 

Wat die resultate van die Afrikaanssprekende toetslinge betref, kan die volgende waargeneem word: 

(a) Gemiddelde analitiese punte (kyk Tabel 4, p.123) 

-
• Die rekenkundige gemiddelde (X) wissel van 2,94 tot 3,25. Die variasie is dus ongeveer 0,31. 

• Die standaardafwyking wissel van 0,21 tot 0,46 alhoewel dit in ses uit die sewe gevalle wissel van 

0,21 tot 0,38. Dit is opvallend dat E15 met die minste kandidate, naamlik 24, die grootste 

standaardafwyking en dus die grootste punteverspreiding toon. 

• Die gemiddelde analitiese punte wat deur die evalueerders toegeken is, korreleer oor die algemeen 

baie goed (kyk Tabel 5, p.123). Slegs E4 en E22 se puntetoekenning toon 'n merkbaar laer 

korrelasie. Die puntetoekenning van E22 korreleer egter oor die algemeen goed met die van die 

ander evalueerders. Dit wil voorkom of E4 se puntetoekenning in die geheel gesien swakker 

korreleer met die van die ander as wat die geval is met elkeen van die ander evalueerders se 

puntetoekenning. Die korrelasiekoeffisiente is egter in die meeste gevalle nog steeds hoog positief 

en E4 kan daarom nie uitgesonder word as 'n swak evalueerder nie. (Let Wei! Vir die interpretasie 

van korrelasiekoeffisiente word in hierdie ondersoek gebruik gemaak van Mulder se omskrywing 

(Mulder, 1981:74)). 

TABEL 6 

AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE SE GLOBALE PUNTE VIA ONDERWERP 1 SOOS DEUR 

EVALUEERDERS (E) TOEGEKEN MET: GETAL TOETSLINGE GEeVALUEER (N), REKENKUNDIGE 

GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA) EN MINIMUM EN MAKSIMUM PUNT 

N 
~ -x SA Min. Maks. 

E4 107 3,21 0,33 2,5 4,5 

E9 107 3,30 0,47 2,0 5,0 

E14 84 3,22 0,47 2,0 5,0 

E15 24 3,15 0,50 2,5 4,5 

E18 107 3,02 0,48 2,0 4,5 

E19 65 3,30 0,37 2,0 4,0 

E22 41 3,52 0,51 2,0 5,0 
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TABEL 7 

KORRELASIES TU SS EN EV ALUEERDERS: AFRIKAANSSPREKENDETOETSLINGE SE GLOBALE PUNTE 

VIR ONDERWERP 1 

E4 E9 E14 E15 E18 E19 

E9 0,612 -
N=107 

E14 0,619 0,772 -
N=84 N=84 

E15 0,886 0,781 0,798 -
N=24 N=24 N=24 

E18 0,578 0,715 0,653 0,800 -
N=107 N=107 N=84 N=24 

E19 0,607 0,689 0,589 . - 0,538 -
N=65 N=63 N=42 N=65 

E22 0,264 0,806 0,602 - 0,649 0,648 
*N=41 N=41 *N=18 N=41 *N=23 

* Nie betekenisvol op 1 % peil nie 

(b) Globale punte (kyk Tabel 6, p.124) 

• Die rekenkundige gemiddelde wissel van 3,02 tot 3,52. Die variasie is dus ongeveer 0,50. 

• Die standaardafwyking wissel van 0,33 tot 0,51 alhoewel dit in vyf uit die sewe gevalle wissel van 

0,47 tot 0,51. Die twee evalueerders, E22 en ook weer E15, met heelwat minder kandidate as die 

res toon weer die grootste standaardafwyking en dus die grootste punteverspreiding. 

• Die globale puntetoekenning van die evalueerders korreleer oor die algemeen goed met mekaar 
l 

(kyk Tabel 7, p.125). Slegs in die geval van E4 en E22 is die korrelasiekoeffisient merkbaar laer 

as in die ander gevalle, alhoewel nog matig positief. Beide evalueerders se puntetoekenning 

korreleer egter goed met die van die ander evalueerders en nie een kan dus op grond van die 

korrelasiekoeffisiente as 'n swak evalueerder uitgesonder word nie. 
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TABEL 8 

AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE SE GEMIDDELDE MONDELINGE PUNTE VIR ONDERWERP 1 

SOOS DEUR EVALUEERDERS (E) TOEGEKEN MET: GETAL TOETSLINGE GEeVALUEER (N), 
-

REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA) EN MINIMUM EN MAKSIMUM PUNT 

I IN Ix I SA I Min. I Maks. I 
E4 107 3,14 0,29 2,4 4,1 

E9 107 3,23 0,39 2,2 4,7 

E14 84 3,18 0,42 2,0 4,7 

E15 24 3,08 0,46 2,4 4,2 

E18 107 3,01 0,42 2,1 4,3 

E19 65 3,20 0,39 2,2 3,9 

E22 41 3,40 0,40 2,1 4,4 

TABEL 9 

KORRELASIES TUSSEN EVALUEERDERS: AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE SE GEMIDDELDE 

MONDELINGE PUNTE VIR ONDERWERP 1 

E4 E9 E14 E15 E18 E19 

E9 0,690 -
N=107 

E14 0,707 0,854 -
N=84 N=84 

E15 0,830 0,863 0,862 -
N=24 N=24 N=24 

E18 0,625 \ 0,752 0,686 0,851 -
N=107 N=107 N=84 N=24 

E19 0,450 0,533 0,472 - 0,477 -
N=65 N=65 *N=42 N=65 

E22 0,371 0,879 0,743 - 0,699 0,736 
*N=41 N=41 *N=18 N=41 N=23 

* Nie betekenisvol op 1 % peil nie 

(c) Gemiddelde mondelinge punte (kyk Tabel 8, p.126) 

Hierdie punte is verkry deur die gemiddelde van die som van die globale punt en die gemiddelde 

analitiese punt te bereken. Sodanige punt is veronderstel om die betroubaarste te wees, aangesien dit 
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twee evaluerings verteenwoordig. 

• Die rekenkundige gemiddelde wissel van 3,01 tot 3,40. Die variasie is dus ongeveer 0,39. 

• Die standaardafwyking wissel van 0,29 tot 0,46 maar in ses uit die sewe gevalle wissel dlt van 0,39 

tot 0,46. In ses van die sewe gevalle was daar dus in die geheel gesien 'n grater punteverspreiding 

as in die geval van E4. 

• In die geheel gesien korreleer die betrakke evalueerders se puntetoekenning oar die algemeen 

redelik goed met mekaar (kyk Tabel 9, p.126). Soos verwag kon word, is die korrelasiekoeffisient 

in die geval van E4 en E22 weer die laagste. In die meeste gevalle korreleer E4 se puntetoekenning 

in die geval van gemiddelde mondelinge punte egter beter met die van die ander evalueerders as 

in die geval van gemiddelde analitiese en globale punte. 

(d) Gevolgtrekkings ten opsigte van Onderwerp Een 

• Die gemiddelde analitiese punte wat deur die onderskeie evalueerders toegeken is, is laer as die 

punte wat globaal toegeken is. 

• Daar is 'n grater variasie tussen die onderskeie evalueerders se punte wat globaal toegeken is as 

die analities toegekende punte. 

• Die standaardafwykings vir die globaal toegekende punte is grater as die vir die analitiese punte. 

Globale evaluering het in hierdie geval 'n grater punteverspreiding tot gevolg gehad. Dit is in stryd 

met wat 'n mens sou verwag, omdat die praktyk al geleer het dat evalueerders by globale 

puntetoekenning geneig is om punte random die gemiddelde saam te bondel. Hierdie tendens is 

oak in die minimum en maksimum toegekende punte waarneembaar. In die geval van drie 

evalueerders is 'n maksimum globale punt van vyf toegeken. In nie een van die gevalle is egter 'n 

minimumpunt van qlinder as twee toegeken nie. Dit het reeds 'n probleem ultgewys, naamlik dat 

dit nie maklik gaan wees om oefenvoorbeelde of skaalmodelle te kry wat 'n punt laer as 'n twee 

verteenwoordig nie. 

• In die geval van beide evalueringsmetodes het die puntetoekenning van die onderskeie evalueerders 

goed met mekaar gekorreleer. Dit kan waarskynlik toegeskryf word aan die duidelike riglyne 

waarvolgens evaluering moes geskied. 

6.3.1.2 Nie-Afrikaanssprekende toetslinge 

Die volgende waarnemings kan ten opsigte van die nie-Afrikaanssprekende toetslinge gemaak word: 
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TABEL10 

NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE SE GEMIDDELDE ANALITIESE PUNTE VIR ONDERWERP 

1 SOOS DEUR EVALUEERDERS (E) TOEGEKEN MET: GETAL TOETSLINGE GEeVALUEER (N), 
-

REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA) EN MINIMUM EN MAKSIMUM PUNT 

-
N x SA Min. Maks. 

ES 49 2,34 0,43 1,1 3,5 

ES 53 2,54 0,39 1,1 3,4 

E11 53 2,37 0,4S O,S 3,1 

E12 49 2,40 0,44 1,1 3,S 

E14 7S 2,49 0,46 1,0 3,S 

E15 102 2,45 0,49 0,3 3,S 

E21 102 2,45 0,44 1,1 3,S 

TABEL11 

KORRELASIES TUSSEN EVALUEERDERS: NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE SE 

GEMIDDELDE ANALITIESE PUNTE VIA ONDERWERP 1 

ES ES E11 E12 E14 E15 

ES 0,913 -
N=24 

E11 - O,S95 -
N=29 

E12 0,880 - 0,797 -
N=25 N=24 

" 
E14 0,90S 

" 
0,905 0,704 0,923 -

N=49 N=53 N=29 N=25 

E15 0,934 O,S99 O,S04 O,S79 O,S70 -
N=49 N=53 N=53 N=49 N=7S 

E21 0,860 O,S7S 0,751 0,901 0,866 0,866 
N=49 N=53 N=53 N=49 N=7S N=102 

(a) Gemiddelde analitiese punte (kyk Tabel 1 O, p.12S) 

-
• Die rekenkundige gemiddelde (X) wissel van 2, 1 S tot 2,54. Die variasie is ongeveer 0,3S. 

• Die standaardafwyking varieer van 0,39 tot 0,49 alhoewel dit in ses uit die sewe gevalle varieer van 
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0,43 tot 0,49. 

• Die evalueerders se puntetoekenning korreleer in die meeste gevalle baie goed met mekaar (kyk 

Tabel 11, p.12a). 

Die puntetoekenning van E11 korreleer effens swakker met die van die ander maar dit kan nag steeds 

as byna hoog positief beskou word. 

TABEL 12 

NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE SE GLOBALE PUNTE VIR ONDERWERP 1 SOOS DEUR 

EVALUEERDERS (E) TOEGEKEN MET: GETAL TOETSLINGE GEeVALUEER (N), REKENKUNDIGE 

GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA) EN MINIMUM EN MAKSIMUM PUNT 

I IN Ix I SA I Min. I Maks. I 

E6 49 2,39 0,53 1,0 3,5 

Ea 53 2,53 0,49 1,0 3,5 

E11 53 2,37 0,47 1,0 3,0 

E12 49 2,37 0,53 1,0 3,5 

E14 7a 2,53 0,56 1,0 3,5 

E15 102 2,50 0,57 1,0 4,5 

E21 102 2,53 0,56 1,0 4,0 

TABEL 13 

KORRELASIES TUSSEN EVALUEERDERS: NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE SE GLOBALE 

PUNTE VIR ONDERWERP 1 

E4 E9 E14 E15 E1a E19 

' Ea 0,861 -
N=24 

E11 - 0,654 -
N=29 

E12 0,804 - 0,651 -
N=25 N=24 

E14 0,831 0,853 0,610 0,834 -
N=49 N=53 N=29 N=25 

E15 o,a95 o,ao5 0,712 o,a26 0,735 -
N=49 N=53 N=53 N=49 N=7a 

E21 o,a27 0,786 0,614 o,a97 o,a29 o,n3 
N=49 N=53 N=53 N=49 N=7a N=102 
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(b) Globale punte (kyk Tabel 12, p.129) 

• Die rekenkundige gemiddelde wissel van 2,37 tot 2,53. Die variasie is ongeveer 0, 16. Orie van die 

evalueerders se gemiddelde punt verskil maar 0,02 en vier van hulle s'n 0,03 van mekaar. 

• Die standaardafwyking varieer van 0,47 tot 0,57. In vyf van die gevalle varieer dit van 0,53 tot 0,57. 

• Die evalueerders se puntetoekenning korreleer ook in hierdie geval oor die algemeen goed met 

mekaar (kyk Tabel 13, p.129). Weer eens is daar 'n effens laer korrelasie tussen E11 en die ander 

evalueerders se puntetoekenning, maar dit kan nog steeds as naby aan hoog positief beskou word. 

TABEL 14 

NIE-AFRIKAANSSPREKENDETOETSLINGE SE GEMIDDELDE MONDELINGE PUNTE VIR ONDERWERP 

1 SOOS DEUR EVALUEERDERS (E) TOEGEKEN MET: GETAL TOETSLINGE GEeVALUEER (N), 
-

REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA) EN MINIMUM EN MAKSIMUM PUNT 

-
N x SA Min. Maks. 

E6 49 2,40 0,46 1,1 3,5 

ES 53 2,56 0,42 1,1 3,5 

E11 53 2,40 0,45 0,8 3,1 

E12 49 2,41 0,47 1,1 3,6 

E14 78 2,54 0,50 1,0 3,6 

E15 102 2,50 0,51 0,7 4,2 

E21 102 2,52 0,48 1,1 3,8 

(c) Gemiddelde mondelinge punte (kyk Tabel 14, p.130) 

• Die rekenkundige gemiddelde wissel van 2,40 tot 2,56. Die variasie is dus ongeveer 0,16. 

• Die standaardafwyking varieer van 0,42 tot 0,51. 

• Die betrokke evalueerders se puntetoekenning korreleer oor die algemeen baie goed met mekaar 

(kyk Tabel 15, p.131). 
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TABEL15 

KORRELASIES TUSSEN EVALUEERDERS: NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE SE 

GEMIDDELDE MONDELINGE PUNTE VIR ONDERWERP 1 

E4 E9 E14 E15 E18 E19 

Ea 0,912 -
N=24 

E11 - 0,744 -
N=29 

E12 0,899 - 0,771 -
N=25 N=24 

E14 0,898 0,929 0,696 0,899 -
N=49 N=53 N=29 N=25 

E15 0,935 0,890 0,800 0,904 0,827 -
N=49 N=53 N=53 N=49 N=78 

E21 0,869 0,877 0,709 0,928 0,882 0,852 
N=49 N=53 N=53 N=49 N=78 N=102 

(d) Gevolgtrekkings ten opsigte van Onderwerp Een 

• In vier gevalle was die gemiddelde analitiese punte laer as die globale punte, in een geval was dit 

dieselfde en in twee gevalle was dit effens hoer. Die tendens wat by die evaluering van 

Afrikaanssprekendes waargeneem is, naamlik dat laer punte by analitiese evaluering toegeken word 

as by globale evaluering, kom dus in 'n groat mate ook hier voor. 

• Anders as in die geval van die Afrikaanssprekende toetslinge is hier 'n grater variasie tussen die 

analities toegekende punte as tussen die globaal toegekende punte. 

• Ook in hierdie geval is die standaardafwykings vir die globale punte grater as die vir die analitiese 

punte. Globale evaluering het ook in hierdie geval 'n grater punteverspreiding tot gevolg gehad. 

In drie evalueerders se geval is 'n minimum analitiese punt van een of minder as een toegeken. 

In die geval van twee evalueerders is 'n maksimum globale punt van onderskeidelik vier en vier en 

'n half toegeken. 

• Die puntetoekenning van die onderskeie evalueerders het in die geval van beide 

evalueringsmetodes baie goed gekorreleer. Dit is verder opvallend dat die puntetoekenning van 

die evalueerders wat die nie-Afrikaanssprekende toetslinge geevalueer het beter gekorreleer het as 

die van die evalueerders wat die Afrikaanssprekende toetslinge geevalueer het. 
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6.3.2 Analitiese en globale punte: Onderwerpe 1-24 

Tabel 16 (p.133) gee 'n opsommende beeld van die resultate wat met behulp van die twee 

evalueringsmetodes verkry is. Die rekenkundige gemiddelde (X) is die gemiddelde van die punte wat 

deur al die betrokke evalueerders toegeken is. Die gemiddelde mondelinge punte word nie in die tabel 

gerapporteer nie. 

6.3.2.1 Rekenkundige gemiddelde (X) 

In die geval van die Afrikaanssprekende toetslinge was die gemiddelde van die globale evalueringspunte 

vir al 24 onderwerpe effens hoer as die van die analitiese evalueringspunte. Die verskil wissel van 0,08 

tot 0,29. Slegs in die geval van Onderwerp 8 is die verskil, naamlik 0,6 egter van enige werklike 

betekenis. Wat die nie-Afrikaanssprekende toetslinge · betref, is die gemiddelde van die globale 

evalueringspunt in die geval van 20 onderwerpe van 0,01 tot 0,09 hoer as die gemiddelde analitiese punt. 

In twee gevalle is die gemiddelde punte dieselfde en in twee gevalle is die gemiddelde analitiese punt 

onderskeidelik 0,01 en 0,02 hoer (kyk Tabel 16, p.133). 

In die geheel gesien wil dit dus voorkom of die evalueerders geneig was om effens hoer punte by 

globale evaluering toe te ken. Die verskynsel het in 'n meerdere mate voorgekom by die evalueerders 

van die Afrikaanssprekende toetslinge. 

6.3.2.2 Standaardafwyking (SA) 

Ten opsigte van die Afrikaanssprekende toetslinge is die standaardafwyking van die globale 

puntetoekenning deurgaans grater as die van die analitiese puntetoekenning. Met die uitsondering van 

Onderwerp 11 waar die standaardafwyking dieselfde is, kom die tendens oak by die puntetoekenning 

van die nie-Afrikaanssprekende toetslinge voor (kyk Tabel 16, p.133). 

Uit bogenoemde gegewens kan die afleiding dus gemaak word dat globale beoordeling in hierdie geval 

'n grater verspreiding van punte random die gemiddelde tot gevolg gehad het as analitiese beoordeling. 

Dit wil dus voorkom of van die grande vir kritiek teen die globale evalueringsmetode deur bogenoemde 

bevinding weerle word. 
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TABEL16 
-

GEMIDDELDE ANALITIESE EN GLOBALE PUNTE (X) DEUR EVALUEERDERS AAN 

AFRIKAANSSPREKENDE EN NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE TOEGEKEN VIR ELKE 

ONDERWERP (0) ASOOK DIE STANDAARDAFWYKING (SA) PER ONDERWERP 

Afrikaanssprekendes Nie-Afrikaanssprekendes 

Analities Globaal Analities Globaal 

0 x SA x SA x SA x SA 

1 3,10 0,34 3,25 0,45 2,40 0,44 2,43 0,55 

2 2,81 0,39 2,90 0,56 2,45 0,38 2,47 0,45 

3 2,94 0,37 3,11 0,45 2,45 0,30 2,47 0,44 

4 2,91 0,39 3,20 0,55 2,46 0,48 2,53 0,56 

5 2,91 0,45 3,17 0,07 2,43 0,39 2,47 0,47 

6 2,98 0,40 3,23 0,52 2,42 0,38 2,42 0,53 

7 2,72 0,36 2,88 0,49 2,47 0,33 2,49 0,41 

8 2,43 0,34 3,03 0,46 2,48 0,38 2,57 0,47 

9 2,79 0,29 3,07 0,44 2,57 0,33 2,63 0,48 

10 2,79 0,29 3,08 0,43 2,49 0,46 2,53 0,50 

11 2,80 0,28 3,06 0,41 2,47 0,40 2,51 0,40 

12 2,83 0,26 3,11 0,39 2,50 0,37 2,53 0,47 

13 2,94 0,41 3,14 0,61 2,34 0,47 2,41 0,57 

14 2,83 0,53 3,01 0,73 2,28 0,56 2,31 0,68 

15 2,89 0,51 3,13 0,69 2,37 0,40 2,41 0,50 

16 2,93 0,63 3,09 0,88 2,34 0,46 2,37 0,53 

17 2,87 0,39 3,09 0,50 2,30 0,47 2,34 0,55 

18 2,89 0,43 3,15 0,59 2,28 0,50 2,27 0,62 

19 2,99 0,39 3,14 0,53 2,47 0,50 2,55 0,63 

20 2,91 0,48 3,07 0,68 2,42 0,50 2,45 0,58 

21 2,97 0,40 3,13 0,52 2,34 0,50 2,32 0,60 

22 2,91 0,43 2,99 0,56 2,30 0,50 2,30 0,60 

23 2,98 0,33 3,09 0,42 2,39 0,49 2,44 0,61 

24 2,96 0,38 3,04 0,49 2,38 0,46 2,40 0,53 
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6.3.3 Korrelasies tussen evalueerders se puntetoekenning 

By die ontleding van die aanvanklike resultate het dit duidelik geword dat daar gekyk sal moet word na 

die wenslikheid om al die betrokke evalueerders se puntetoekenning vir 'n bepaalde onderwerp by die 

finale berekenings vir daardie onderwerp in te sluit. 'n Punt wat drasties afwyk van die wat deur die 

ander evalueerders vir 'n bepaalde onderwerp toegeken is, sou die betroubaarheid van die toegekende 

punt in gedrang bring. By 'n evalueringspoging waarvan die omvang so groat is soos hierdie een, kan 

aanvaar word dat verskeie faktore soos byvoorbeeld vermoeidheid en onderbrekings 'n evalueerder se 

puntetoekenning vir 'n bepaalde praatjie kon beJ:nvloed. Aangesien daar heelwat meer as die vereiste 

vyf evalueerders by die evaluering van elke onderwerp betrokke was, sou dit bekostig kon word om die 

evalueerder(s) wie se puntetoekenning drasties afwyk van die van die ander evalueerders, se punt(e) vir 

daardie bepaalde toetsling se praatjie buite rekening te laat. 

Tabelle 17 en 18 (p.135 en 137) toon aan hoe elke individuele evalueerder (E) se puntetoekenning vir elke 

onderwerp asook sy gemiddelde puntetoekenning met die van die ander evalueerders gekorreleer het. 

6.3.3.1 Afrikaanssprekende toetslinge 

Tabel 17 (p.135) wys duidelik 'n hele paar swak plekke uit. Ten opsigte van 01 korreleer E19 se punte 

die swakste met die van die res. Wat die res van die onderwerpe asook die gemiddelde betref, korreleer 

E19 se punte egter oar die algemeen goed. Slegs een onderwerp, naamlik 06 is deur E7 geevalueer 

en volgens Tabel 2 (p.120) was daar net 40 kandidate betrokke. Die punte van E7 korreleer die swakste. 

Vier onderwerpe is deur E13 geevalueer waarvan die punte vir 07 en Oa die swakste korreleer. Vyf 

onderwerpe is deur E6 geevalueer waarvan die punte vir 023 en 024 van die swakste korreleer. Twee 

onderwerpe is deur E11 geevalueer waarvan die punte vir 023 die swakste van al die evalueerders se 

punte korreleer. 

Geoordeel aan bogenoemde gegewens is dit duidelik dat die betrokke evalueerders se puntetoekenning 

vir van die praatjies onder die spesifieke onderwerpe redelik moet afwyk van die van die ander 

evalueerders. 
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U1 

TABEL 17 

KORRELASIES TUSSEN PUNTE TOEGEKEN DEUR EVALUEERDER (E) EN ANDER EVALUEERDERS VIR ELKE ONDERWERP (0): 

AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE 

I 1101 I 02 I 03 I 04 I os I 06 I 01 I 08 I 09 I 010 I 011 

E1 - - - - - - - - - - -
E2 - - - - - - 0,767 0,725 0,754 0,777 0,836 

E4 0,612 0,743 0,767 0,801 0,896 0,755 0,786 0,798 0,806 0,819 0,873 

ES - - - - - - 0,703 0,742 0,816 0,764 0,885 

E6 - - - 0,715 0,802 0,838 - - - - -
E7 - - - - - 0,584 - - - - -
E9 0,762 0,865 - 0,626 0,849 - - - - - -
E10 - - - - - - 0,674 0,719 0,832 0,860 0,898 

E11 - - - - - - - - - - -
E13 - - - - - - 0,569 0,534 0,768 0,750 -
E14 0,721 0,868 0,617 0,758 0,891 0,799 0,668 0,754 - - -
E15 0,852 - 0,609 - - - - - - - -
E16 - - 0,807 0,823 0,919 - - - - - -
E17 - 0,909 0,679 - - - - - - - -
E18 0,682 0,751 0,749 0,791 0,881 0,662 0,686 0,686 0,807 0,783 0,824 

E19 0,534 0,881 0,874 0,846 0,864 0,726 0,612 0,697 - - -
E20 - - - - - - 0,717 0,673 0,738 0,769 -
E22 · 0,686 0,819 0,813 0,829 0,931 - - - 0,895 0,880 -
E23 - 0,752 0,724 - - - - - - 0,920 -
E24 - 0,769 0,859 - - - - - - - -

I 012 I 
-
0,758 

0,864 

0,865 

-
-
-
0,862 

-
-
-
-
-
-
0,821 

0,927 

-
0,889 

-
-



TABEL 17 (vervolg) 

I I 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 Gem 

E1 - - - - 0,843 0,892 0,913 0,937 0,807 0,916 0,788 0,851 0,868 

E2 0,873 0,890 0,891 0,829 0,712 0,901 - - - - - - 0,815 

E4 0,805 0,822 0,916 0,917 0,833 0,914 0,887 0,927 0,874 0,891 0,905 0,911 0,838 

E5 0,846 0,863 0,778 0,858 0,824 0,904 0,934 0,939 0,862 0,925 0,756 0,837 0,839 

E6 - - - - - - - - - - 0,507 0,533 0,679 

E7 - - - - - - - - - - - - 0,584 

E9 - - - - - - - - - - - - 0,775 

E10 0,853 0,867 0,859 0,826 0,928 0,949 0,935 0,958 0,793 0,883 0,922 0,921 0,863 

_.. 
w E11 - - - - - - - - - - 0,332 0,613 0,472 

°' E13 - - - - - - - - - - - - 0,655 

E14 0,892 0,953 0,824 0,767 0,822 0,892 0,904 0,933 0,818 0,889 0,803 0,824 0,819 

E15 0,786 - 0,758 0,894 0,809 0,892 - - - - - - 0,799 

E16 - - - - - - - - - - - - 0,849 

E17 - - - - - - - - - - - - 0,794 

E18 0,779 0,721 0,503 0,507 0,832 0,889 0,898 0,887 0,835 0,896 0,853 0,849 0,774 

E19 - - - - 0,742 0,871 0,897 0,903 0,655 0,899 0,792 0,827 0,797 

E20 - - - - - - - - - - - - 0,724 

E22 - - - - 0,664 0,803 - - - - - - 0,821 

E23 - - - - - - - - - - - - 0,799 

E24 - - - - - - - - - - - - 0,815 



w 
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TABEL18 

KORRELASIES TUSSEN PUNTE TOEGEKEN DEUR EVALUEERDER (E) EN ANDER EVALUEERDERS VIA ELKE ONDERWERP (0): 

NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE 

I I 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 

E1 - - - - - - - - - - -
E4 - - - - - - - - - 0,663 -
ES - - - 0,759 - - - - - - -
E6 0,903 0,376 0,576 0,631 0,648 0,599 0,475 0,532 0,581 0,696 0,686 

E8 0,871 0,600 0,513 0,769 0,732 0,571 0,605 0,779 0,746 0,670 0,670 

E10 - - - - - - - - - - -
E11 0,733 0,732 0,697 0,672 0,777 0,639 0,625 0,499 0,497 0,691 0,644 

E12 0,879 0,780 0,546 0,634 0,844 0,585 0,690 0,324 0,115 0,596 0,486 

E14 0,855 - - 0,789 0,680 - - - - - -
E15 0,867 0,826 0,672 0,773 0,821 0,687 0,729 0,767 0,626 0,781 0,749 

E16 - - - - - - - - - - -
E18 - - - - - - - - - - -
E19 - - - - - - - - - - -
E21 0,855 0,836 0,624 0,822 0,746 0,729 0,665 0,677 0,700 0,653 0,681 

E22 0,821 - 0,556 - - - 0,688 - - 0,882 0,844 

012 

-
-
-
0,836 

0,840 

-
0,877 

-
0,981 

0,784 

-
-
-
0,857 

-



w 
CX> 

E1 

E4 

ES 

E6 

ES 

E10 

E11 

E12 

E14 

E15 

E16 

E18 

E19 

E21 

E22 

013 014 

0,919 0,901 

0,853 0,641 

0,926 0,937 

- -
0,836 0,927 

0,911 0,921 

0,774 0,749 

- -
- -
0,875 0,749 

- -
0,891 0,916 

0,979 0,942 

- -
- -

015 016 017 

0,869 0,877 0,922 

0,909 0,942 -
0,884 0,911 0,901 

0,810 0,845 -
- - -
0,892 0,921 0,909 

- - -
- - -
- - 0,873 

- - -
- - -
0,825 0,883 0,881 

9,883 0,904 0,935 

- - -
- - -

TABEL 18 (vervolg) 

018 019 020 021 022 023 024 Gem 

0,923 0,915 0,914 0,948 0,965 0,950 0,934 0,919 

- - - - - 0,889 0,835 0,819 

0,915 0,934 0,927 0,967 0,967 0,931 0,883 0,911 

- - - - - - - 0,657 

- - - - - - - 0,724 

0,911 0,892 0,854 0,967 0,966 0,924 0,877 0,912 

- - - - - - - 0,686 

- - - - - - - 0,589 

0,907 0,937 0,918 0,942 0,938 0,901 0,899 0,885 

- - - - - - - 0,765 

- - - - - - 0,904 0,904 

0,901 - - - - 0,921 0,855 0,885 

0,939 0,932 0,900 0,959 0,961 0,902 0,899 0,928 

- 0,865 0,772 - - - - 0,749 

- - - - - - - 0,758 



6.3.3.2 Nie-Afrikaanssprekende toetslinge 

Volgens Tabel 18 (p.137) is daar 'n hele paar gevalle waar 'n evalueerder se puntetoekenning vir 'n 

bepaalde onderwerp opvallend swakker korreleer as die van die ander evalueerders. Die swakste 

korrelasie kom voor in die geval van E12 se puntetoekenning vir 09. Ook in die geval van 08 en 011 

is die korrelasies van E12 se puntetoekenning aan die lae kant. In vergelyking met die meeste ander 

evalueerders het E12 relatief min toetslinge se praatjies oor die betrokke onderwerpe geevalueer (kyk 

Tabel 3, p.121). Dit kon in die geval van E12 moontlik 'n invloed gehad het. Dit is egter nie noodwendig 

dat 'n relatief klein getal praatjies 'n swakker korrelasie tot gevolg sal he nie. Dit blyk dat E22 in die 

geval van 010, E21 in die geval van 019 en 020, E16 in die geval van 024 en E14 in die geval van 012 

relatief klein getalle toetslinge se praatjies oor die betrokke onderwerp geevalueer het (kyk Tabel 3, 

p.121) terwyl die puntetoekenning in die meeste gevalle baie goed met die van die ander evalueerders 

gekorreleer het. 

Die puntetoekening van E6 vir 02 het nie goed met die van die ander gekorreleer nie (slegs vier 

toetslinge volgens Tabel 3, p.121) terwyl dlt in die geval van die ander onderwerpe baie beter gekorreleer 

het. 

In die geheel gesien, wil dlt voorkom of daar nie een evalueerder is wie se puntetoekenning in al die 

gevalle buite rekening gelaat hoef te word nie. Selfs E12 wat as die swakste beskou kan word se 

puntetoekenning vir sommige onderwerpe korreleer baie goed met die van die ander evalueerders. 

6.3.3.3 Verhoging van nasienerbetroubaarheid 

Soos ult die bespreking in die voorafgaande paragrawe geblyk het, was daar gevalle waar een of twee 

evalueerders se puntetoekenning vir praatjies oor 'n bepaalde onderwerp drasties van die van die ander 

evalueerders verskil het. Dit was belangrik dat die statistiek wat uiteindelik vir elke onderwerp beskikbaar 

sou wees so betroubaar moontlik moes wees. Dit was daarom nodig om in die finale berekenings vir 

'n bepaalde onderwerp die puntetoekenning van die een of twee evalueerders wie se puntetoekenning 

vir daardie onderwerp drasties afgewyk het van die van die ander evalueerders bulte rekening te laat. 

In al die gevalle waar een of meer evalueerders se puntetoekenning buite rekening gelaat is, het daar 

minstens vyf evalueerders per onderwerp oorgebly. Die betroubaarheid van die evalueringspunte het dus 

nie in die geval van enige van die onderwerpe in die slag gebly nie maar is eerder deur die uitskakeling 

van die afwykingspunt(e) verhoog. 
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6.3.4 lnterkorrelasies tussen toegekende punte: Afrikaanssprekendes en nie

Afrikaanssprekendes afsonderlik 

Nadat die puntetoekenning van die evalueerders waarna in die vorige paragraaf verwys is, ultgeskakel 

is, is die interkorrelasies tussen die toegekende punte asook die rekenkundige gemiddelde en 

standaardafwyking vir elke onderwerp vir Afrikaans- en nie-Afrikaanssprekendes afsonderlik bereken. 

Hierdie stap was nodig om te bepaal watter onderwerpe nie vir insluiting in die finale toets as geskik 

beskou kan word nie. 

'n Baie lae rekenkundige gemiddelde in vergelyking met die van die ander onderwerpe sou 'n aanduiding 

wees dat die betrokke onderwerp horn nie tot 'n evalueerbare praatjie leen nie. Dieselfde sou geld vir 

'n onderwerp waarvan die puntetoekenning baie positief of selfs negatief met die van die ander 

onderwerpe afsonderlik of van die totale getal onderwerpe korreleer. 

Die standaardafwyking sou 'n aanduiding gee van die punteverspreiding vir daardie onderwerp random 

die rekenkundige gemiddelde. Vir 'n prestasietoets word 'n standaardafwyking van ongeveer een sesde 

van die verskil tussen die maksimum telling en die moontlike kanstelling, as aanvaarbaar beskou. Weens 

die aard van 'n mondelinge toets, waarin daar nie sprake van korrekte en verkeerde antwoorde is nie, 

min werklik lae en hoe punte toegeken gaan word en punte in 'n groat mate random die gemiddelde 

saamgebondel gaan wees, is dlt onwaarskynlik dat standaardafwykings van naastenby daardie grootte 

verkry sal word. 

6.3.4.1 Onderwerpe 1 tot 12 vir Afrikaanssprekendes 

Volgens Tabel 19 (p.141) is daar geen geval waarin 'n onderwerp negatief met een van die ander 

korreleer nie. In ongeveer twee derdes van die gevalle is korrelasiekoeffisiente van 0,4 en hoer tussen 

individuele onderwerpe verkry. Die onderwerpe korreleer almal baie goed met die totaal vir al die 

onderwerpe. Aan die korrelasiekoeffisiente geoordeel, is daar geen onderwerp wat verwerp hoef te word 

nie. Hierdie gevolgtrekking word deur die onderskeie rekenkundige gemiddeldes bevestig wat van 2,89 

tot 3, 16 wissel. Soos verwag kon word, kan die standaardafwykings nie in een geval as groat beskou 

word nie. 

6.3.4.2 Onderwerpe 13 tot 24 vir Afrikaanssprekendes 

'n Opvallende tendens in Tabel 20 (p.142) is die opmerklik hoer korrelasiekoeffisiente as in die geval 

van tabel 19 (p.141). In slegs een geval is 'n korrelasiekoeffisient van laer as 0,4 verkry. In die meeste 

gevalle is korrelasiekoeffisiente van 0,5 en hoer verkry. Dit is moeilik om hierdie tendens te verklaar. 
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TABEL19 

INTERKORRELASIES TUSSEN DIE PUNTE TOEGEKEN VIA ELKE ONDERWERP (0) EN DIE GEMIDDELDE VIA AL DIE ONDERWERPE (01-12) VIA 
-

AFRIKAANSSPREKENDES ASOOK DIE REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X) EN STANDAARDAFWYKING (SA) VIA ELKE ONDERWERP: GROEP 1 (N=108) 

001 I 02 I oa I 04 I 05 I 06 I 07 I 06 I 09 1010 I 011 I 01-12 1x I SA I 
01 - 0,762 3,16 0,34 

02 0,372 - 0,601 2,93 0,42 

03 0,397 0,362 - 0,509 3,05 0,37 

04 0,368 0,383 0,366 - 0,635 3,08 0,43 

~ Os 0,520 0,489 0,479 0,814 - 0,682 3,07 0,54 

06 0,354 0,506 0,425 0,561 0,684 - 0,576 3,14 0,41 

07 0,437 0,379 0,369 0,374 0,417 0,334 - 0,653 2,89 0,36 

08 0,482 0,449 0,416 0,477 0,521 0,473 0,794 - 0,739 2,89 0,34 

09 0,365 0,317 0,372 0,416 0,453 0,432 0,503 0,637 - 0,766 2,94 0,31 

010 0,386 0,348 0,343 0,396 0,513 0,438 0,505 0,565 0,886 - 0,783 2,95 0,31 

011 0,382 0,361 0,302 0,420 0,517 0,430 0,472 0,582 0,815 0,914 - 0,766 2,95 0,30 

012 0,407 0,356 0,362 0,488 0,579 0,482 0,478 0,586 0,740 0,843 0,911 0,782 2,99 0,29 



.j::::. 
N 

TABEL 20 

INTERKORRELASIES TUSSEN DIE PUNTE TOEGEKEN VIR ELKE ONDERWERP (0) EN DIE GEMIDDELDE VIRAL DIE ONDERWERPE (013-24) VIR 
-

AFRIKAANSSPREKENDES ASOOK DIE REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X) EN STANDAARDAFWYKING (SA) VIR ELKE ONDERWERP: GROEP 2 (N=98) 

D -
013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 013-24 x SA 

013 - 0,574 3,05 0,49 

014 0,868 - 0,725 2,97 0,58 

015 0,458 0,514 - 0,658 3,02 0,52 

016 0,503 0,578 0,707 - 0,701 2,95 0,66 

017 0,532 0,640 0,462 0,530 - 0,710 3,00 0,42 

018 0,503 0,591 0,449 0,528 0,864 - 0,735 3,04 0,49 

019 0,496 0,549 0,466 0,517 0,549 0,609 - 0,708 3,09 0,43 

020 0,425 0,498 0,472 0,534 0,570 0,675 0,827 - 0,750 3,03 0,55 

021 0,424 0,506 0,382 0,463 0,481 0,495 0,590 0,562 - 0,683 3,08 0,41 

022 0,564 0,622 0,538 0,626 0,641 0,652 0,624 0,652 0,814 - 0,801 2,98 0,46 

023 0,466 0,553 0,533 0,532 0,600 0,622 0,632 0,646 0,541 0,709 - 0,712 3,01 0,34 

024 0,522 0,626 0,546 0,543 0,641 0,584 0,621 0,664 0,518 0,698 0,864 0,719 3,04 0,42 



, 
Die felt dat daar in die geval van onderwerpe 13 tot 24 baie min wisseling was wat die evalueerders 

betref - vyf evalueerders was by al die onderwerpe betrokke teenoor die twee by onderwerpe 1 tot 12 

(kyk Tabel 2, p.120) - moes beslis 'n rol gespeel het. 

Verder is dit ook opmerklik dat nie alleen hoer rekenkundige gemiddeldes in die geval van onderwerpe 

13 tot 24 verkry is nie, maar grater standaardafwykings kan in elf van die twaalf gevalle ook waargeneem 

word. 

Nie een van die onderwerpe kan op grand van die beskikbare gegewens as ongeskik vir insluiting in die 

finale toets beskou word nie. 

6.3.4.3 Onderwerpe 1tot12 vir nie-Afrikaanssprekendes 

Volgens Tabel 21 (p.145) is korrelasiekoeffisiente van 0,4 en hoer in die meeste gevalle verkry. 

Onderwerp 2 en 3 se puntetoekenning korreleer in enkele gevalle nie so goed met die van 'n paar ander 

onderwerpe nie. Die puntetoekenning vir elke onderwerp korreleer egter oor die algemeen hoog positief 

met die totaal vir al die onderwerpe. Nie een van die onderwerpe kan in die geval van die nie

Afrikaanssprekende toetslinge op grond van die verkree korrelasiekoeffisiente as nie-geskik beskou word 

nie. 

Die rekenkundige gemiddeldes is soos te verwagte, effens laer as in die geval van die Afrikaanssprekende 

toetslinge maar in geen geval soveel laer dat die betrokke onderwerp bevraagteken hoef te word nie. 

6.3.4.4 Onderwerpe 13 tot 24 vir nie-Afrikaanssprekendes 

Die toegekende punte vir die betrokke onderwerpe korreleer volgens Tabel 22 (p.146) in die meeste 

gevalle van hoog tot baie hoog met mekaar. Elke onderwerp korreleer van hoog tot baie hoog positief 

met die totaal vir al die onderwerpe. Die rekenkundige gemiddelde is in hierdie geval gemiddeld 

ongeveer O, 1 % laer as in die geval van onderwerpe 1 tot 12 en soos te verwagte ook laer as die 

gemiddelde wat die Afrikaanssprekende toetslinge vir dieselfde onderwerpe behaal het. Die 

standaardafwyking is ook in hierdie geval deurgaans grater as in die geval van onderwerpe 1 tot 12, wat 

op 'n grater punteverspreiding dui. In die geheel gesien is daar volgens die gegewens in Tabel 22 

(p.146) nie een onderwerp wat as nie-geskik vir gebruik vir nie-Afrikaanssprekende toetslinge beskou kan 

word nie. 

6.3.4.5 Gevolgtrekkings 

Op grond van die gegewens in Tabelle 19 tot 22 kan al 24 onderwerpe as geskik beskou word vir gebruik 

by die samestelling van die finale toets. Slegs in enkele gevalle het 'n onderwerp laag tot baie laag met 
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'n ander onderwerp gekorreleer (kyk Tabel 21, p.145). Die korrelasie van die betrokke onderwerp(e) met 

die meeste van die ander onderwerpe asook met die totaal van al die onderwerpe was egter hoog 

genoeg om die korrelasiekoeffisient nie as 'n diskwalifikasie vir insluiting in die finale toets te beskou nie. 

'n Opvallend laer rekenkundige gemiddelde, wat 'n aanduiding daarvan sou wees dat die betrokke 

onderwerp horn nie leen tot 'n evalueerbare praatjie nie, het in geen geval voorgekom nie. Geen 

onderwerp kon dus op grand van die rekenkundige gemiddelde verwerp word nie. 

Daar kon verwag word dat daar weens die aard van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets nie groat 

standaardafwykings verkry sou word nie. In geen geval het die grootte van 'n standaardafwyking so 

drasties van die van die ander verskil dat 'n bepaalde onderwerp daardeur bevraagteken is nie. 

'n Baie belangrike waarneming is dat daar nie in een van die gevalle (Tabelle 19 tot 22) 'n dalende 

tendens in die rekenkundige gemiddelde van die eerste tot die twaalfde onderwerp (die volgorde waarin 

die praatjies gelewer is) was nie. Al het die toetsafnemers in hul verslae melding gemaak van 'n 

waarneembare vermoeidheid by die toetslinge teen die einde van die toetssessie, is daar geen 

aanduiding daarvan in die rekenkundige gemiddeldes van die onderwerpe te bespeur nie. 

6.3.5 Statistiese gegewens van Afrikaanssprekendes en nie-Afrikaanssprekendes gesamentlik 

Die doel met die eksperimentele toepassing was onder andere om uiteindelik vir elke onderwerp wat in 

die finale toets ingesluit gaan word, voorbeelde van praatjies beskikbaar te he wat verteenwoordigend 

sal wees van elke punt op die evalueringskaal (of van soveel punte as moontlik) en wat as 

oefenvoorbeelde en skaalmodelle by die toekomstige evaluering van die toets gebruik sal kan word. Dit 

het reeds uit die aanvanklike berekeninge duidelik geword dat bogenoemde doel nie verwesenlik gaan 

word nie, tensy Afrikaanssprekendes en nie-Afrikaanssprekendes as een groep hanteer word. Die rede 

hiervoor was dat daar by die Afrikaanssprekende toetslinge min tot geen voorbeelde van praatjies was 

wat die laer kategoriee op die punteskaal verteenwoordig nie. By die nie-Afrikaanssprekende toetslinge 

was daar weer baie min tot geen voorbeelde beskikbaar van praatjies wat die hoer kategoriee op die 

punteskaal verteenwoordig nie. 

Die samevoeging van die twee groepe se gegewens sou 'n logiese stap wees in die lig van die tweetalige 

opset in die SAW. Sodanige stap sou onmiddellik die getal toetslinge (N) vergroot wat op sy beurt weer 

die betroubaarheid van die evalueringsresultate sou verhoog. 'n Verdere deurslaggewende faktor was 

dat dieselfde riglyne in elk geval by die evaluering van die twee taalgroepe gebruik is. 'n Praktiese 

uitvloeisel van so 'n stap, wat ook finansiele implikasies sou he, was dat daar vir elke onderwerp dan 

net een stel oefenvoorbeelde en skaalmodelle nodig sou wees en nie 'n stel vir elke taalgroep afsonderlik 

nie. 
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TABEL 21 

INTERKORRELASIES TUSSEN DIE PUNTE TOEGEKEN VIR ELKE ONDERWERP (0) EN DIE GEMIDDELDE VIRAL DIE ONDERWERPE (01-12) VIR NIE

AFRIKAANSSPREKENDES ASOOK DIE REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X) EN STANDAARDAFWYKING (SA) VIR ELKE ONDERWERP: GROEP 1 (N=100) 

0101 I 02 I 03 I 04 I Os I 06 I 07 I Os I 09 1010 I 011 I 01-12 I x I SA 

01 - 0,6S9 2,47 0,4S 

02 O,S11 - 0,469 2,44 0,39 

03 o,soa 0,392 - 0,491 2,49 0,29 

04 O,S61 *0,362 0,4SS - 0,663 2,S6 0,44 

Os O,S08 *0,333 0,417 0,493 - O,S67 2,SO 0,36 

06 O,S46 0,404 0,466 O,S66 0,482 - O,S77 2,46 0,37 

07 O,S23 0,496 0,469 0,486 0,417 0,48S - 0,683 2,S1 0,30 

08 O,S65 *0,186 *0,278 O,S94 0,410 0,493 0,413 - 0,773 2,S2 0,38 

09 O,S76 *0,192 *0,324 O,S73 0,39S 0,476 0,476 0,919 - 0,76S 2,S8 0,37 

010 O,S01 0,379 0,436 0,662 0,388 0,39S 0,4S9 O,S12 O,S32 - 0,777 2,S3 0,43 

011 0,684 0,462 0,439 O,S97 0,489 O,S12 O,S77 O,S71 O,SS9 0,785 - 0,850 2,S4 0,37 

012 O,SSS 0,40S 0,416 O,S12 O,S01 O,S72 O,S16 0,48S 0,4S6 0,620 0,741 0,767 2,S4 0,38 

* Nie betekenisvol op die 1 % peil nie 
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TABEL 22 

INTERKORRELASIES TUSSEN DIE PUNTE TOEGEKEN VIR ELKE ONDERWERP (0) EN DIE GEMIDDELDE VIRAL DIE ONDERWERPE (013-24) VIR NIE

AFRIKAANSSPREKENDES ASOOK DIE REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X) EN STANDAARDAFWYKING (SA) VIR ELKE ONDERWERP: GROEP 2 (N=74) 

D -
013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 013-24 x SA 

013 - 0,689 2,37 0,50 

014 0,710 - 0,762 2,27 0,57 

015 0,689 0,588 - 0,799 2,38 0,42 

016 0,683 0,589 0,871 - 0,814 2,37 0,46 

017 0,638 0,533 0,692 0,645 - 0,783 2,36 0,48 

018 0,697 0,581 0,785 0,758 0,887 - 0,867 2,30 0,53 

019 0,599 0,719 0,622 0,611 0,558 0,615 - 0,784 2,39 0,56 

020 0,682 0,648 0,771 0,719 0,709 0,752 0,824 - 0,844 2,35 0,54 

021 0,592 0,525 0,602 0,611 0,518 0,637 0,579 0,581 - 0,792 2,35 0,49 

022 0,685 0,596 0,677 0,609 0,641 0,722 0,661 0,721 0,826 - 0,879 2,33 0,54 

023 0,607 0,568 0,567 0,599 0,466 0,566 0,556 0,612 0,753 0,765 - 0,803 2,42 0,49 

024 0,621 0,570 0,588 0,579 0,450 0,559 0,514 0,614 0,706 0,746 0,924 0,793 2,41 0,47 



, 
Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die samevoeging van gegewens sou geskied met die oog op 

die verkryging van ten volle verteenwoordigende oefenvoorbeelde en skaalmodelle. Die reeds 

toegekende punte aan die individuele toetslinge sou nie daardeur geraak word nie. 

Die resultate van die samevoeging van Afrikaans- en nie-Afrikaanssprekendes kan in Tabelle 23 en 24 

(p.148 en 149) waargeneem word. In die geval van onderwerpe 1 tot 12 is die N na 208 vergroot en in 

die geval van onderwerpe 13 tot 24 na 172. 'n Baie positiewe resultaat was dat grater 

korrelasiekoeffisiente daardeur verkry is. Die onderskeie onderwerpe se puntetoekennings het in die 

meeste gevalle nou beter met mekaar en met die totaal van al die onderwerpe gekorreleer. Dit dui op 

'n verhoogde inter-nasienerbetroubaarheid. 

Soos verwag, het die samevoeging oak deurgaans grater standaardafwykings tot gevolg gehad wat op 

'n grater verspreiding van punte random die gemiddelde gedui het. Soos verder verwag kon word het 

die rekenkundige gemiddelde in vergelyking met die gemiddelde vir die Afrikaanssprekendes gedaal en 

vir die nie-Afrikaanssprekendes gestyg. 

Die samevoeging van die Afrikaanssprekendes en nie-Afrikaanssprekendes het in die geheel gesien 

positiewe resultate opgelewer. Dit het nie alleen tot gevolg gehad dat daar nou oar elke onderwerp en 

vir elke kategorie op die punteskaal voldoende praatjies beskikbaar was waaruit oefenvoorbeelde en 

skaalmodelle geselekteer kon word nie, maar oak dat elke onderwerp nou oar meer betroubare 

toepassingsresultate beskik het. 

6.4 DIE FINALE TOETS 

6.4. 1 Die samestelling van die verskillende vorms van die toets 

Soos uit die voorafgaande paragrawe blyk, was al 24 onderwerpe wat eksperimenteel uitgetoets is, 

geskik om in die finale toets ingesluit te word. Op sigself was dit 'n baie groat bonus. Dit het nie alleen 

betaken dat tyd en geld tydens die eksperimentele fase van die projek goed bestee is nie, maar die weg 

is oak gelaat om 'n baie bruikbare getal vorms van die toets saam te stel. 'n Groot getal toetsvorms sou 

beteken dat die individuele toetsvorms sodanig afwisselend toegepas kan word dat die bekendraking van 

die onderwerpe nie 'n faktor hoef te wees nie. 

Die oogmerk was om elke toetsvorm uit drie onderwerpe te laat bestaan, naamlik 'n beskrywende, 

verhalende en 'n beredenerende onderwerp. Die verlies van slegs een onderwerp sou beteken het dat 

twee ander onderwerpe oak nie gebruik kon word nie. 
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TABEL23 

INTERKORRELASIES TUSSEN DIE PUNTE TOEGEKEN VIA ELKE ONDERWERP (0) EN DIE GEMIDDELDE VIA AL DIE ONDERWERPE (01-12) VIA AFRIKAANS- EN 
-

NIE-AFRIKAANSSPREKENDES GESAMENTLIK ASOOK DIE REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X) EN STANDAARDAFWYKING (SA) VIA ELKE ONDERWERP: 

GROEP 1 (N=208) 

001 I 02 I Oa I 04 I Os I 06 I 07 I oe I 09 !010 I 011 I 01-12 I x I SA I 
01 - 0,561 2,82 0,53 

02 0,624 - 0,678 2,69 0,47 

03 0,675 0,577 - 0,698 2,77 0,44 

04 0,644 0,538 0,595 - 0,756 2,82 0,50 

05 0,659 0,582 0,636 0,769 - 0,739 2,79 0,54 

06 0,689 0,636 0,679 0,702 0,733 - 0,751 2,81 0,52 

07 0,633 0,575 0,592 0,571 0,567 0,589 - 0,759 2,71 0,38 

08 0,653 0,472 0,529 0,644 0,608 0,622 0,699 - 0,805 2,71 0,41 

09 0,637 0,431 0,534 0,619 0,568 0,609 0,603 0,837 - 0,817 2,77 0,39 

010 0,625 0,521 0,568 0,652 0,574 0,591 0,597 0,633 0,754 - 0,827 2,74 0,43 

011 0,709 0,568 0,571 0,645 0,625 0,645 0,641 0,673 0,746 0,876 - 0,865 2,75 0,39 

012 0,682 0,557 0,601 0,642 0,658 0,697 0,629 0,642 0,680 0,783 0,863 0,850 2,77 0,40 
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TABEL 24 

INTERKORRELASIES TUSSEN DIE PUNTE TOEGEKEN VIR ELKE ONDERWERP (0) EN DIE GEMIDDELDE VIRAL DIE ONDERWERPE (013-24) VIR AFRIKAANS-
-

EN NIE-AFRIKAANSSPREKENDES GESAMENTLIK ASOOK DIE REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X) EN STANDAARDAFWYKING (SA) VIR ELKE ONDERWERP: 

GROEP 2 (N = 172) 

D -
013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 013-24 x SA 

013 - 0,743 2,76 0,60 

014 0,857 - 0,817 2,67 0,67 

015 0,687 0,670 - 0,806 2,74 0,57 

016 0,670 0,674 0,809 - 0,789 2,70 0,65 

017 0,719 0,709 0,694 0,665 - 0,834 2,72 0,55 

018 0,727 0,708 0,715 0,696 0,917 - 0,868 2,72 0,63 

019 0,692 0,735 0,674 0,644 0,703 0,741 - 0,831 2,78 0,60 

020 0,676 0,681 0,706 0,689 0,745 0,798 0,872 - 0,855 2,73 0,64 

021 0,711 0,663 0,649 0,632 0,680 0,723 0,733 0,708 - 0,835 2,76 0,58 

022 0,738 0,716 0,713 0,695 0,752 0,783 0,755 0,777 0,877 - 0,886 2,70 0,59 

023 0,692 0,686 0,687 0,645 0,691 0,733 0,733 0,739 0,790 0,822 - 0,841 2,79 0,52 

024 0,708 0,714 0,699 0,653 0,699 0,716 0,710 0,749 0,753 0,809 0,929 0,839 2,77 0,54 



Die 24 onderwerpe is vir die eksperimentele uittoets daarvan in twee gelyke groepe onderwerpe verdeel 

(onderwerpe 1-12 en 13-24) en elke groep onderwerpe is op 'n afsonderlike toetsgroep toegepas. Dlt 

het meegebring dat die onderwerpe wat in 'n bepaalde toetsvorm ingesluit moes word, uit dieselfde 

groep moes kom. Die rede daarvoor was dat daar nie gemeenskaplike statistiek soos 

korrelasiekoeffisiente vir beide groepe beskikbaar was waarvolgens onderwerpe vir 'n bepaalde vorm 

geselekteer kon word nie. By die selektering van die onderwerpe vir die eksperimentele toepassing en 

die indeling daarvan in twee groepe, is sorg gedra dat daar ewe veel van die drie tipes onderwerpe in 

elke groep voorkom. Daardeur is verseker dat al die onderwerpe in 'n bepaalde groep onderwerpe in 

die verskillende toetsvorms ingeslult kon word. 

6.4.1.1 Riglyne by die saamstel van die toetsvorms 

Bepaalde riglyne het gegeld by die saamstel van die toetsvorms: 

• Ten einde die toetsvorms alternatiewelik te kon toepas, was die ideaal dat hulle, in die mate wat dlt 

moontlik sou wees, oor dieselfde statistiese eienskappe moes beskik. 

• Onderwerpe wat met die eksperimentele uittoetsing die hoogste rekenkundige gemiddeldes of die 

grootste standaardafwykings behaal het, moes dus nie in dieselfde toetsvorm ingeslult word nie. 

Dieselfde het gegeld vir onderwerpe met die laagste rekenkundige gemiddelde en die kleinste 

standaardafwyking. 

• Waar moontlik, moes die puntetoekenning vir die onderwerpe in 'n bepaalde vorm ook die beste 

met mekaar gekorreleer het. 

• Een van elk van die drie tipes onderwerpe moes in elke toetsvorm verteenwoordig wees. 

Met bogenoemde riglyne in gedagte is die onderwerpe geselekteer vir insluiting in die verskillende 

toetsvorms, genommer A tot H. Dit het meegebring dat die nommers van die onderwerpe sinvol 

verander moes word. 'n Logiese numering was om die toetsvorm as uitgangspunt te neem en 'n syfer 

daarby te voeg. Die eindresultaat was die nommerverandering soos in Tabel 25 (p. 151) aangetoon. 
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TA8EL 25 

GEWYSIGDE NOMMERS VAN ONDERWERPE 

Groep 1 Groep 2 

Onderwerp (0) Vorm A-F Onderwerp 1-3 Onderwerp (0) Vorm C-G Onderwerp 1-3 

01 81 013 G3 

02 A3 014 D3 

03 f 2 015 C2 

04 A1 016 D2 

Os f 1 017 C3 

06 E1 018 D1 

07 E3 019 C1 

Os E2 020 H2 

09 A2 021 H1 

010 F3 022 H3 

011 83 023 G1 

012 82 024 G2 

Daar is besluit om nie die vormnommers in die volgorde van die oorspronklike onderwerpnommers toe 

te ken nie. Die rede daarvoor was om te voorkom dat die onderwerpe van Groep 2 by die alternatiewe 

toepassing van die toetsvorms moontlik altyd vir laaste gebere word. Om daardie rede is die 

onderwerpe van Groep 1 nie alleen in Vorms A en 8 ingedeel nie maar ook in Vorms E en F, terwyl die 

Groep 2-onderwerpe nie alleen in Vorms G en H ingedeel is nie maar ook in Vorms C en D. 

6.4.1.2 Statistiese besonderhede van die toetsvorms 

Tabelle 26 en 27 (p.152 en 153) bevat onderskeidelik die statistiese besonderhede van die onderwerpe 

van Groep 1 en Groep 2. Daaruit blyk dit dat dit nie heeltemal moontlik was om die vorms in alle opsigte 

volgens die voorafgestelde riglyne saam te stel nie. Die belangrikste beginsel wat daarom gegeld het, 

was dat die toetsvorms se rekenkundige gemiddelde en standaardafwyking so naby moontlik aan mekaar 

moes le. Wat die vorms betref wat onderskeidelik uit die twee groepe onderwerpe saamgestel is, is in 

'n groot mate in daardie doel geslaag. Tabel 28 (p.154) bevat die statistiese besonderhede van die finale 

toetsvorms. Die volgende waarnemings kan gemaak word: 
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TABEL 26 

INTERKORRELASIES TUSSEN DIE PUNTE TOEGEKEN VIR ONDERWERPE 1, 2 EN 3 VAN TOETSVORMS A, B, E EN F EN DIE GEMIDDELDE VIR AL DIE 

ONDERWERPE (A1-F3) ASOOK DIE REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X) EN STANDAARDAFWYKING (SA) VIR ELKE ONDERWERP 

DIA1 I A2 I A3 I B1 I B2 I B3 I E1 I E2 I E3 I F1 I F2 I A1-F3 Ix I SA 

A1 - 0,756 2,82 0,50 

A2 0,620 - 0,817 2,77 0,39 

A3 0,538 0,431 - 0,678 2,69 0,48 

B1 0,644 0,637 0,624 - 0,561 2,82 0,53 

B2 0,642 0,680 0,557 0,682 - 0,850 2,77 0,40 

B3 0,645 0,746 0,568 0,710 0,863 - 0,865 2,75 0,40 

E1 0,702 0,609 0,636 0,690 0,697 0,645 - 0,751 2,81 0,52 

E2 0,644 0,837 0,472 0,653 0,642 0,673 0,622 - 0,805 2,71 0,40 

E3 0,571 0,603 0,575 0,633 0,629 0,641 0,589 0,699 - 0,759 2,71 0,38 

F1 0,769 0,568 0,582 0,660 0,658 0,625 0,733 0,608 0,567 - 0,740 2,79 0,54 

F2 0,595 0,534 0,577 0,675 0,601 0,571 0,679 0,529 0,592 0,636 - 0,698 2,77 0,44 

F3 0,652 0,754 0,522 0,625 0,783 0,876 0,591 0,633 0,597 0,574 0,568 0,827 2,74 0,43 

I 
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TABEL 27 

INTERKORRELASIES TUSSEN DIE PUNTE TOEGEKEN VIR ONDERWERPE 1, 2 EN a VAN TOETSVORMS C, D, GEN HEN DIE GEMIDDELDE VIRAL DIE 
-

ONDERWERPE (C1-Ha) ASOOK DIE REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X) EN STANDAARDAFWYKING (SA) VIR ELKE ONDERWERP 

DI C1 I C2 I ca I D1 I D2 I Da I G1 I G2 I Ga I H1 I H2 I C1-Ha I x I SA I 
C1 - 0,831 2,78 0,60 

C2 0,674 - 0,806 2,74 0,57 

ca 0,70a 0,694 - 0,834 2,72 0,55 

D1 0,710 0,670 0,699 - 0,839 2,77 0,54 

D2 0,644 0,809 0,665 0,65a - 0,789 2,70 0,65 

Da 0,7a5 0,670 0,709 0,714 0,674 - 0,817 2,67 0,67 

G1 0,7aa 0,687 0,691 0,929 0,645 0,686 - 0,841 2,79 0,52 

G2 0,741 0,715 0,917 0,716 0,696 0,708 0,7aa - 0,868 2,72 0,63 

Ga 0,692 0,687 0,719 0,708 0,670 0,857 0,692 0,727 - 0,743 2,76 0,60 

H1 0,7aa 0,650 0,680 0,75a 0,6a2 0,663 0,790 0,72a 0,711 - 0,8a5 2,76 0,58 

H2 0,872 0,710 0,745 0,749 0,689 0,681 0,740 0,798 0,676 0,708 - 0,855 2,7a 0,64 

Ha 0,755 0,71a 0,752 0,809 0,695 0,716 0,822 0,783 0,7a8 0,877 0,777 0,886 2,70 0,59 



tTl 
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TABEL 28 

KORRELASIES TUSSEN DIE FINALE TOETSVORMS (GROEP 1) VORMS A, B, E EN F (N=208) EN (GROEP 2) VORMS C, D, GEN H (N=172) 
-

ASOOK DIE REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X) EN STANDAARDAFWYKING (SA) VIA ELKE VORM 

-
Vorm A Vorm B Vorm E Vorm F VormC Vorm D Vorm G Vorm H x 

Vorm A - - - - - - - - 8,27 

Vorm B 0,842 - - - - - - - 8,33 

Vorm E 0,869 0,831 - - - - - - 8,29 

Vorm F 0,868 0,862 0,833 - - - - - 8,24 

Vorm C - - - - - - - - 8,20 

Vorm D - - - - 0,870 - - - 8,19 

Vorm G - - - - 0,924 0,908 - - 8,24 

Vorm H - - - - 0,873 0,933 0,871 - 8,19 

SA 

1, 13 

1,21 

1, 17 

1,14 

1,67 

1,62 

1,58 

1,59 



• Die samevoeging van die onderwerpe het tot gevolg gehad dat die korrelasies tussen die 

toetsvorms almal as baie hoog beskryf kan word. Dit dui op 'n baie hoe inter-

nasienerbetroubaarheid. 

• Die standaardafwykings is, soos verwag kon word, nie baie groot nie maar nogtans aanvaarbaar 

vir 'n toets van hierdie aard. In die geval van Vorms C, D, G en H is die standaardafwykings groter 

as in die geval van die ander vier toetsvorms. Die moontlikheid bestaan dus dat die onderwerpe 

in Vorms C, D, G en H effens beter kan diskrimineer tussen toetslinge met 'n hoe en die met 'n 

lae peil van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans. 

• Die rekenkundige gemiddeldes van die toetsvorms wat uit 'n betrokke groep saamgestel is, is baie 

naby aan mekaar. In die geval van Vorms A, B, E en F is die grootste verskil maar 0,09. In die 

geval van Vorms C, D, G en H is die grootste verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes nog 

kleiner, naamlik 0,05. Die rekenkundige gemiddeldes van Vorms A, B, E en F is effens hoer as die 

van Vorms C, D, G en H. Dit bring mee dat die grootste verskil tussen enige toetsvorm 0, 14 is. 

Om vas te stel of die verskil in gemiddeldes van enige betekenis is, is die standaardfout van die 

gemiddelde (SX) vir elke toetsvorm bereken (Mulder, 1981 :66) en die betroubaarheidsintervalle op die 

5% peil bepaal (Glass en Stanley, 1970:257-259). Die resultate van hierdie berekenings word in Tabel 

29 uiteengesit. 

TABEL 29 

DIE GETAL TOETSLINGE (N) EN DIE REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA), 

STANDAARDFOUT VAN DIE GEMIDDELDE (SX) EN BETROUBAARHEIDSINTERVAL VAN ELKE 

TOETSVORM 

- sxx * sx x 1,96* 
.. 

N x SA Betroubaarheidsinterval -

A 208 8,27 1, 13 0,079 0,16 8,11-8,43 

B 208 8,33 1,21 0,084 0,17 8,16-8,50 

E 208 8,29 1,17 0,082 0,16 8,13-8,45 

F 208 8,24 1, 14 0,080 0,16 8,08-8,40 

c 172 8,20 1,67 0,128 0,25 7,95-8,45 

D 172 8,19 1,62 0,124 0,25 7,94-8,44 

G 172 8,24 1,58 0,121 0,24 8,00-8,48 

H 172 8,19 1,59 0,122 0,24 7,95-8,43 

* Benaderde syfers 
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As die standaardfout van die gemiddelde (SX) gebruik word en betroubaarheidsintervalle vir elk van die 

rekenkundige gemiddeldes op die 5%-peil (Sx x 1,96) bereken word, blyk dit dat hierdie intervalle almal 

met mekaar oorvleuel. Daar kan dus afgelei word dat die rekenkundige gemiddeldes van die agt 

toetsvorms op die 5% betekenispeil, nie betekenisvol van mekaar verskil nie. Aan bogenoemde resultate 

geoordeel, bestaan daar dus geen rede waarom die agt toetsvorm nie as alternatiewe vorms gebruik kan 

word by die evaluering van die betrokke teikengroep se mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans nie. 

6.4.1.3 Gevolgtrekkings 

• Al 24 onderwerpe wat eksperimenteel uitgetoets is, kon gebruik word om agt toetsvorms saam te 

stel. 

• Die puntetoekennings vir die toetsvorms wat uit die twee groepe onderwerpe saamgestel is se 

onderlinge korrelasiekoeffisiente kan as baie hoog beskou word. 

• lndien die korrelasiekoeffisiente (Tabel 28, p.154) as maatstaf gebruik word, kan die betroubaarheid 

van die agt toetsvorms as aanvaarbaar beskou word. 

• Die standaardafwyking vir elke toetsvorm kan as aanvaarbaar beskou word. 

• Die rekenkundige gemiddeldes van die agt toetsvorms verskil nie betekenisvol van mekaar nie, 

daarom kan die toetsvorms almal as alternatiewe vorms toegepas word. 

6.4.2 Die seleksie van die skaalmodelle en oefenvoorbeelde 

Met die oog op die seleksie van praatjies wat as oefenvoorbeelde en skaalmodelle by die evaluering van 

die toets kan dien, is die standaardafwyking van die evalueerders se toegekende punte vir elke toetsling 

se praatjie tydens die eksperimentele toepassing oar el keen van die twaalf betrokke onderwerpe bereken. 

Die riglyne vir die seleksie van die praatjies was die volgende: 

• Oar die puntetoekenning vir 'n bepaalde praatjie moes daar volkome eenstemmigheid wees, dit wil 

se, met 'n standaardafwyking van 0,0. 

• Die bandopnames van die geselekteerde praatjies moes so duidelik en steuringsvry moontlik wees. 

• Die lengte van die bandopnames moes in alle gevalle van so 'n aard wees dat sinvolle evaluering 

wel moontlik sou wees. Hierdie vereiste het veral betrekking gehad op praatjies waaraan 'n baie 
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lae punt toegeken is. 

Die oogmerk was om minstens een praatjie per skaalpunt (halfpunte ingesluit) as oefenvoorbeeld 

beskikbaar te he. Dit was egter nie in die geval van al die onderwerpe moontlik nie, enersyds omdat 

daar in sommige gevalle nie voorbeelde was nie en andersyds omdat die beskikbare voorbeelde nie 

sodanig aan die vereistes beantwoord het dat hulle gebruik kon word nie. In sodanige gevalle Is daar 

meer voorbeelde van onderwerpe wat verteenwoordigend van die ander skaalpunte was, ingesluit. 

Die doel met die skaalmodelle was dat dit vir die evalueerder as 'n riglyn moes dien van die vereiste 

evalueringstandaard voordat hy met die evaluering van die oefenvoorbeelde en uiteindelik 'n nuwe groep 

praatjies, oor 'n bepaalde onderwerp begin. Die oefenvoorbeelde daarenteen moes as hulpmiddel dien 

om die vereiste evalueringstandaard te bereik. Daarom is besluit om vir elke onderwerp slegs drie 

praatjies wat elk verteenwoordigend is van drie skaalpunte (een hoog, een middel en een laag) as 

skaalmodelle in te sluit, maar meer praatjies as oefenvoorbeelde in te sluit. Nadat die oefenvoorbeelde 

en skaalmodelle geselekteer is, is die betrokke praatjies aan 'n paneel evalueerders van die Direktoraat 

Taaldiens van die SAW voorgele vir evaluering. In die enkele gevalle waar die paneel se 

evalueringspunte nie ooreengekom het met die oorspronklike evalueringspunte nie, is die betrokke 

praatjies vervang met ander waarvan die evalueringspunte wel ooreengekom het. 

6.4.3 Finalisering van die toets 

6.4.3.1 Die skaalmodelle en oefenvoorbeelde 

Nadat die oefenvoorbeelde en skaalmodelle finaal geselekteer is, is die betrokke praatjies vir elke 

onderwerp afsonderlik op 'n klankkasset opgeneem en gedupliseer. Die skaalmodelle is aan die een kant 

en die oefenvoorbeelde aan die ander kant van die kasset opgeneem, elkeen gevolg deur 'n kort 

onderbreking en dan 'n opname van 'n stem wat die toegekende ·punt vir die betrokke praatjie 

aankondig. 

Elke kasset is voorsien van plakkers met die volgende besonderhede: 

Op die een kant van die kassethouer: Naam en besonderhede van toets. 

Op die ander kant van die kassethouer: 

Taal: Afrikaans 

Vorm: 

Onderwerp: 

Skaal/Oefen: 

A (ens.) 

1 (of 2, of 3) 

S/O 
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Op die kasset self: 

Afrikaans/ A/1 /S 

Afrikaans/ A/1 /0 

(op die kant van die skaalmodelle) 

(op die kant van die oefenvoorbeelde) 

6.4.3.2 Toepassings- en evalueringsaanwysings en onderwerpkaarte 

Die toepassings- en evalueringsaanwysings is in twee aparte handleidings vervat. Vir hierdie doel is die 

oorspronklike aanwysings in 'n groot mate hersien en die toepaslike kommentaar wat na die 

eksperimentele toepassing ingewin is, het ook daarin neerslag gevind. 

Die gedrukte onderwerpkaarte het uiteindelik soos volg daar uitgesien: 

VORMA 

ONDERWERP NOMMER EEN 

Vertroulik v 

Die letter in die regterkantse onderste hoek dui aan of die onderwerp verhalend (V), oorredend (0) of 

beskrywend (B) van aard is. 

Ten opsigte van die evalueringsprosedure is die volgende wysigings in die handleiding vervat: 

a) Evalueerders word versoek om kennis te neem van die kategoriee wat van toepassing is by 

analitiese evaluering, maar om liewer die globale evalueringskaal te gebruik. Die rede hiervoor was 

dat dit minder tydrowend is. Daarby het dit uit die eksperimentele toepassingsresultate geblyk 'n 

betroubaarder metode met 'n groter punteverspreiding te wees, indien dit aan die hand van goed 

omskrewe riglyne geskied. 

b) Die praatjies moet deur twee evalueerders geevalueer word, en wel sonder enige onderlinge 

beraadslaging. In gevalle waar die twee evalueerders met meer as een punt verskil, moet die 

moderator die praatjie self evalueer nadat hy met behulp van die oefenmateriaal die vereiste 

standaard bereik het. Die finale punt is dan die gemiddelde van die moderator se punt en die een 

die naaste aan syne. 

c) Die evalueerder moet eerstens die omskrewe riglyne deeglik bestudeer, na die skaalmodelle luister 
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en vir homself bepaal waarom 'n bepaalde punt aan die betrokke skaalmodel toegeken is. Sodra 

hy daarvan seker is, luister hy agtereenvolgens na die oefenvoorbeelde, stop hy elke keer die 

opname om sy punt toe te ken, kontroleer dit met die gegewe punt en gaan voort. Sodra hy ses 

agtereenvolgende oefenvoorbeelde akkuraat geevalueer het (nie met meer as 'n halwe punt verskil 

nie), kan met die eintlike evaluering begin word. Andersins meet die papier met die 

puntetoekenning weggegooi en van vooraf geoefen word. 

d) Klem word gele op die volgende: 

Aan 'n toetsling wat oar geen taalvaardigheid hoegenaamd beskik nie, dit wil se, wat geen woord 

Afrikaans kan praat nie meet 'n nul toegeken word. Aan 'n toetsling met 'n spesifieke probleem wat 

evaluering nie moontlik maak nie (byvoorbeeld 'n ernstige graad van hakkel) word geen punt 

toegeken nie maar hy word met 'n S as 'n spesiale geval geY.dentifiseer. 

6.4.3.3 Normberekening 

By die finalisering van die toets het dit nag nie oar 'n normskaal beskik nie. Daar is besluit om wel 'n 

normskaal vir elkeen van die toetsvorms te bereken. Daar is egter aanvaar dat dit waarskynlik jare sal 

duur voordat al die toetsvorms op 'n groat genoeg toetsgroep toegepas sou kon word vir die berekening 

van normskale. Die rede daarvoor was dat die toets ontwikkel is om toegepas te word op weermaglede 

wat vir bevordering in aanmerking kom. Normberekening moes dus as 'n langtermynprojek gesien word, 

veral in die lig van die moontlike bekendraking van die onderwerpe en die felt dat die toetsvorms 

noodwendig afwisselend toegepas moes word. Weens die uitgerektheid van die normberekeningsfase 

sal die normberekening van die toets nie deel vorm van hierdie studie nie. 

6.5 GELDIGHEIDSBEPALING VAN DIE TOETS 

Soos reeds ult die literatuuroorsig geblyk het, is dit geen maklike taak om uitspraak te lewer oar die 

geldigheid van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets nie. Twee vorme van geldigheid is hier ter sprake, 

naamlik inhoudsgeldigheid en kriteriumverwante geldigheid. 

Die probleem begin reeds by inhoudsgeldigheid wat in die geval van 'n prestasietoets die maklikste is 

om te beoordeel, omdat daar gewoonlik sprake is van leerinhoud en 'n sillabus waarop dit gebaseer is. 

Ten opsigte van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets is daar nie sprake van leerstof wat op 'n sillabus 

gebaseer is nie. Hier gaan dit om 'n bepaalde vaardigheid wat oar 'n langer of korter tydperk tydens 

blootstelling aan 'n bepaalde taalmilieu deur ervaring verwerf is. 
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Oor inhoudsgeldigheid moet daar uitspraak gelewer word nog voor die eksperimentele toepassing van 

'n toets. Die antwoord op die vraag of die toets dit gaan toets wat dit veronderstel is om te toets en hoe 

goed dit daarin gaan slaag om dit te toets, moet dus gedeeltelik reeds in die vroee ontwikkelingstadium 

daarvan verkry word. lnhoudsgeldigheid word as't ware in die toets ingebou, van daar die benaming. 

Omdat dit in hierdie geval grootliks gaan om die sigwaarde is dit vanselfsprekend dat die beoordeling 

daarvan in 'n groot mate subjektief sat wees. Daarom is dit belangrik dat 'n toetsopsteller horn in die 

geval nie op sy eie oordeel sat verlaat nie maar kenners se mening sat inwin. 

Voor die eksperimentele toepassing van die onderwerpe van die mondelinge taalvaardigheidstoets, is 

hulle aan 'n paneel kundiges van die SAW en die RGN voorgele vir beoordeling. Die finale oordeel van 

die paneel was dat die 24 onderwerpe (wat uiteindelik eksperimenteel uitgetoets is en waaruit die finale 

toets saamgestel is) 

• geskik is vir die doel waarvoor dit gebruik moet word, 

• binne die ervaringsveld van die teikenpopulasie behoort te val en 

• hulle almal leen tot die sinvolle evaluering van mondelinge taalvaardigheid. 

Daar kan dus gese word dat die mondelinge taalvaardigheidstoets, volgens die maatstawe vir 

inhoudsgeldigheid, wet oor die nodige inhoudsgeldigheid beskik. 

Die bepaling van kriteriumgerigte geldigheid, anders as wat meestal in die geval van inhoudsgeldigheid 

gebeur, moet statisties geskied. Daarvoor is 'n kriterium nodig wat oor reeds bewese eienskappe beskik 

wat dit geskik maak om as kriterium gebruik te word. Vir die geldigheidsbepaling van 'n mondelinge 

taalvaardigheidstoets in die algemeen is dit reeds problematies en vir 'n mondelinge taalvaardigheidstoets 

in Afrikaans in die besonder het dit probleme opgelewer. Geen gestandaardiseerde mondelinge 

taalvaardigheidstoets in Afrikaans was beskikbaar om as kriterium te dien by die geldigheidsbepaling van 

hierdie toets nie. 

Soos in die beplanning van hierdie navorsing voorsien, is daar wet gebruik gemaak van 'n 

ongestandaardiseerde mondelinge taalvaardigheidstoets en ook 'n skriftelike taalvaardigheidstoets om 

as kriteria te dien. Wat ook gebeur het, is dat nadat Vorm A van die toets op 'n groot genoeg toetsgroep 

(N) toegepas is om betroubare statistiese verwerkings te kon doen, Vorm A saam met Vorm B toegepas 

is en dit het verdere vergelykbare statistiek opgelewer. Laasgenoemde toepassing was 'n daadwerklike 

poging om die toetsvorms so gou moontlik op 'n groot genoeg toetsgroep (N) toegepas te kry met die 

oog op die berekening van norms. Alhoewel die N in laasgenoemde geval nie baie groot was nie, het 

dit tog bruikbare ondersteunende statistiek gelewer ten einde uitspraak oor die kriteriumverwante 

geldigheid van die toets te kan lewer. 
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In die hieropvolgende bespreking van die toepassingresultate sal na die toepassing waarby die drie 

verskillende toetse betrokke was, verwys word as Toepassing Een en na die een waarby Toetsvorms A 

en B betrokke was as Toepassing Twee. 

6.5.1 Toepassing Een 

6.5. 1. 1 Die toetsgroep 

Hierdie toepassing was in werklikheid die praktiese implementering van Vorm A van die mondelinge 

taalvaardigheidstoets op die betrokke teikenpopulasie. Omdat daar vir die doel van hierdie ondersoek 

noodgedwonge van die resultate van hierdie toepassing gebruik gemaak moes word, is daar geen sprake 

van 'n verteenwoordigende steekproef van die betrokke populasie nie. Die resultate is die van al die 

weermaglede wat die toets (vir die doel waarvoor dlt opgestel is) oor 'n bepaalde tydperk, totdat 'n groot 

genoeg N vir berekeningsdoeleindes verkry is, afgele het. Die felt dat daar nie van 'n steekproef sprake 

sou wees nie was juis die rede waarom beslult is om ter wille van betroubare navorsingsresultate met 

die berekenings te wag totdat minstens een vorm van die toets op die grootste prakties moontlike getal 

toetslinge toegepas is. 

Die verkryging van die resultate van 'n aanvaarbare getal toetslinge het in 'n sekere opsig probleme 

opgelewer. Aangesien die toets vir Afrikaans- en nie-Afrikaanssprekendes bedoel is, was dlt belangrik 

dat daar vir die doel van hierdie ondersoek ook toepassingsresultate van 'n aanvaarbare getal nie

Afrikaanssprekendes verkry moes word. Toe daar uiteindelik beslult is dat dit nie sinvol is om Vorm A 

op nog meer toetslinge toe te pas nie was die resultate van 379 nie-Afrikaanssprekendes beskikbaar 

teenoor die van 1176 Afrikaanssprekendes. Weens die felt dat daar nie met die resultate van 'n 

verteenwoordigende steekproef gewerk sou word nie, sou 'n groter N nie-Afrikaanssprekendes 

verkiesliker gewees het. Die verkryging daarvan was egter nie prakties moontlik nie. 

6.5.1.2 Die kriteria 

Die toepassing van die ongestandaardiseerde mondelinge taalvaardigheidstoets en die skriftelike 

taalvaardigheidstoets het nie lukraak geskied nie. Die ongestandaardiseerde mondelinge toets is 'n toets 

wat tot op daardie stadium deur die SAW vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans 

gebruik is. Die rede waarom die toets saam met Vorm A van die nuwe toets toegepas is, was om oor 

vergelykbare statistiek tussen die oue en die nuwe te kon beskik. Aangesien daar in elk geval geen 

gestandaardiseerde mondelinge taalvaardigheidstoets in Afrikaans beskikbaar was wat vir 

kriteriumdoeleindes gebruik kon word nie, het die resultate wat uit hierdie toepassing verkry is vir die doel 

van hierdie ondersoek goed te pas gekom. 
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Die skriftelike taalvaardlgheidstoets is saam met die mondelipge taalvaardigheidstoets spesiaal vir die 

SAW gestandaardiseer met die doel om naas 'n weermaglid sb mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans 
I 

oak sy skryfvaardigheid in Afrikaans op so 'n objektief foontlike wyse te evalueer. Aangesien 

skryfvaardigheid, net soos in die geval van praatvaardigheid as een van die vier taalmodusse beskou 

word, is voorsien dat die resultate van die skriftelike taalvaardigheidstoets vergelykbare statistiek sou 

oplewer. 

Tydens die gesamentlike toepassing van die drie toetse is daar ten opsigte van die ongestandaardiseerde 

toets (ou mondelinge toets) afgewyk van die prosedure wat in die verlede daarmee gevolg is. Voorheen 

is die toetsling in die teenwoordlgheid van die evalueerder(s) geevalueer. Tydens die implementering 

van Vorm A is die toetsling se mondelinge respons op die ou toets oak op 'n klankkasset opgeneem en 

sentraal saam met sy respons op Vorm A geevalueer. 

Die skriftelike taalvaardigheidstoets wat ult meerkeusige items (vrae) bestaan, is op 'n 

standaardantwoordblad beantwoord en met behulp van 'n nasienmasker nagesien. 

Die resultate van die drie toetse is op 'n puntestaat oorgedra en met behulp van die rekenaar vasgele 

en verwerk. Die statistiek wat met behulp van die verwerkings verkry is, bestaan ult rekenkundlge 

gemiddeldes (X), standaardafwykings (SA), betroubaarheidskoeffisiente (KR 21), standaardmetingsfoute 

(SMF) en korrelasiekoeffisiente. Die statistiese besonderhede word in Tabelle 30-39 uiteengesit. 

Die gesamentlike toepassing het naas die benodigde data, oak data verskaf wat nie tydens die 

beplanning van die navorsing voorsien is nie, naamlik die van manlike sowel as vroulike toetslinge. 

Alhoewel nie baie groat nie (N =317), is die getal vroulike toetslinge, indien dit met die getal nie

Afrikaanssprekendes vergelyk word (N=379) groat genoeg om sinvolle gevolgtrekkings oar die 

toepassingsresultate te maak. Die toepassingsresultate van die manlike en vroulike toetslinge word in 

Tabelle 33 (p.164), 34 (p.165), 35 (p.165), 39 (p.167) en 40 (p.168) aangetoon. 

6.5.1.3 Toepassingsresultate van die totale toetsgroep 

a) Die mondelinge taalvaardigheidstoets (MTT) 

Die rekenkundige gemiddeldes (X) van die drie onderwerpe asook vir die toets in sy geheel (kyk Tabel 

30, p.163), kom grootliks ooreen met die rekenkundige gemiddelde wat tydens die eksperimentele 

toepassing verkry is (kyk Tabelle 26, p.152 en 28, p.154). Die grootste verskil, alhoewel gering, is tussen 

die gemiddeldes vir Onderwerp Een. 
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TABEL 30 
-

AEKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAAADAFWYKING (SA), BETAOUBAARHEID EN 

STANDAARDMETINGSFOUT (SMF) VAN MONDELINGE TOETSE EN OBJEKTIEWE TAALTOETS VIA 

TOTALE TOETSGROEP (N=1560) 

Betroubaar-
-x SA heid (KA-21) SMF 

Toetsvorm A: Onderwerp 1 2,68 0,73 0,785 0,34 

Onderwerp 2 2,83 0,83 0,837 0,33 

Onderwerp 3 2,65 0,80 0,823 0,34 

Onderwerp 1 + 2 + 3 8,16 2,10 0,920 0,59 

Ou mondelinge toets (uit 100) 66,80 11,90 0,855 4,50 

Objektiewe taaltoets - Leesbegrip (uit 1 O) 7,09 2,21 0,639 1,32 

- Taalgebruik (uit 40) 27,70 8,34 0,900 2,64 

- Leesbegrip + Taalgebruik 34,80 10,02 0,913 2,96 

(uit 50) 

TABEL 31 
-

AEKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAAADAFWYKING (SA), BETAOUBAAAHEID EN 

STANDAAADMETINGSFOUT (SMF) VAN DIE MONDELINGE TOETSE EN OBJEKTIEWE T AALTOETS VIA 

AFAIKAANSSPAEKENDE TOETSLINGE (N = 1176) 

Betroubaar-
-x SA heid (KA-21) SMF 

Toetsvorm A: Onderwerp 1 2,82 0,66 0,729 0,34 

Onderwerp 2 2,97 0,75 0,804 0,33 

Onderwerp 3 2,81 0,73 0,787 0,34 

Onderwerp 1 + 2 + 3 8,59 1,82 0,896 0,59 

Ou mondelinge toets (uit 100) 68,71 9,99 0,797 4,45 

Objektiewe taaltoets - Leesbegrip (uit 1 O) 7,60 1,98 0,595 1,26 

- Taalgebruik (uit 40) 29,46 7,70 0,890 2,53 

- Leesbegrip + Taalgebruik 37,07 9,15 0,904 2,84 

(uit 50) 
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TABEL 32 
-

REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA), BETROUBAARHEID EN 

STANDAARDMETINGSFOUT (SMF) VAN DIE MONDELINGETOETSE EN OBJEKTIEWETAALTOETS VIR 

NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE (N =379) 

Betroubaar-
-x SA heid (KR-21) SMF 

Toetsvorm A: Onderwerp 1 2,25 0,79 0,820 0,34 

Onderwerp 2 2,43 0,89 0,863 0,33 

Onderwerp 3 2,17 0,80 0,826 0,34 

Onderwerp 1 + 2 + 3 6,85 2,26 0,933 0,58 

Ou mondelinge toets (ult 100) 61,13 15,04 0,906 4,62 

Objektiewe taaltoets - Leesbegrip (uit 1 O) 5,52 2,12 0,498 1,50 

- Taalgebruik (uit 40) 22,10 7,83 0,860 2,93 

- Leesbegrip + Taalgebruik 27,60 9,20 0,871 3,30 

(uit 50) 

TABEL 33 
-

REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA), BETROUBAARHEID EN 

STANDAARDMETINGSFOUT (SMF) VAN MONDELINGE TOETSE EN OBJEKTIEWE TAALTOETS VIR 

MANLIKE TOETSLINGE (N=1242) 

Betroubaar-
-x SA heid (KR-21) SMF 

Toetsvorm A: Onderwerp 1 2,63 0,73 0,783 0,34 

Onderwerp 2 2,78 0,83 0,838 0,34 

Onderwerp 3 2,60 0,81 0,826 0,34 

Onderwerp 1 + 2 + 3 8,01 2,10 0,922 0,59 

Ou mondelinge toets (ult 100) 65,90 12,20 0,860 4,60 

Objektiewe taaltoets - Leesbegrip (uit 1 O) 6,91 2,24 0,637 1,35 

- Taalgebruik (ult 40) 26,72 8,40 0,896 2,70 

- Leesbegrip + Taalgebruik 33,63 10, 11 0,911 3,03 

(uit 50) 
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TABEL34 
-

REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA), BETROUBAARHEID EN 

STANDAARDMETINGSFOUT (SMF) VAN MONDELINGE TOETSE EN OBJEKTIEWE TAALTOETS VIR 

VROULIKE TOETSLINGE (N=317) 

Betroubaar-
-x SA heid (KR-21) SMF 

Toetsvorm A: Onderwerp 1 2,87 0,71 0,774 0,38 

Onderwerp 2 3,07 0,76 0,811 0,33 

Onderwerp 3 2,84 0,74 0,791 0,34 

Onderwerp 1 + 2 + 3 8,77 1,88 0,903 0,58 

Ou mondelinge toets (uit 100) 70,73 9,69 0,793 4,41 

Objektiewe taaltoets - Leesbegrip (uit 1 O) 7,82 1,89 0,582 1,22 

- Taalgebruik (uit 40) 31,39 7,05 0,886 2,38 

- Leesbegrip + Taalgebruik 39,22 8,30 0,894 2,70 

(ult 50) 

TABEL 35 

'N VERGELYKING TUSSEN DIE MONDELINGE TAALVAARDIGHEIDSTOETS (Mn), DIE OU 

MONDELINGE TOETS (OMT) EN DIE OBJEKTIEWE TAALTOETS (On) SE REKENKUNDIGE 

GEMIDDELDES UITGEDRUK AS PERSENTASIES 

-
Toetsgroep N Toets X=% SA Betroubaarheidskoeffisient SMF 

KR 21 

Totale toetsgroep 1560 MMT 54,40 14,00 0,920 3,96 
OMT 66,80 11,90 0,855 4,50 
on 69,60 20,0 0,913 5,90 

Afrikaanssprekendes 1176 MMT 57,30 12,13 0,896 3,92 
OMT 68,71 9,99 0,797 4,45 
on 74,14 18,30 0,904 5,67 

Nie-Afrikaans- 379 MMT 45,70 15,06 0,933 3,90 
sprekendes OMT 61,13 15,04 0,906 4,62 

on 55,20 18,40 0,871 6,61 

Manlike toetslinge 1242 MMT 53,40 13,99 0,922 3,91 
OMT 65,90 12,20 0,860 4,60 
on 67,26 20,11 0,911 6,00 

Vroulike toetslinge 317 MMT 58,50 12,53 0,903 3,91 
OMT 70,73 9,69 0,793 4,41 
on 78,44 16,60 0,894 5,41 
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TABEL 36 

KORRELASIES TUSSEN MONDELINGE TOETSE EN OBJEKTIEWE TAALTOETS VIR TOTALE 

TOETSGROEP (N=1560) 

I A1 I A2 

A1 -
A2 0,644 -
A3 0,642 0,706 

A1+2+3 0,860 0,896 

T1 0,433 0,450 

T2 0,405 0,365 

T1 +2 0,449 0,455 

M 0,474 0,486 

A 1 : Vorm A, Onderwerp 1 
A2: Vorm A, Onderwerp 2 
A3: Vorm A, Onderwerp 3 

I A3 

-

0,891 

0,456 

0,405 

0,468 

0,483 

T1: Objektiewe taaltoets - Taalgebruik 
T2: Objektiewe taaltoets - Leesbegrip 
M: Ou mondelinge taalvaardigheidstoets 

I A1 +2+3 I T1 I T2 I T1 +2 IM I 

-

0,507 -
0,444 0,710 -
0,519 0,988 0,811 -
0,547 0,555 0,458 0,555 -

TABEL 37 

KORRELASIES TUSSEN MONDELINGE TOETSE EN OBJEKTIEWE TAALTOETS VIR 

AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE (N = 1176) 

I A1 I A2 

A1 -
A2 0,572 -
A3 0,543 0,633 

A1+2+3 0,815 0,874 

T1 0,344 0,364 

T2 0,332 0,320 

T1 +2 0,360 0,375 

M 0,405 0,372 

A1: Vorm A, Onderwerp 1 
A2: Vorm A, Onderwerp 2 
A3: Vorm A, Onderwerp 3 

I A3 

-
0,859 

0,339 

0,330 

0,356 

0,388 

T1: Objektiewe taaltoets - Taalgebruik 
T2: Objektiewe taaltoets - Leesbegrip 
M: Ou mondelinge taalvaardigheidstoets 

I A1 +2+3 I T1 I T2 I T1+2 IM I 

-
0,411 -
0,385 0,692 -
0,428 0,988 0,796 -
0,457 0,493 0,463 0,513 -
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TABEL 38 

KORRELASIES TUSSEN MONDEUNGE TOETSE EN OBJEKTIEWE TAALTOETS VIR NIE

AFRIKAANSSPREKENDE TOETSUNGE (N = 379) 

A1 A2. 

A1 -
A2. 0,687 -
A3 0,726 0,778 

A1+2+3 0,882 0,915 

T1 0,377 0,444 

T2 0,273 0,200 

T1+2 0,384 0,427 

M 0,460 0,571 

A 1 : Vorm A, Onderwerp 1 
A2.: Vorm A, Onderwerp 2 
A3: Vorm A, Onderwerp 3 

A3 

-
0,919 

0,467 

0,252 

0,456 

0,520 

T1: Objektiewe taaltoets - Taalgebruik 
T2: Objektiewe taaltoets - Leesbegrip 
M: Ou mondelinge taalvaardigheidstoets 

A1+2+3 T1 T2 T1+2 

-

0,475 -
0,265 0,561 -
0,466 0,982 0,709 -
0,574 0,526 0,277 0,512 

TABEL 39 

M 

-

KORRELASIES TUSSEN MONDELINGE TOETSE EN OBJEKTIEWE TAALTOETS VIR MANLIKE 

TOETSLINGE (N=1242) 

I II A1 I A2. 

A1 -

A2. 0,655 

A3 0,611 0,710 

A1+2+3 0,862 0,897 

T1 0,444 0,457 

T2 0,411 0,385 

T1 +2 0,458 0,464 

M 0,483 0,494 

A 1 : Vorm A, Onderwerp 1 
A2.: Vorm A, Onderwerp 2 
A3: Vorm A, Onderwerp 3 

I A3 

-
0,896 

0,468 

0,418 

0,480 

0,496 

T1: Objektiewe taaltoets - Taalgebruik 
T2: Objektiewe taaltoets - Leesbegrip 
M: Ou mondelinge taalvaardigheidstoets 

I A1 +2+3 I T1 I T2 I T1 +2 IM I 

-
0,516 -
0,457 0,724 -
0,528 0,988 0,821 -
0,555 0,549 0,474 0,559 -
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TABEL 40 

KORRELASIES TUSSEN MONDEUNGE TOETSE EN OBJEKTIEWE TAALTOETS VIR VROULIKE 

TOETSLINGE (N=317) 

A1 A2. 

A1 -
A2. 0,559 

A3 0,530 0,652 

A1+2+3 0,814 0,873 

T1 0,294 0,317 

T2 0,303 0,173 

T1+2 0,320 0,310 

M 0,374 0,376 

A 1: Vorm A, Onderwerp 1 
A2.: Vorm A, Onderwerp 2 
A3: Vorm A, Onderwerp 3 

A3 

-
0,858 

0,322 

0,268 

0,336 

0,365 

T1: Objektiewe taaltoets - Taalgebruik 
T2: Objektiewe taaltoets - Leesbegrip 
M: Ou mondelinge taalvaardigheidstoets 

A1+2+3 T1 T2 T1 +2 M 

-
0,367 -
0,290 0,569 -
0,379 0,982 0,714 -
0,437 0,414 0,264 0,413 -

'n Opvallende verskil is die tussen die standaardafwykings. Die standaardafwykings (SA) wat in 

Toepassing Een verkry is, is aansienlik groter as die tydens die eksperimentele toepassing verkry 

(Vergelyk Tabelle 26, p.152, 28, p.154 en 30, p.163). Die SA vir die toets in sy geheel is ongeveer 'n 

sewende van die verskil tussen die moontlike minimum en maksimum telling. Dit kan as 'n baie 

bevredigende standaardafwyking vir 'n mondelinge taalvaardigheidstoets beskou word indien Ebel 

(1972:378) se riglyne in die verband in aanmerking geneem word. 

Die standaardmetingsfout, wat 'n aanduiding is van die akkuraatheid waarmee 'n toets meet, kan as 

relatief klein beskou word. Dit word deur die hoe betroubaarheidskoeffisient (volgens Kuder-Richardson 

formula 21 bereken) weerspieel wat vir die toets in sy geheel bereken is (kyk Tabel 30, p.163). Die 

betroubaarheidskoeffisient kan volgens die riglyne in Van den Berg (1988:30) as hoogs bevredigend 

beskou word. Hoe kleiner die standaardmetingsfout, hoe hoer is die betroubaarheid. Dit kom dus 

daarop neer dat daar met 'n redelike mate van sekerheid aanvaar kan word dat die moontlike variasie 

in toetspunte was as gevolg van toevallige faktore verwag kon word, nie groter as 0,59 meer of minder 

as die betrokke toetspunte kon wees nie. Daar kan dus aanvaar word dat 'n toetsling met 'n gemiddelde 

punt van 8 vir die toets in werklikheid 'n punt van tussen 7,41 (8-0,59) en 8,59 (8+0,59) behaal het. 

Die drie onderwerpe het min of meer ewe goed met mekaar en baie goed met die toets in sy geheel 
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gekorreleer (kyk Tabel 36, p.166). Die drie onderwerpe het in hierdie toepassing ook baie beter met 

mekaar gekorreleer as in die eksperimentele toepassing (kyk Tabel 26, p.152). 

b) Die ou mondelinge toets (OMT) 

Die rekenkundige gemiddelde kan as redelik hoog, die betroubaarheid as bevredigend en die 

standaardmetingsfout as relatief klein beskou word (kyk Tabel 30, p.163). Daar kan met 'n redelike mate 

van sekerheid aanvaar word dat 'n toetsling met 'n punt van 55 vir die toets in werklikheid 'n punt van 

tussen 50,5 (55-4,50) en 59,5 (55+4,50) behaal het. Die standaardafwyking is ongeveer een agste van 

die verskil tussen die moontlike minimum en maksimum punte (kyk Tabel 30, p.163). 

c) Die objektiewe taaltoets (OTT) 

Die rekenkundige gemiddelde van die toets kan as hoog beskou word. Die standaardafwyking is egter 

groot (groter as een sesde van die verskil tussen die maksimum en die minimum kanstelling vir 

vierkeusige objektiewe vrae) wat op 'n goeie verspreiding van punte dui. Die betroubaarheidskoeffisient 

kan as hoog beskou word en dit gaan gepaard met 'n klein standaardmetingsfout. 

d) Vergelykende resultate 

Ten einde 'n sinvolle vergelyking tussen die drie toetse te kan tref, is rekenkundige gemiddeldes van die 

mondelinge taalvaardigheidstoets (MTT) en die objektiewe taaltoets (OTT) na persentasies omgeskakel 

en die gepaardgaande statistiek dienooreenkomstig verwerk. Hierdie gegewens word in Tabel 35 (p.165) 

weergegee. 

-
Volgens Tabel 35 (p.165) is die X van die MTT heelwat laer as die van die ou mondelinge toets (OMT), 

alhoewel dit nie as te laag beskou behoort te word nie, veral as in aanmerking geneem word dat 54,4% 

die X van Afrikaans- en nie-Afrikaanssprekendes gesamentlik verteenwoordig. Die SA van die MTT is 

opmerklik groter as die van die OMT, wat op 'n baie groter punteverspreiding rondom die gemiddelde 

dui. Daar is dus met die MTT baie beter tussen toetslinge met 'n hoer en die met 'n laer vlak van 

mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans onderskei. 

Die standaardmetingsfout is in die geval van die MTT kleiner as in die geval van die OMT. Die kleiner 

standaardmetingsfout word in die MTT se groter betroubaarheidskoeffisient weerspieel. 

Volgens Tabel 36 (p.166) is daar 'n matige positiewe korrelasie tussen die MTT, OMT en die OTT. Die 

OMT korreleer min of meer dieselfde met die MTT as met die OTT, terwyl die MTT beter korreleer met 
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die OMT as met die OTT. Laasgenoemde resultaat kon verwag word omdat die MTT en die OMT 

veronderstel is om dieselfde vaardigheid, naamlik mondelinge taalvaardigheid te meet. Weens die feit 

dat die OTT veronderstel is om een van die vier taalmodusse, naamlik skryftaalvaardigheid te meet, kon 

verwag word dat dit positief met die twee mondelinge toetse sou korreleer. 

Wat moeilik is om te verklaar, is die opvallende verskil tussen die MTT en die OMT wat die rekenkundige 

gemiddelde betref. Die rede daarvoor is moontlik gelee in die wyse waarop die evaluering moes 

geskied. Die evaluering van die MTT het globaal, maar volgens vaste geskrewe riglyne geskied. Die 

evaluering van die OMT het oak globaal maar sander vaste geskrewe riglyne geskied. Dit kon moontlik 

daartoe gelei het dat die evalueerders geneig was om in die betrokke geval meer hoer as laer punte toe 

te ken, van daar oak die kleiner standaardafwyking. 

Die evaluering van die OMT sander standaard riglyne het waarskynlik oak tot gevolg gehad dat die 

puntetoekenning nie konsekwent was nie, vandaar die positiewe maar matige korrelasie tussen die MTT 

en die OMT. 

Opsommenderwys kan dus gese word dat die MTT, soos toegepas op die totale toetsgroep bestaande 

uit Afrikaans- en nie Afrikaanssprekendes, 

• betroubaarder toetsresultate gelewer het, 

• 'n grater punteverspreiding tot gevolg gehad het as die ongestandaardiseerde mondelinge toets, 

en 

• matig positief gekorreleer het met sowel die OMT as die OTT wat as kriteria vir die 

geldigheidsbepaling daarvan gebruik is. 

6.5.1.4 Toepassingsresultate van die Afrikaanssprekende toetslinge 

a) Die mondelinge taalvaardigheidstoets (MTT) 

Die rekenkundige gemiddeldes vir die drie onderwerpe en die toets in sy geheel is soos verwag kon word 

hoer as vir die totale toetsgroep wat oak uit nie-Afrikaanssprekendes bestaan het (kyk Tabel 31, p.163). 

Die standaardmetingsfout vir die drie onderwerpe en vir die toets in sy geheel is dieselfde as vir die totale 

toetsgroep, maar die betroubaarheidskoeffisiente is effens laer. Die rede hiervoor word waarskynlik in 

'n mate deur die kleiner standaardafwykings verklaar. Aangesien dit 'n homogene toetsgroep is, gaan 

die punte minder verspreid le en gaan dit oak meer na die een kant, in hierdie geval na die boonste 

gedeelte van die skaal neig. 

170 



Die interkorrelasies tussen die drie onderwerpe en die toets in sy geheel is effens laer as in die geval van 

die totale toetsgroep (kyk Tabel 37, p.166). Die rede hlervoor kan waarskynlik weer eens by die 

homogeniteit van die toetsgroep gesoek word, wat in die geval meer hoer en minder of selfs geen laer 

punte verwerf het nie. Die onderwerpe het oor die algemeen egter beter met mekaar gekorreleer as 

tydens die eksperimentele toepassing (kyk Tabel 26, p.152). 

b) Die ou mondelinge toets (OMT) 

Die rekenkundige gemiddelde is hoer as vir die totale toetsgroep. Die standaardmetingsfout Is ongeveer 

dieselfde terwyl die betroubaarheid effens laer is. Die standaardafwyking is kleiner, wat ook aan die 

homogeniteit van die toetsgroep en die waarskynlikheid dat daar min of geen lae punte toegeken is nie, 

toegeskryf kan word. 

c) Die objektiewe taaltoets 

Soos in die geval van die ander twee toetse is die rekenkundige gemiddelde hoer as vir die totale 

toetsgroep. Die standaardmetingsfout en die betroubaarheid is egter ongeveer dieselfde terwyl die 

standaardafwyking effens kleiner is (kyk Tabel 31, p.163). 

d) Vergelykende resultate 

Volgens Tabel 35 (p.165) is die rekenkundige gemiddelde (X) van die MTT vir die Afrikaanssprekende 

toetslinge ook laer as die X van die OMT en die OTT vir die totale toetsgroep, alhoewel die verskil in 

eersgenoemde geval effens kleiner en in laasgenoemde geval effens groter is. 

Die SA van die MTT is in hierdie geval ook groter as die van die OMT maar die verskil is ongeveer 

dieselfde. Die betroubaarheid van die MTT is ook in hierdie geval hoer en die standaardmetingsfout 

kleiner as die van die OMT. Die betroubaarheid van die MTT is in hierdie geval egter laer as die van die 

OTT. 

Volgens Tabel 37 (p.166) is daar 'n laer korrelasie tussen die MTT en OMT sowel as die OTT as in die 

geval van die totale toetsgroep (Vergelyk met Tabel 36, p.166). Die OMT korreleer egter in hierdie geval 

beter met die OTT as met die MTT. Die waarneming is moeilik om te verklaar. 

Opsommenderwys kan gese word dat die MTT, soos toegepas op Afrikaanssprekendes 

• betroubaarder resultate gelewer het, 
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• 'n groter punteverspreiding tot gevolg gehad het as die ongestandaardiseerde mondelinge toets, 

en 

• matig positief gekorreleer het met sowel die OMT as die OTT wat as kriteria vir die 

geldigheidsbepaling daarvan gebruik is. 

6.5.1.5 Toepassingsresultate van die nie-Afrikaanssprekende toetslinge 

a) Die mondelinge taalvaardigheidstoets (MTT) 

Elkeen van die drie onderwerpe asook die toets in sy geheel se rekenkundige gemiddelde is laer as die 

van die totale toetsgroep (kyk Tabel 32, p.164). Persentasiegewys kom dit neer op 'n verskil van 8,7% 

wat nie as buitensporig groot beskou kan word nie (kyk Tabel 35, p.165), veral indien die heelwat kleiner 

N in aanmerking geneem word. 

Die standaardafwyking is met die uitsondering van Onderwerp Orie groter as die wat vir die totale 

toetsgroep bereken is, en opmerklik groter as die wat vir die Afrikaanssprekende toetslinge bereken is. 

Dit dui dus op 'n groter punteverspreiding in die geval van die nie-Afrikaanssprekende toetslinge. 

Die betroubaarheid is deurgaans hoer vir sowel die Afrikaanssprekende toetslinge as vlr die totale 

toetsgroep. Die standaardmetingsfout is egter in die meeste gevalle ewe groot. 

b) Die ou mondelinge toets (OMT) 

Die rekenkundige gemiddelde is 5,67% laer as vir die totale toetsgroep en 7,58% laer as vir die 

Afrikaanssprekende toetslinge. Die standaardafwyking is opmerklik groter as vir die ander twee 

toetsgroepe wat op 'n baie beter punteverspreiding dui. Die betroubaarheid is hoer en die 

standaardmetingsfout is·groter as in die geval van die ander twee toetsgroepe. 

c) Die objektiewe taaltoets (OTT) 

Die rekenkundige gemiddelde is in vergelyking met die van die twee mondelinge toetse aansienlik laer 

as die rekenkundige gemiddelde van die totale toetsgroep en die Afrikaanssprekende toetslinge. Die 

standaardafwyking is effens groter as die vir die Afrikaanssprekende toetsgroep maar 'n bietjie kleiner 

as vir die totale toetsgroep (kyk Tabelle 32, p.164 en 35, p.165). Die standaardafwyking dui op 'n bale 

goeie punteverspreiding. Die betroubaarheid is effens laer as in die geval van die ander twee 

toetsgroepe, maar kan nog steeds as aanvaarbaar beskou word. 
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d) Vergelykende resultate 

Die rekenkundige gemiddelde vir die MTT is volgens Tabel 35 (p.165) ongeveer 15% laer as die vir die 

OMT. Die verskil is opmerklik grater as in die geval van die Afrikaanssprekende toetslinge en die totale 

toetsgroep. Die standaardmetingsfout verskil egter nie noemenswaardig van die wat vir die ander twee 

toetsgroepe bereken is nie. Wat egter opmerklik is, is dat die rekenkundige gemiddelde (X) vir die OTT 

ongeveer 19% laer is as in die geval van die Afrikaanssprekendes, terwyl die X vir die OMT maar 

ongeveer 7% laer is. 

Die standaardafwyking vir beide mondelinge toetse kan as besonder groat vir mondelinge toetse beskou 

word, wat op 'n goeie punteverspreiding dui. Die betroubaarheid van die MTT is besonder hoog en ook 

hoer as die van die OMT terwyl dlt vir die OTT as aanvaarbaar beskou kan word. Die 

standaardmetingsfout van die MTT is SOOS in die geval van die Afrikaanssprekendes en totale toetsgroep 

kleiner as die van die OMT asook van die OTT. 

Volgens Tabel 38 (p.167) het die drie onderwerpe beter met mekaar en met die toets in sy geheel 

gekorreleer as in die geval van die Afrikaanssprekendes en die toetsgroep in sy geheel (kyk Tabelle 36 

en 37 (p.166). Die MTT het matig posltief maar beter met die OMT gekorreleer as in die vorige twee 

gevalle. Die MTT het ook matig posltief maar ook beter met die OTT gekorreleer as in die geval van die 

Afrikaanssprekende toetslinge. 

Samevattend kan dus gese word dat die MTT, soos toegepas op nie-Afrikaanssprekende toetslinge 

• betroubaarder resultate gelewer het as die OMT, 

• 'n goeie punteverspreiding opgelewer het en dus goed kon onderskei tussen toetslinge met 'n 

relatief hoe en die met 'n lae vlak van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans, en 

• matig posltief gekorreleer het met sowel die OMT as die OTT wat as kriteria vir die 

geldigheidsbepaling daarvan gebruik is. 

6.5.1.6 Toepassingsresultate van manlike en vroulike toetslinge 

a) Die mondelinge taalvaardigheidstoets (MTT) 

In die geval van al drie die onderwerpe en dus ook van die toets in sy geheel was die rekenkundige 

gemiddelde van die vroulike toetslinge ietwat hoer as die van die manlike toetslinge (kyk Tabelle 33 

p.164 en 34, p.165). Volgens Tabel 35 (p.165) kom dlt vir die toets in sy geheel neer op 'n verskil van 

ongeveer 5%. Die standaardmetingsfout vir beide toetsgroepe was ongeveer ewe groat. Die 
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standaardafwyking vir die vroulike toetslinge was egter deurgaans kleiner as die vir die manlike 

toetslinge, wat dui op 'n kleiner punteverspreiding. Die afleiding wat hierult gemaak kan word, is dat die 

vroulike toetslinge 'n meer homogene groep was, vandaar die kleiner standaardafwyking. Dlt moet oak 

in gedagte gehou word dat die vroulike toetslinge 'n kleiner toetsgroep was. 

Die t-waarde volgens Mulder (1981:151-152) bereken om die rekenkundige gemiddeldes van die twee 

groepe te vergelyk is 5, 758. Dlt is hoogs beduidend op die 1 %-betekenispeil. Daar kan dus aanvaar 

word dat die vroulike toetslinge beduidend beter as die manlike toetslinge in die toets presteer het. 

Die betroubaarheid was in die geval van beide groepe toetslinge bale hoog. In die geval van die vroulike 

toetslinge was die betroubaarheid effens laer. Dlt kan waarskynllk aan die kleiner standaardafwyklng 

(kleiner punteverspreiding) toegeskryf word. 

b) Die au mondelinge toets (OMT) 

Volgens Tabelle 33 en 34 (p.164 en 165) het die vroulike toetslinge 'n rekenkundige gemiddelde van 

ongeveer 5% hoer as die manlike toetslinge behaal. Die standaardmetingsfout was ongeveer ewe groat. 

Die standaardafwyking vir die vroulike toetslinge was opmerklik kleiner, wat op 'n kleiner 

punteverspreiding dui. In die geval van die vroulike toetslinge was die betroubaarheid oak laer. 

c) Die objektiewe taaltoets 

Volgens Tabelle 33 en 34 (p.164 en 165) het die vroulike toetslinge 'n hoer rekenkundige gemiddelde 

as die manlike toetslinge behaal. Volgens Tabel 35 (p.165) is die persentasieverskil ongeveer 11 %. Die 

standaardmetingsfout vir die vroulike groep is effens kleiner terwyl die betroubaarheid in beide groepe 

se geval ongeveer ewe hoog is. Die standaardafwyklng is net soos in die geval van die twee mondelinge 

toetse kleiner vir die vroulike as vir die manlike toetslinge. 

d) Vergelykende resultate 

In beide gevalle het die onderwerpe van die MTT matig tot hoog posltief met mekaar gekorreleer en bale 

hoog posltief met die toets in sy geheel (kyk Tabelle 39, p.167 en 40, p.168). In die geval van die 

vroulike toetslinge het die MTT matig positief met die OMT gekorreleer maar laag posltief met die OTT, 

terwyl die MTT in die geval van die manlike toetslinge met beide toetse matig posltief gekorreleer het. 

Die samevattende gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat volgens die afsonderlike gegewens wat 

vir manlike en vroulike toetslinge bereken is, die MTT 
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• betroubaarder resultate gelewer het as die OMT, 

• 'n goeie punteverspreiding opgelewer het (beter as die OMT) en dus goed kon onderskel tussen 

toetslinge met 'n relatief hoe en die met 'n lae vlak van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans, 

en 

• aanvaarbaar gekorreleer het met sowel die OMT as die OTT wat as kriteria vir die 

geldigheidsbepaling daarvan gebruik is. 

6.5.1.7 Gevolgtrekkings oor Toepassing Een 

a) Ondanks die vrees wat aanvanklik bestaan het oor die grootte van die kleiner toetsgroepe binne 

die totale toetsgroep, het die kleiner toetsgroepe bruikbare toepassingsresultate opgelewer waaruit 

sinvolle gevolgtrekkings gemaak kon word. 

Die grootte van die toetsgroepe het blykbaar in geen geval die betroubaarheid van die mondelinge 

taalvaardigheidstoets (MTT) negatief bei.nvloed nie. Die hoogste betroubaarheidskoeffisient is 

byvoorbeeld in die geval van die nie-Afrikaanssprekendes (N =379) verkry. Die betroubaarheid van die 

MTT kan as baie bevredigend beskou word. 

b) Die betroubaarheid van die twee toetse wat as kriteria gebruik Is, kan as aanvaarbaar beskou word. 

c) Die MTT se betroubaarheid was deurgaans hoer as die van die ou (ongestandaardiseerde) 

mondelinge toets (OMT). Dit is 'n aanduiding dat daar 'n grater moontlikheid bestaan om by herhaalde 

toepassing op dieselfde toetslinge ongeveer dieselfde resultate met die MTT te verkry as met die OMT. 

d) 'n Baie goeie punteverspreiding, soos deur die standaardafwyking aangedui, is met die MTT verkry. 

Die standaardafwyking van die MTT was in die geval van al die toetsgroepe grater as die van die OMT. 

e) Met behulp van die MTT kon daar dus in die geval van al die toetsgroepe beter onderskei word 

tussen toetslinge met 'n hoer en die met 'n laer vlak van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans as met 

behulp van die OMT. 

f) Die rekenkundige gemiddelde (X) van die MTT was in een geval 11 %, in drie gevalle 12% en in een 

geval 16% laer as die X van die OMT. Die standaardmetingsfout van die MTT was egter in al die gevalle 

kleiner as die van die OMT. 

g) Die X van die objektiewe taaltoets (OTT) was deurgaans relatief hoog, die standaardafwyking was 

groot en die standaardmetingsfout grater as die van die MTT en die OMT. 
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h) In die geval van al die toetsgroepe het die onderwerpe van die MTT matig tot hoog positief met 

mekaar en bale hoog positief met die toets in sy geheel gekorreleer. 

I) Die MTT het in al die gevalle matig positief met die OMT en in die meeste gevalle matig positief met 

die OTT gekorreleer. 

j) Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat die MTT, geoordeel aan die resultate verkry 

ult die gesamentlike toepassing van die OMT en die OTT wat as kriteria vir die geldigheidsbepaling 

daarvan moes dien, as 'n geldige meetmiddel vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid in 

Afrikaans beskou kan word. 

6.5.2 Toepassing Twee 

6.5.2.1 Die toetsgroep 

Hierdie toepassing was deel van die praktiese implementering van Vorm A en Vorm B van die 

mondelinge taalvaardigheidstoets op die betrokke teikenpopulasie. Tydens hierdie toepassing is die twee 

vorms gesamentlik toegepas ten einde so gou moontlik al die toetsvorms op genoeg toetslinge toegepas 

te kry en terselfdertyd vergelykbare gegewens vir die verskillende vorms te verkry met die oog op 

normberekening. 

Die getal toetslinge van wie se toetsresultate gebruik gemaak is, is nie baie groot nie (N = 150), maar in 

die Ilg van die reeds verkree resultate van Toepassing Een is die N vir die doel van hierdie ondersoek 

as groat genoeg beskou. 

6.5.2.2 Die kriterium 

Die rede waarom daar vir die doel van die ondersoek van hierdie tweede toepassing se resultate gebruik 

gemaak is, was dat Vorm A op grond van die reeds verkree resultate van Toepassing Een as 'n 

aanvaarbare kriterium beskou kon word in die geldigheidsbepaling van die mondelinge 

taalvaardigheidstoets. Die twee vorms is gelyktydig toegepas, wat dit moontlik gemaak het om die 

gelyktydige geldigheid van die toets te kon bepaal. 

Die statistiek wat na aanleiding van hierdie toepassing verkry is, is die rekenkundige gemiddelde (X), 

standaardafwyking (SA), standaardmetingsfout (SMF) en die betroubaarheid (KR-21) van Vorms A en B, 

wat afsonderlik bereken is op grand van die punte wat deur elkeen van die evalueerders toegeken is. 
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lnterkorrelasies is bereken vir die punte wat deur elkeen van die evalueerders vir die twee toetsvorms 

toegeken is. 

Die verkree statistiek word in Tabelle 41 tot 46 weergegee. 

6.5.2.3 Toepassingsresultate van die totale toetsgroep 

Die rekenkundige gemiddeldes (X) van die twee evalueerders (X en Y) vir Vorms A en B kom grootliks 

ooreen (kyk Tabel 41, p.178). Dieselfde geld vir die standaardafwykings (SA), standaardmetingsfoute 

(SMF) en die betroubaarheidskoeffisiente. 

Tydens Toepassing Een was die X vir Vorm A effens laer, die SA effens grater, die SMF dieselfde en die 

betroubaarheid effens hoer (vergelyk Tabel 30, p.163). Daar meet egter in gedagte gehou word dat die 

toetsgroep van Toepassing Twee maar net uit 150 toetslinge bestaan het en oak nie 'n 

verteenwoordigende steekproef was nie. Daar ken dus verwag word dat die punteverspreiding in die 

geval van Toepassing Twee waarskynlik nie so groat sou wees as in die geval van Toepassing Een nie, 

van daar die kleiner SA. 

'n Belangrike waarneming is dat die betroubaarheid van die individuele evalueerders nie alleen in die 

geval van Vorm A ooreenstem nie, maar oak in die geval van Vorm B. Verder kan die betroubaarheid 

van die individuele evalueerders in beide gevalle as hoog beskou word, veral indien dit vergelyk word 

met die betroubaarheid wat tydens Toepassing Een vir Vorm A verkry is. 

Die puntetoekenning van die twee evalueerders korreleer in die geval van die individuele onderwerpe 

sowel as in die geval van Vorms A en B in hul geheel baie hoog. Die inter-nasienerbetroubaarheid kan 

dus as baie hoog beskou word (kyk Tabel 44, p.180). 

6.5.2.4 Toepassingsresultate van die Afrikaanssprekende toetslinge 

-
Oak in hierdie geval kom die X, die SA, die SMF en die betroubaarheidskoeffisiente van die twee 

evalueerders (X en Y) vir Vorms A en B grootliks ooreen (kyk Tabel 42, p.178). Soos te verwagte is die 

X effens hoer as vir die totale toetsgroep. Die SA vir Vorm A is socs in die geval van Toepassing Een 

kleiner as vir die totale toetsgroep (kyk oak Tabelle 30 en 31, p.163). Die SMF is vir die toets in sy 

geheel in al die gevalle dieselfde as vir die totale toetsgroep terwyl die betroubaarheidskoeffisient effens 

kleiner is. Dit kan waarskynlik toegeskryf word aan die effens kleiner SA. 
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TABEL 41 

REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA), STANDAARDMETINGSFOUT (SMF) EN BETROUBAARHEID (KR-21) VAN PUNTE DEUR 

EVALUEERDERS X EN Y VIR TOETSVORMS A EN B, ONDERWERPE 1TOT3 TOEGEKEN: TOTALE TOETSGROEP (N=150) 

D A1X A2.X A3X A1-3X AW A2.Y A3Y A1-3Y B1X B2X B3X B1-3X BW B2Y B3Y B1-3Y 

-x 2,88 2,95 2,92 8,74 2,88 2,93 2,93 8,74 2,89 2,96 2,94 8,79 2,90 2,94 2,94 8,79 

SA 0,63 0,61 0,63 1,82 0,62 0,62 0,63 1,82 0,62 0,61 0,63 1,81 0,62 0,62 0,62 1,82 

SMF 0,36 0,36 0,36 0,59 0,36 0,36 0,36 0,59 0,36 0,36 0,36 0,59 0,36 0,36 0,36 0,59 

KR-21 0,666 0,642 0,670 0,896 0,658 0,654 0,668 0,896 0,650 0,647 0,668 0,895 0,653 0,658 0,660 0,895 

TABEL 42 

REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA), STANDAARDMETINGSFOUT (SMF) EN BETROUBAARHEID (KR-21) VAN PUNTE DEUR 

EVALUEERDERS X EN Y VIR TOETSVORMS A EN B, ONDERWERPE 1 TOT 3 TOEGEKEN: AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE (N=116) 

D A1X A2.X A3X A1-3X AW A2.Y A3Y A1-3Y B1X B2X B3X B1-3X BW B2Y B3Y B1-3Y 

-x 2,99 3,10 3,02 9,01 3,0 3,0 3,03 9,07 3,01 3,08 3,06 9,16 3,03 3,06 3,07 9,16 

SA 0,51 0,49 0,54 1,45 0,50 0,51 0,52 1,47 0,49 0,49 0,51 1,42 0,49 0,50 0,49 1,42 

SMF 0,37 0,37 0,37 0,59 0,37 0,37 0,37 0,59 0,37 0,37 0,37 0,59 0,37 0,37 0,37 0,59 

KR-21 0,486 0,447 0,534 0,839 0,472 0,488 0,510 0,839 0,427 0,442 0,485 0,829 0,432 0,473 0,449 0,829 
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TABEL 43 

REKENKUNDIGE GEMIDDELDE (X), STANDAARDAFWYKING (SA), STANDAARDMETINGSFOUT (SMF) EN BETROUBAARHEID (KR-21) VAN PUNTE DEUR 

EVALUEERDERS X EN Y VIR TOETSVORMS A EN B, ONDERWERPE 1TOT3 TOEGEKEN: NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE (N=34) 

D A1X A2X A3X A1-3X A1Y A2Y A3Y A1-3Y B1X B2X B3X B1-3X B1Y B2Y B3Y B1-3Y 

-x 2,47 2,56 2,57 7,60 2,49 2,56 2,57 7,62 2,49 2,56 2,52 7,56 2,49 2,54 2,50 7,53 

SA 0,80 0,78 0,79 2,36 0,79 0,78 0,82 2,37 0,81 0,79 0,79 2,37 0,81 0,80 0,80 2,37 

SMF 0,36 0,36 0,36 0,58 0,36 0,36 0,36 0,58 0,36 0,36 0,36 0,58 0,36 0,36 0,36 0,57 

KR-21 0,804 0,792 0,799 0,939 0,802 0,792 0,808 0,940 0,806 0,797 0,801 0,939 0,806 0,800 0,799 0,939 
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TABEL 44 

KORRELASIES TUSSEN PUNTE DEUR EVALUEERDERS X EN Y TOEGEKEN VIA ONDERWERPE EEN (1) TOT ORIE (3) VAN TOETSVORMS A EN B: 

TOTALE TOETSGROEP (N=150) 

I A1 x I A2 x I A3X I A1-3 x I A1 y I A2Y I A3 y I A1-3 y I B1 x I B2 x I B3 x I B1-3 x I B1 y I B2 y I B3 y I 
A2X 0,918 -
A3X 0,912 0,919 -
A1-3 X 0,971 0,973 0,972 -
A1 Y 0,992 0,920 0,915 0,970 -
A2Y 0,921 0,978 0,932 0,970 0,919 -
A3 Y 0,921 0,927 0,979 0,970 0,916 0,915 -
A1-3 Y 0,972 0,969 0,970 0,998 0,972 0,972 0,971 -
B1 X 0,925 0,919 0,903 0,942 0,924 0,928 0,899 0,943 -
B2 X 0,925 0,929 0,938 0,958 0,927 0,931 0,937 0,959 0,931 -
B3X 0,929 0,925 0,919 0,951 0,923 0,925 0,927 0,952 0,910 0,930 -
B1-3 X 0,951 0,949 0,944 0,976 0,949 0,952 0,945 0,977 0,972 0,979 0,972 -
B1 Y 0,928 0,912 0,896 0,939 0,923 0,916 0,901 0,940 0,989 0,936 0,908 0,969 -
B2Y 0,931 0,934 0,941 0,963 0,933 0,939 0,937 0,964 0,938 0,983 0,943 0,980 0,926 -
B3 Y 0,917 0,923 0,910 0,943 0,914 0,925 0,914 0,944 0,914 0,942 0,979 0,970 0,907 0,938 -
81-3 y 0,950 0,948 0,940 0,973 0,948 0,952 0,941 0,974 0,972 0,979 0,968 0,999 0,969 0,980 0,974 
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TA8EL45 

KORRELASIES TUSSEN PUNTE DEUR EVALUEERDERS X EN Y TOEGEKEN VIR ONDERWERPE EEN (1) TOT ORIE (3) VAN TOETSVORMS 

A EN 8: AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE (N=116) 

I A1 x I A2 x I A3X I A1-3 x I A1 y I A2Y I A3 y I A1-3 y I 81 x I 82X I 83X I 81-3 x I 01 v I 82Y 

A2X 0,859 -
A3X 0,860 0,871 -
A1-3 X 0,950 0,953 0,957 -
A1 Y 0,988 0,860 0,863 0,947 -
A2Y 0,868 0,958 0,896 0,951 0,862 -
A3Y 0,873 0,890 0,970 0,957 0,867 0,867 -
A1-3 Y 0,953 0,947 0,954 0,998 0,911 0,953 0,956 -
81 x 0,871 0,874 0,855 0,871 0,864 0,894 0,850 0,911 -
82X 0,881 0,884 0,899 0,881 0,882 0,891 0,901 0,934 0,886 -
83X 0,888 0,872 0,873 0,888 0,881 0,876 0,885 0,923 0,862 0,889 -
81-3 x 0,918 0,914 0,914 0,960 0,914 0,925 0,917 0,963 0,954 0,965 0,958 -
81 Y 0,877 0,867 0,843 0,904 0,870 0,880 0,846 0,907 0,987 0,897' 0,856 0,951 -
82Y 0,890 0,892 0,908 0,941 0,892 0,904 0,904 0,943 0,899 0,971 0,912 0,967 0,884 -
83 y 0,867 0,863 0,869 0,909 0,859 0,870 0,880 0,912 0,863 0,906 0,979 0,957 0,856 0,897 

81-3 y 0,916 0,912 0,911 0,957 0,911 0,923 0,914 0,960 0,955 0,965 0,953 0,999 0,952 0,967 

I 83Y I 

-
0,957 
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TA8EL 46 

KORRELASIES TUSSEN PUNTE DEUR EVALUEERDERS X EN Y TOEGEKEN VIA ONDERWERPE EEN (1) TOT ORIE (3) VAN TOETSVORMS 

A EN 8: NIE-AFRIKAANSSPREKENDE TOETSLINGE (N=34) 

A1 X A2X A3X A1-3 X A1 Y A2Y A3Y A1-3 Y 81 x 82X 83 x 81-3 x 81 y 82Y 

A2X 0,972 -
A3X 0,968 0,971 -
A1-3 X 0,990 0,991 0,990 -
A1 Y 0,995 0,975 0,972 0,990 -
A2Y 0,972 0,991 0,971 0,991 0,975 -
A3 Y 0,969 0,961 0,989 0,983 0,961 0,961 -
A1-3 Y 0,990 0,990 0,989 0,999 0,990 0,990 0,986 -
81 x 0,972 0,953 0,949 0,968 0,977 0,953 0,939 0,967 -
82X 0,960 0,965 0,983 0,979 0,964 0,965 0,972 0,978 0,964 -
83X 0,962 0,972 0,968 0,977 0,955 0,972 0,969 0,977 0,944 0,961 -
81-3 x 0,979 0,978 0,981 0,989 0,990 0,978 0,974 0,989 0,968 0,989 0,983 -
81 y 0,972 0,941 0,949 0,964 0,966 0,941 0,950 0,964 0,989 0,964 0,944 0,980 -
82Y 0,964 0,971 0,978 0,981 0,968 0,971 0,967 0,980 0,969 0,994 0,966 0,990 0,957 -
83 y 0,955 0,979 0,952 0,972 0,960 0,979 0,942 0,971 0,949 0,968 0,971 0,977 0,937 0,973 

81-3 y 0,978 0,978 0,974 0,987 0,979 0,978 0,968 0,997 0,984 0,990 0,975 0,997 0,964 0,991 

83Y 

-
0,985 



Die puntetoekenning van die twee evalueerders korreleer in die geval van beide toetsvorms baie hoog. 

Die inter-nasienerbetroubaarheid kan dus ook in die geval van die Afrikaanssprekende toetslinge as baie 

hoog beskou word (kyk Tabel 45, p.181 ). 

6.5.2.5 Toepassingsresultate van die nie-Afrikaanssprekende toetslinge 

Die X, die SA, die SMF en die betroubaarheidskoeffisient van die twee evalueerders (X en Y) vir Vorm 

A en B kom grootliks ooreen (kyk Tabel 43, p.179). Die X is, soos verwag kon word, kleiner as die vir 

die Afrikaanssprekende toetslinge en die totale toetsgroep. Die SA vir Vorm A is soos in die geval van 

Toepassing Een grater as vir die Afrikaanssprekende toetslinge en die totale toetsgroep (kyk ook Tabelle 

30, 31, p.163 en 32, p.164). Dit is van besondere belang, aangesien dit betaken dat daar met die toets 

(Vorm A sowel as Vorm B), ten spyte van 'n relatief klein toetsgroep (N =34) wat nie 'n 

verteenwoordigende steekproef was nie, 'n baie goeie punteverspreiding verkry is. 

Die betroubaarheid van die puntetoekenning is deurgaans baie hoog (hoer as in die geval van die ander 

twee toetsgroepe). Dit kom ooreen met die betroubaarheid van die puntetoekenning van Vorm A vir die 

nie-Afrikaanssprekende toetsgroep van Toepassing Een (kyk ook Tabel 32, p.164). 

In die geval van beide toetsvorms korreleer die puntetoekenning van die twee evalueerders baie hoog 

(kyk Tabel 46, p.182). Ook in die geval van die nie-Afrikaanssprekende toetsgroep kan die inter

nasienerbetroubaarheid as baie hoog beskou word. 

6.5.2.6 Gevolgtrekkings oor Toepassing Twee 

a) Ten spyte van die relatief klein toetsgroep en die felt dat dit nie 'n verteenwoordigende steekproef 

was nie, is betroubare toepassingsresultate verkry. Die baie hoe betroubaarheidskoeffisiente in die 

geval van die nie-Afrikaanssprekendes (N=34) kan as bevestiging dien. 

b) Die resultate wat tydens Toepassing Een ten opsigte van Vorm A verkry is, is grootliks ook tydens 

Toepassing Twee verkry. Dit het as ondersteuning gedien vir die gebruik van Vorm A as kriterium vir die 

geldigheidsbepaling van Vorm B. 

c) Dieselfde resultate is met behulp van Vorm B verkry as wat met Vorm A verkry is. 

d) Die interkorrelasies tussen die punte wat deur die twee evalueerders toegeken is, was in al die 

gevalle baie hoog. Dit dui op 'n hoe vlak van inter-nasienerbetroubaarheid. Dit, gepaard met 

aanvaarbare standaardafwykings wat op goeie punteverspreidings dui, kan waarskynlik toegeskryf word 
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aan die standaard evalueringsprosedure en die standaard riglyne waarvolgens evaluering van die toets 

moet geskied. 

e) Die toegekende punte vir Vorms A en B het in die geval van beide evalueerders baie hoog positief 

met mekaar gekorreleer. 

f) Die gevolgtrekking wat dus reeds op grond van Toepassing Een se resultate gemaak kon word, 

word dus deur Toepassing Twee se resultate bevestig. Die mondelinge taalvaardigheidstoets kan vir die 

teikengroep waarvoor dit ontwikkel is as 'n geldige meetmiddel vir die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid in Afrikaans beskou word. 

6.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die eksperimentele toepassing van die toets en die resultate wat tot die samestelling 

van die finale toets gelei het, asook die toepassings vir die geldigheidsbepaling en die verkree resultate 

in besonderhede bespreek. 

Daar sal in die volgende hoofstuk gekyk word na die bevindinge waartoe die voorafgaande navorsing 

lei en watter moontlike gevolgtrekkings daaruit gemaak kan word. Daar sal ook na moontlike 

aanbevelings gekyk word wat uit die bevindings ka1J voortvloei. 
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HOOFSTUK 7 

BEVINDINGS, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

7.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk sal gekyk word na die doel waarmee die ondersoek aangepak is, na die verloop en 

bevindings daarvan, en na die gevolgtrekkings wat op grond daarvan gemaak kan word. Daar sal verder 

gekyk word na watter aanbevelings uit die bevindings en gevolgtrekkings kan voortvloei. Ten slotte sal 

daar krities gekyk word na moontlike tekortkominge wat in die ondersoek uitgewys kan word. 

7.1.1 Die doel van die ondersoek 

Daar is beoog om deur middel van hierdie ondersoek 

(a) vas te stel wat presies die begrip mondelinge taalvaardigheid impliseer; 

(b) deeglik kennis te neem van die probleme waarmee die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid gepaardgaan; 

(c) te probeer vasstel aan watter vereistes 'n instrument of metode vir die evaluering van 

mondelinge taalvaardigheid moet voldoen om as 'n geldige, betroubare en bruikbare 

meetmiddel in die opvoedingsituasie of in naskoolse verband gebruik te kan word; 

(d) 'n instrument of metode te probeer ontwikkel wat nie alleen as geldig en betroubaar beskou 

kan word nie, maar ook as model kan dien waarvolgens die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid op 'n geldige en betroubare wyse kan geskied; 

(e) die instrument of metode in die praktyk uit te toets en 

(f) daardeur te probeer bepaal of die instrument of metode as geldig beskou kan word en in staat 

is om betroubare resultate te lewer. 

7.1.2 Die verloop van die ondersoek 

Relevante literatuur is bestudeer ten einde die regte perspektief op mondelinge taalvaardigheid te kry. 

Aandag is gegee aan toetsing in die algemeen en aan die toetsing van mondelinge taalvaardigheid in die 
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besonder. Daar is gekyk na die vereistes waaraan toetse moet beantwoord, na bestaande toetse en 

metodes vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid en na watter leemtes in die verband bestaan. 

In die lig daarvan is bepaal op watter wyse 'n toets of metode vir die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid, en in die besonder mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans, ontwikkel moet word ten 

einde aan die vereistes te voldoen. 

'n Aantal onderwerpe in Afrikaans is geskryf, gekeur met die oog op inhoudsgeldigheid en eksperimenteel 

uitgetoets op 'n toetsgroep Afrikaanssprekendes en nie-Afrikaanssprekendes uit die betrokke 

teikenpopulasie. Die mondelinge taaluitinge oor die betrokke onderwerpe is op klankkasset opgeneem, 

en aan die hand van duidelike, skriftelike riglyne deur 'n paneel evalueerders geevalueer. Op grond van 

die puntetoekennings en statistiese berekenings is agt toetsvorms, bestaande uit drie onderwerpe elk, 

saamgestel. Daar is vir elke onderwerp taaluitinge geselekteer wat as skaalmodelle en oefenvoorbeelde 

kon dien ter voorbereiding van die evalueerders vir die evaluering van bandopnames van mondelinge 

taaluitinge wat verkry sou word wanneer die onderwerpe as deel van 'n toetsvorm in die praktyk 

toegepas sou word. 

Een van die toetsvorms (Vorm A) is saam met 'n ongestandaardiseerde mondelinge taalvaardigheidstoets 

en 'n objektiewe skryftaalvaardigheidstoets wat as kriteria moes dien in die praktyk op 'n toetsgroep uit 

die betrokke teikenpopulasie toegepas. Nadat die toetse nagesien is, is die resultate statisties verwerk 

om te bepaal of dit as betroubaar beskou kan word en of Vorm A van die mondelinge 

taalvaardigheidstoets, gemeet aan die beskikbare kriteria, oor kriteriumgerigte geldigheid beskik. 

Op grond van die verkree statistiek is die resultate, verkry uit 'n gesamentlike toepassing van Vorm A 

en Vorm B van die toets in die praktyk op dieselfde toetsgroep uit die teikenpopulasie, statisties verwerk. 

Met Vorm A as kriterium is bepaal of Vorm B oor kriteriumgerigte geldigheid beskik. Uitspraak oor die 

betroubaarheid van die mondelinge taalvaardigheidstoets in Afrikaans asook oor 

internasienerbetroubaarheid kon ook op grond van die resultate en verkree statistiek gegee word. 

7.2 SAMEVATTING VAN BEVINDINGE UIT DIE UTERATUURONDERSOEK 

7.2.1 Mondelinge taalvaardigheid In perspektief 

Uit 'n ontleding van die relevante literatuur het dit duidelik geblyk dat die belangrikheid van mondelinge 

taalvaardigheid nie genoeg beklemtoon kan word nie. Die rede daarvoor is dat geen mens in normale 

omstandighede in 'n vakuum leef waarin hy van sy medemens afgesluit is nie. In sy aardse bestaan is 

die mens voortdurend besig om betekenis aan sy wereld te gee en dit geskied in 'n groot mate deur 

mondelinge kommunikasie met sy medemens. Die sukses van daardie mondelinge kommunikasie word 
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hoofsaaklik deur die vlak van mondelinge taalvaardigheid bepaal. Laasgenoemde sal bepaal of 'n 

persoon oor die vermoe beskik om die boodskap wat hy in gedagte het, aan 'n ander persoon wat 

veronderstel is en in staat is om dit te verstaan, op so 'n wyse oor te dra dat daardle ander persoon dit 

wel ten volle begryp. Ten spyte van die belangrikheid van mondelinge taalvaardigheid wil dit egter 

voorkom of daar 'n waarneembare agteruitgang is in die vaardigheid om mondeling te kommunikeer. 

Om daardie rede is dit nodig om elkeen wat oor die fisiese vermoe om te praat besklk, opnuut bewus 

te maak van die waarde wat 'n aanvaarbare vlak van mondelinge taalvaardigheid vir byna elke faset van 

die menslike bestaan inhou en dit vir elkeen moontlik te maak om daaroor te beskik. 

Dit het geblyk dat daar in die literatuur nie eenstemmigheid bestaan oor wat mondelinge taalvaardigheid 

presies impliseer nie. Die gebruik van verskillende terminologies, of die verskillende betekenisse wat aan 

dieselfde term(e) geheg word, kan waarskynlik as rede aangevoer word. Ult 'n ontleding van 

bogenoemde het dit duidelik geword dat 'n omskrywing van mondelinge taalvaardigheid In terme van 

die funksies wat dit moet verrig, sal moet geskied. Teen hierdie agtergrond was dit wel moontlik om vir 

die doel van hierdie ondersoek (par. 7.1.1 (a)) 'n definisie vir mondelinge taalvaardigheid te formuleer (kyk 

par. 2.8, p.23). 

Die literatuur het lig gewerp op belangrike kenmerke van mondelinge taalvaardigheid (par. 2.9, p.24) en 

die onderlinge afhanklikheid wat daar tussen mondelinge taalvaardigheid en luistervaardigheid bestaan 

(par. 2.10, p.26). Duidelikheid is verkry oor die faktore wat 'n negatiewe invloed op mondellnge 

taalvaardigheid kan uitoefen, ender andere die betrokke taal, asook oor ander aspekte wat as beperkend 

beskou kan word (par. 2.11, p.27). 

7.2.2 Die onderrig en evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

Uit die literatuur het dit ook geblyk dat die wanopvatting bestaan dat mondelinge taalvaardigheid nie 

onderrig hoef te word nie. Voldoende getuienis ter ondersteuning van die onderrig daarvan kon egter 

gevind word, veral in die lig van die eise wat deur al hoe meer instansies gestel word, naamlik dat 'n 

aanvaarbare vlak van mondelinge taalvaardigheid 'n vereiste is om na behore in bepaalde situasies te 

kan funksioneer. Dit het aan die lig gekom dat daar egter faktore is wat die onderrig van mondelinge 

taalvaardigheid nie tot sy reg laat kom nie. Die belangrikste faktor hou verband met die evaluering 

daarvan, wat op sigself probleme van 'n eie aard oplewer aangesien dit individueel moet geskied. 

Die literatuur het voldoende getuienis gelewer ter ondersteuning van die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid, veral in die lig daarvan dat dit rigting en stukrag gee aan die onderrig daarvan. Ug is 

ook gewerp op die huidige situasie ten opsigte van die evaluering van mondelinge taalvaardigheid asook 

op die probleme wat daarmee gepaard gaan (par. 7.1.1(b)). Die belangrikste probleem wat 
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geidentifiseer is, is subjektiwiteit wat onbetroubare resultate tot gevolg het. Onderliggend aan die 

probleem is die felt dat evaluering meestal nie volgens 'n standaardmetode en aan die hand van vaste 

riglyne geskied nie. Die behoefte aan 'n gestandaardiseerde evalueringsmetode het duidelik uit die 

literatuur na vore gekom. 

Duidelikheid is verkry oar die positiewe en negatiewe aspekte van evaluering, die faktore wat die 

evaluering van mondelinge taalvaardigheid kan beinvloed, asook oar die vereistes waaraan die 

evaluering van mondelinge taalvaardigheid moet voldoen om juis die negatiewe teen te werk (par. 

7.1.1 (c)). 

7.2.3 'n Geskikte evalueringsmetode 

Bestaande metodes waarvolgens mondelinge taalvaardigheid geevalueer kan word en 'n aantal 

bestaande toetse en metodes wat vir daardie doel gebruik word, is ontleed. Daar is tot die slotsom 

gekom dat nie een van die bestaande toetse of metodes aan die belangrikste vereistes (kyk par. 3.4, 

p.45) vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid beantwoord nie en dat daar 'n groat behoefte 

bestaan aan 'n evalueringsmetode wat in alle opsigte as betroubaar beskou kan word. 

Die ontwikkeling van 'n toets of metode wat aan al die vereistes vir die evaluering van mondelinge 

taalvaardlgheid beantwoord, kan waarskynlik as 'n bykans onmoontlike taak beskou word. Die model 

wat Gosling ontwikkel het vii' die evaluering van skryftaalvaardigheid (par. 3.8, p.64), het die moontlikheid 

gebied om 'n metode vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid te ontwikkel (par. 7.1.1 (d)) wat, 

alhoewel nie sander gebreke nie, aan die belangrikste vereistes voldoen (kyk par. 3.4, p.45). Van die 

belangrikste kenmerke van die metode is dat dit 

• gestruktureerd is; 

• horn leen tot 'n gestandaardiseerde toepassings- en evalueringsprosedure; 

• evaluering verseker wat so objektief moontlik is; 

• die moontlikheid inhou om betroubare resultate te kan lewer, en 

• bruikbaar is. 

Dit was duidelik dat die ontwikkeling van 'n metode volgens bogenoemde model bepaalde eise sou stel 

en dat 'n hele paar probleme in die proses opgelos sou moes word. Die literatuur het egter lig gewerp 

op die belangrikste struikelblokke. Bevestiging kon Qekry word vir die wyse waarop 'n taaluiting 

gestimuleer moes word en vir die gebruik van die bandopnemer as verantwoordbare metode om 

mondelinge taaluitinge vir evalueringsdoeleindes vas te le. Duidelikheid is ook verkry oor die 

aanvaarbaarheid van globale en analitiese beoordelingsmetodes, asook oor die evalueringskaal en die 
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krlteria vir die skaalpunte wat gebruik behoort te word. 

7.2.4 Standaardisering 

Die llteratuur het riglyne gebied vir die wyse waarop meting behoort te geskied om aan die vereistes te 

voldoen wat daaraan gestel word ten einde as regverdig beskou te kan word. Uit 'n ontleding van die 

llteratuur het geblyk dat die enigste wyse waarop geldige meting kan geskied en betroubare resultate 

verseker kan word, is om van 'n standaardprosedure van meting, nasien en interpretering van 

toegekende punte gebruik te maak (par. 4.3.1, p.80). 

Duidelikheid is verkry oor die kenmerke van gestandaardiseerde toetse (par. 4.3.2, p.82). Verder is 

riglyne ult die llteratuur verkry oor die stappe wat in die standaardiseringsproses in die algemeen en in 

die standaardisering van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets in die besonder gevolg behoort te word 

(par. 4.3.3, p.86). 

Aan die hand van riglyne ult die llteratuur verkry en op grond van bepaalde behoeftes wat daar bestaan 

het, is die beplanning gedoen (hoofstuk 5) en is daar na die eksperimentele uittoets van 'n reeks 

onderwerpe en die evaluering van mondelinge taalultinge wat na aanleiding daarvan verkry is, 'n toets 

bestaande ult agt vorms vir die evaluering van 'n bepaalde teikengroep se mondelinge taalvaardigheid 

in Afrikaans gestandaardiseer. Een vorm van die toets is met die oog op die bepaling van 

krlteriumverwante geldigheid eerstens saam met 'n ongestandaardiseerde mondelinge 

taalvaardigheidstoets en 'n objektiewe taalvaardigheidstoets en tweedens saam met nog 'n vorm van die 

toets op 'n toetsgroep ult die teikenpopulasie toegepas (par. 7.1.1 (e) en 7.1.1 (f)). 

7.3 BEVINDINGE VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

7.3.1 Die eksperimentele toepassing 

7.3.1.1 Die eksemplare, bandopnames, evalueerders en onderwerpe 

(a) Die eksemplare 

Die eksperimentele toepassing het nie op 'n verteenwoordigende steekproef plaasgevind nie, maar wel 

op 'n groep toetslinge wat 

• met die oog op betroubare resultate, so groot moontlik was; 
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• met die oog op die evaluering van die mondellnge taaluitinge, prakties hanteerbaar was; 

• in die mate wat dit prakties moontlik was, uit ongeveer ewe veel Afrikaanssprekendes en nie

Afrikaanssprekendes bestaan het en 

• uit al die afdelings van die teikenpopulasie getrek is en dus as verteenwoordigende eksemplare 

daarvan beskou kan word. 

(b) Die bandopnames 

Baie van die bandopnames was nie heeltemal vry van agtergrondgeruis en -geluide nie. Dit het 

meegebring dat van die opnames wat vir oefenvoorbeelde en skaalmodelle geselekteer is, nie almal oor 

die mees ideale klankkwaliteit beskik het nie. 

(c) Die evalueerders 

Meer as die beoogde vyf evalueerders per onderwerp is uiteindelik betrek. Dit het ruimte gelaat om in 

gevalle waar puntetoekennings drasties van die van die ander evalueerders verskil het, die 

puntetoekenning van sodanige evalueerders buite rekening te laat sander om uiteindelik in enige geval 

die evalueringspunte van minder as vyf evalueerders beskikbaar te he. 

(d) Die onderwerpe 

Al 24 onderwerpe wat eksperimenteel op Afrikaans en nie-Afrikaanssprekendes uitgetoets is, is op grond 

van hul interkorrelasies, rekenkundige gemiddeldes en standaardafwykings as geskik beskou vir opname 

in die finale toets (kyk par. 6.3.4.5, p.143). 

7.3.1.2 Statistiese besonderhede 

(a) Rekenkundige gemiddelde 

In die geval van beide Afrikaans- en nie-Afrikaanssprekende toetslinge was die tendens dat effens hoer 

punte met globale evaluering as met analitlese evaluering toegeken is. Die verskynsel het in 'n meerdere 

mate by die evaluering van Afrikaanssprekende toetslinge voorgekom (kyk par. 6.3.1, p.122 en 6.3.2.1, 

p.132). Geen afname in die gemiddeldes van die eerste tot die laaste onderwerp was waarneembaar nie. 
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(b) Standaardafwyking 

Op 'n enkele uitsondering na, was die standaardafwyking van die globale puntetoekenning in die geval 

van beide taalgroepe groter as die van die analitiese puntetoekenning (kyk par. 6.3.1, p.122 en 6.3.2.2, 

p.132). Daaruit kan afgelei word dat die globale beoordeling 'n groter punteverspreiding rondom die 

gemiddelde tot gevolg gehad het as analitiese beoordeling. 

Standaardafwykings van die grootte wat in die geval van prestasietoetse verkry behoort te word, (kyk 

par. 6.3.4, p.140) is nie in hierdie geval verwag nie. Die samevoeging van die twee taalgroepe het egter 

deurgaans groter standaardafwykings tot gevolg gehad wat op 'n groter verspreiding van punte rondom 

die gemiddelde gedui het (kyk par. 6.3.5, p.144). 

(c) Korrelasiekoeffisiente 

In die geval van beide evalueringsmetodes het die puntetoekenning van die onderskeie evalueerders vir 

die twee taalgroepe oor die algemeen goed met mekaar gekorreleer (kyk par. 6.3.1.1, p.124; 6.3.1.2, 

p.127; 6.3.3.1, p.134 en 6.3.3.2, p.139). Dit dui op 'n hoe nasienerbetroubaarheid. 

Die onderwerpe binne die twee groepe het in die geval van Afrikaans- en nie-Afrikaanssprekendes in 'n 

groot mate van matig tot hoog met mekaar gekorreleer. In geen geval was daar 'n negatiewe korrelasie 

nie (kyk par. 6.3.4, p.140). Die samevoeging van Afrikaans- en nie-Afrikaanssprekendes het groter 

korrelasiekoeffisiente binne die twee groepe tot gevolg gehad (kyk par. 6.3.5, p.144). 

7.3.1.3 Gevolgtrekkings uit die eksperimentele toepassing 

• Globale en analitiese evalueringsmetodes kan beide as aanvaarbaar beskou word vir die 

evaluering van mondelinge taalvaardigheid, mits dit aan die hand van duidelik omskrewe riglyne 

geskied. 

• 'n Groter punteverspreiding rondom die gemiddelde is moontlik deur middel van globale 

beoordeling wat op duidelik omskrewe riglyne gegrond is. 

• In die geval van globale beoordeling is 'n hoer rekenkundige gemiddelde moontlik as in die 

geval van analitiese beoordeling. 

• 'n Groter getal onderwerpe en die moontlike daarmee gepaardgaande vermoeidheid, het nie 

noodwendig 'n laer rekenkundige gemiddelde tot gevolg as 'n kleiner getal onderwerpe nie. 
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• Hoer korrelasies tussen onderwerpe en 'n groter punteverspreiding is moontlik indien 

Afrikaans- en nie-Afrikaanssprekendes uit dieselfde werksmilieu, nie as aparte toetsgroepe nie, 

maar as een toetsgroep beskou word. 

• Uit 'n toetsgroep bestaande uit slegs Afrikaanssprekendes, sal waarskynlik min toetslinge baie 

lae punte behaal. In die geval van nie-Afrikaanssprekendes, sal waarskynlik weer min toetslinge 

baie hoe punte behaal. Dit hou implikasies in, onder andere vir die selektering van mondelinge 

taaluitinge wat as voorbeelde moet dien vir die hoogste tot die laagste punt op 'n 

evalueringskaal. 

• Bandopnames van mondelinge taaluitinge vir evaluering behoort te alle tye van 'n goeie 

klankkwaliteit en so steuringsvry moontlik gemaak te word. Swak klankkwaliteit en hinderlike 

steurings moet noodwendig die betroubaarheid van die evaluering negatief beinvloed. 

7.3.2 Die geldigheidsbepaling 

Die doel (par. 7.1.1 (d)) van hierdie ondersoek was om 'n geldige, betroubare en bruikbare meetmiddel 

te ontwikkel vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid (in Afrikaans) wat as model kan dien vir 

die ontwikkeling van soortgelyke meetmiddels. Twee tipes geldigheid is in hierdie geval van toepassing, 

naamlik inhoudsgeldigheid en kriteriumverwante geldigheid. 

Tydens die pretoepassingsfase is grootliks aandag aan inhoudsgeldigheid gegee (kyk par. 4.3.3.2, p.90). 

Die gevolg was dat toe die onderwerpe eksperimenteel uitgetoets is, dit reeds in 'n groot mate oor 

inhoudsgeldigheid beskik het. 'n Finale bevestiging van die inhoudsgeldigheid van die onderwerpe 

waaruit die finale toets saamgestel is, was die statistiese bewyse dat elkeen van die onderwerpe horn 

geleen het tot sinvolle en evalueerbare mondelinge taaluitinge deur die betrokke teikengroep op wie dit 

uitgetoets is. 

Die bepaling van kriteriumverwante geldigheid het in twee fases geskied. Tydens die eerste fase is Vorm 

A van die toets saam met 'n ongestandaardiseerde mondelinge taalvaardigheidstoets en 'n objektiewe 

taaltoets, wat as kriteria moes dien, toegepas. Tydens hierdie toepassing is die betroubaarheid van Vorm 

A van die toets onder andere ook bepaal. Tydens die tweede fase is Vorm A, wat as kriterium moes 

dien, saam met Vorm B van die toets toegepas. Die betroubaarheid van die twee toetsvorms asook die 

internasienerbetroubaarheid is onder andere ook tydens hierdie fase bepaal. 
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7.3.2.1 Toepassing Een 

Die toetse is nie op 'n verteenwoordigende steekproef toegepas nie. Die toepassingsresultate is die van 

die teikenpopulasie op wie die toets in die praktyk toegepas is totdat 'n groot genoeg toetsgroep N vir 

berekeningsdoeleindes verkry is. 

Toepassingsresultate is verkry van die totale toetsgroep (par. 6.5.1.3, p.162), Afrikaanssprekendes (par. 

6.5.1.4, p.170), nie-Afrikaanssprekendes (par. 6.5.1.5, p.172), manlike en vroulike toetslinge (par. 6.5.1.6, 

p.173). 

(a) Vergelykende statistiek (par. 6.5.1.3-6.5.1.6, p.162-173) 

• Die betroubaarheid van die kriteria kan in die geval van die totale toetsgroep sowel as in die 

geval van die kleiner toetsgroepe as bevredigend tot hoog beskou word. 

• Die betroubaarheid van die toets was deurgaans hoog, in al die gevalle hoer as die van die 

ongestandaardiseerde mondelinge toets (OMT) en in die meeste gevalle hoer as die objektiewe 

taaltoets (OTT). 

• Die rekenkundige gemiddelde was deurgaans laer as die van die OMT en die OTT, rnaar in 

geen geval soveel laer as die van die OMT sodat die toetsresultate as gevolg daarvan 

bevraagteken kon word nie. 

• Die standaardafwyking van die toets was in al die gevalle kleiner as die van die OTT maar 

deurgaans groter as die van die OMT. 'n Groter punteverspreiding as in die geval van die OMT 

is dus deur middel van die toets verkry. 

• Die toets het, behalwe in 'n enkele geval, deurgaans matig positief met die OTT en die OMT 

gekorreleer. 

(b) Gevolgtrekkings 

• Op grond van die verkree statistiek kan die OTT en die OMT as aanvaarbare kriteria vir die 

bepaling van die toets se kriteriumverwante geldigheid beskou word. 

• Hoogs betroubare resultate kan met die toets verkry word. In geen geval is die toets se 

betroubaarheid deur kleiner toetsgroepe negatief bei:nvloed nie. 
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• Die toets kan as 'n betroubaarder meetmiddel as die OMT beskou word. 

• Met behulp van die toets kan 'n bevredigende punteverspreiding (grater as in die geval van die 

OMT) verkry word. 

• Met behulp van die toets kan beter onderskei word tussen toetslinge met 'n hoer en die met 

'n laer vlak van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans. 

• Geoordeel aan die verkree resultate kan Vorm A van die toets as 'n geldige en betroubare 

meetmiddel beskou word vir die evaluering van die mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans van 

die teikengroep vir wie dit opgestel is. 

7.3.2.2 Toepassing Twee 

Ook in hierdie geval is die toets (Vorm A en Vorm B) nie op 'n verteenwoordigende steekproef toegepas 

nie, maar was die toepassing deel van die praktiese implementering daarvan op die betrokke 

teikenpopulasie. Op grond van die verkree resultate van Toepassing Een het Vorm A gedien as kriterium 

vir die geldigheidsbepaling van Vorm B. 

Toepassingsresultate is verkry van die totale toetsgroep (par. 6.5.2.3, p.177) Afrikaanssprekende 

toetslinge (par. 6.5.2.4, p.177) en nie-Afrikaanssprekende toetslinge (par. 6.5.2.5, p.183). 

(a) Vergelykende statistiek (par. 6.5.2.3 - 6.5.2.5, p.177-183) 

• Die betroubaarheid van die twee evalueerders se puntetoekenning was in die geval van beide 

toetsvorms van bevredigend tot hoogs bevredigend. 

• Die standaardafwyking was in sommige gevalle effens kleiner en in ander gevalle (vir nie

Afrikaanssprekende toetslinge) groter as die standaardafwyking wat vir Toepassing Een bereken 

is. 

• Die rekenkundige gemiddeldes verskil nie veel van die wat vir Toepassing Een bereken is nie. 

• Die puntetoekenning van die twee evalueerders vir die individuele onderwerpe en vir die twee 

toetsvorms in hul geheel het baie hoog positief met mekaar gekorreleer. Die 

internasienerbetroubaarheid kan dus as baie hoog beskou word. 
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(b). Gevolgtrekkings 

• Hoogs betroubare resultate kan met beide vorms van die toets verkry word. 

• Net soos in die geval van Toepassing Een is die betroubaarheid nie deur kleiner toetsgroepe 

negatief beinvloed, nie. 

• Standaardafwykings wat in hierdie toepassing verkry is, dui ook op 'n bevredigende 

punteverspreiding. 

• Geoordeel aan die resultate kan ook Vorm B as 'n geldige en betroubare meetmiddel beskou 

word vir die evaluering van die mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans van die teikengroep vir 

wie dlt opgestel is. 

• Op grond van die statistiese gegewens wat na die eksperimentele toepassing van die 

onderwerpe en die saamstel van die toetsvorms verkry is, is daar geen rede waarom nie al die 

toetsvorms as geldige en betroubare meetmiddels vir die evaluering van die betrokke 

teikengroep se mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans beskou kan word nie. 

7.4 GEVOLGTREKKINGS 

Ult 'n ontleding van die relevante llteratuur is 

• duidelikheid verkry oor wat die beg rip mondelinge taalvaardigheid impliseer (kyk par. 7.1.1 (a)); 

• lig gewerp op die probleme wat met die evaluering van mondelinge taalvaardigheid gepaard 

gaan (kyk par. 7.1.1 (b)) en 

• vasgestel aan watter vereistes 'n instrument of metode vir die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid moet voldoen om as 'n geldige, betroubare en bruikbare meetmiddel te kan 

dien (kyk par. 7.1.1 (c)). 

Aan die hand van die verkree riglyne en in die lig van 'n bepaalde behoefte wat daar bestaan het, is 

• 'n toets ontwikkel vir die evaluering van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans, 

• wat as geldige en bruikbare instrument vir die betroubare evaluering van die betrokke 
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teikengroep se mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans kan dien, en 

• wat oak as model kan dien vir die ontwikkeling van 'n instrument of metode vir die evaluering 

van mondelinge taalvaardigheid (kyk par. 7.1.1 (d)). 

Twee van die vorms van die toets is in die praktyk toegepas om die bruikbaarheid, betroubaarheid en 

geldigheid daarvan te bevestig (kyk par. 7.1.1 (e) en (f)). In die lig van die empiriese gegewens kan tot 

die volgende gevolgtrekkings gekom word: 

• Die Mondelinge Taalvaardigheidstoets in Afrikaans is 'n bruikbare en geldige meetmiddel vir die 

evaluering van mondelinge taalvaardigheid in Afrikaans vir die teikengroep waarvoor dit 

ontwikkel is, en betroubare resultate kan daarmee verkry word. 

• Die toets kan as model dien vir die ontwikkeling van 'n bruikbare, geldige en betroubare 

meetmiddel vir die evaluering van die mondelinge taalvaardigheid van ander bepaalde 

teikengroepe. 

7.5 TEKORTKOMINGE 

Geen toets sal ooit op volmaaktheid aanspraak kan maak nie aangesien daar net te veel faktore is wat 

in 'n mindere of meerdere rnate 'n bepalende invloed op die geldlgheid en betroubaarheid van 'n toets 

kan he. 'n Toets om mondelinge taalvaardigheid te evalueer is in hierdie geval geen uitsondering nie. 

Die ideaal kan maar slegs wees om te poog om 'n toets in die grootste moontlike mate aan die vereistes 

wat daar aan meting gestel word te laat voldoen. 

Ten spyte van sodanige pogings in die geval van hierdie toets, is daar punte van kritiek wat daarteen 

ingebring kan word, naamlik die volgende: 

• Weens die felt dat dit 'n individuele toets is, sal die toepassing daarvan heelwat tyd in beslag 

neem. Die voordeel wat die toets egter inhou, is dat die mondelinge taaluitinge op klankkasset 

opgeneem word. Meer as een persoon kan dus die opnames behartig en aan die evalueerders 

beskikbaar stel. 

• Die lewering van 'n praatjie is maar een wyse waarop mondelinge taaluiting kan geskied. 

Mondelinge taaluiting sluit veel meer in as net dit. Daar is egter geredeneer dat 'n persoon wat 

in staat is om 'n saak te beredeneer, iets te beskryf en iets te vertel, in staat behoort te wees 

om in enige mondelinge situasie te funksioneer. 
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• Die lewering van 'n praatjie is nie outentieke mondelinge taaluiting nie. Die felt is egter dat 

geen toetssituasie as outentiek beskou kan word nie. In enige toetssituasie word van 'n 

persoon verwag om iets te doen wat hy in normale omstandighede in sy daaglikse omgang 

met mense nie saJ doen nie. 

• Dit is baie moeilik om absoluut steuringsvrye bandopnames te maak. Die gevaar bestaan dus 

dat die betroubaarheid van die evaluering daardeur verlaag kan word. 

• Die ideaal was dat die evaluering van al die praatjies deur dieselfde evalueerders moes geskied. 

In die geval van hierdie toets was daar egter tydens die eksperimentele fase nie absolute 

kontinuY.teit wat evalueerders betref nie. 

• Onderworpe kan bekend raak. In die geval van hierdie toets is daar egter 24 onderwerpe. 

lndien die toetsvorms voortdurend afgewissel word, behoort dit dus nie werklik 'n faktor te 

wees nie. 

7.6 AANBEVELINGS 

Oar die noodsaaklikheid daarvan dat elke persoon oar 'n aanvaarbare vlak van mondelinge 

taalvaardigheid in die betrokke gebruikstaal moet beskik, kan daar geen twyfel wees nie. Dit is reeds 

volledig in hoofstuk 2 bespreek. Hierdie aanvaarbare vlak van mondelinge taalvaardigheid sal van die 

eerste skooljaar tot die finale skooljaar wissel. Dit sal van die sekondere na die tersiere onderrigvlak 

wissel en dit sal van daar na die beroepswereld wissel. 'n Mens sou kon se dat elke persoon op elkeen 

van bogenoemde vlakke in 'n voortdurende mondelinge oorlewingstryd gewikkel is waartydens hy horn 

deur middel van sy mondelinge taalvaardigheid moet laat geld. 

• Op skoolvlak word mondelinge taalvaardigheid direk by die taalonderrigprogram betrek, maar 

indirek het dit, of die gebrek daaraan, 'n invloed op 'n leerling se funksionering en vordering 

in die ander onderrigprogramme, asook op sy funksionering in buiteskoolse verband en sy 

uiteindelike funksionering op tersiere vlak en/of in werksverband. Om bevorder te word van 

een standerd na 'n ander en om uiteindelik oar 'n matrieksertifikaat te beskik ten einde tot 'n 

tersiere inrigting of die beroepswereld toegelaat te word, word 'n bepaalde standaard van 

taalbekwaamheid, wat mondelinge taalvaardigheid insluit, van 'n leerling vereis. Die standaard 

kan slegs deur evaluering bepaal word. Om sinvolle uitspraak te kan lewer oar 'n leerling se 

taalbekwaamheid, moet mondelinge taalvaardigheid egter oak geevalueer word, en wel op so 

'n wyse dat geen twyfel bestaan oar die geldigheid en betroubaarheid daarvan nie. 
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Dit is daarom wenslik dat daar vir elke standerd 'n bruikbare metode of meetmiddel beskikbaar 

behoort te wees waarvolgens of waarmee 'n leerling se mondelinge taalvaardigheid op 'n 

geldige en betroubare wyse geevalueer kan word. Dit geld in die besonder vir leerlinge in hul 

matriekjaar waar die punt vir mondelinge taalvaardigheid 'n betekenisvolle deel uitmaak van die 

uiteindelike promosiepunt. In laasgenoemde geval maak dit nie sin dat leerlinge (binne 'n 

bepaalde onderwysdepartement) ter wille van 'n sekere standaard almal dieselfde vraestelle 

skryf wat sentraal nagesien word nie, terwyl die evaluering van mondelinge taalvaardigheid 

intern geskied en wel op 'n wyse waar eenvormige standaard nie ter sprake is nie en wat nie 

op betroubaarheid aanspraak kan maak nie. 

• By die toelating van leerlinge wie se moedertaal verskil van die betrokke skoal se voertaal, is 

dit belangrik om ter wille van die vlot verloop van onderrig en ter wille van die betrokke 

leerlinge se aanpassing en vordering in die skoal, 'n bruikbare metode of meetmiddel 

beskikbaar te he vir die betroubare en geldige evaluering van die leerlinge se mondelinge 

taalvaardigheid in die betrokke taal. 

• Op tersiere vlak moet studente in bepaalde studierigtings bewys lewer dat hulle oar 'n 

aanvaarbare vlak van mondelinge taalvaardigheid beskik. Oak in hierdie geval is dit ter wille 

van regverdige beoordeling belangrik dat evaluering volgens 'n bruikbare, betroubare en 

geldige metode geskied. 

• In die beroepswereld is daar 'n toenemende beset van die belangrike rol wat mondelinge 

taalvaardigheid speel in die suksesvolle funksionering binne 'n bepaalde beroep. By die 

aanstelling of bevordering van werknemers is dit dus vir 'n werkgewer nodig, en vir die 

regverdige beoordeling van die werknemer noodsaaklik, dat 'n bruikbare, geldige en betroubare 

metode tot die werkgewer se beskikking moet wees om te bepaal of 'n werknemer se 

mondelinge taalvaardigheid as aanvaarbaar vir doeltreffende werksfunksionering beskou kan 

word. 

Soos in par. 7.5 aangetoon, is die mondelinge taalvaardigheidstoets in Afrikaans nie sander gebreke nie, 

maar dit beskik oar bewese bruikbaarheid, geldigheid en betroubaarheid. 'n Teets op hierdie model 

geskoei, kan vir gebruik in enigeen van bogenoemde situasies ontwikkel word. 

Die ontwikkeling van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets is wat mannekrag en tyd betref, nie 'n 

goedkoop onderneming nie. Die voordeel daarvan is egter dat dit, anders as in die geval van 'n 

prestasietoets, nie op 'n sillabus gebaseer is wat aan periodieke veranderinge onderworpe is nie. 

Afhangende van die getal beskikbare onderwerpe, het so 'n toets feitlik 'n onbeperkte lewensduur. 'n 
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Verdere voordeel is dat die toets mettertyd uitgebrei kan word indien die behoefte daaraan ontstaan. 

Die volgende prosedure kan in elk van bogenoemde gevalle gevolg word: 

(a) Op skoolvlak kan skole wat geografies of andersins 'n eenheid vorm of in dieselfde streek 

ingedeel is, saam vir elke standerd en taal 'n toets ontwikkel wat op die model geskoei is. So 

'n toets kan dan in die tweede gedeelte van die skooljaar toegepas word. Die toetspunt kan 

'n tweeledlge doel dlen, naamlik as modereringspunt om die standaard te bepaal van die 

deurlopende puntetoekenning vir mondelinge taalvaardigheid, of as eksamenpunt om saam met 

die jaarpunte as promosiepunt te dien. 

(b) Op matriekvlak kan sodanige toetse deur 'n eksaminerende liggaam ontwikkel word om as 'n 

eksamen vir mondelinge taalvaardigheid in die betrokke taal te dien. Die mondelinge taaluitinge 

kan intern geevalueer word. Dit word aanvaar dat evaluering wat op die wyse geskied 

logistiese probleme kan oplewer, maar met deeglike beplanning behoort die probleme nie 

onoorkomelik te wees nie. Die groat voordeel is dat sodanige evaluering op geldigheid en 

betroubaarheid aanspraak sal kan maak. 

(c) Op tersiere vlak, waar getalle gewoonlik nie 'n probleem is nie, kan elke betrokke inrigting self 

sy eie toetse volgens hierdie model ontwikkel. 

(d) Vir enige beroep waarin 'n aanvaarbare vlak van mondelinge taalvaardigheid 'n vereiste is, en 

waar getalle dit regverdig, kan so 'n toets ontwikkel word. Aanstelling of bevordering wat op 

grand van die geldige en betroubare evaluering van mondelinge taalvaardigheid geskied, kan 

vir enige beroep net voordeel inhou. 

7.7 IMPUKASIES VAN AANBEVELINGS 

• Vakkundiges in toesighoudende en raadgewende hoedanigheid sal leiding moet neem en die 

ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheidstoetse moet lnisieer. 

• Die ontwikkeling van sodanige toetse sal aanvanklik addisionele finansiele insette verg. 

• Logistiese probleme sal oorkom moet word. 

• Samewerking van al die betrokke inrigtings en instansies sal van kardinale belang wees. 
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Die sukses van 'n mondelinge taalvaardigheidstoets wat op die betrokke model gebaseer is, word in 'n 

groat mate deur die gebruiker daarvan bepaal. lndien die toets volgens voorskrif toegepas en die 

mondelinge taaluitinge volgens voorskrif geevalueer word, behoort dit 'n betroubare, geldige en 

bruikbare meetinstrument te wees wat evaluering in die algemeen en opvoedkundige evaluering in die 

besonder net tot voordeel sal kan strek. 

7.8 MOONTUKE VERDERE NAVORSING 

• Die toets wat in hierdie ondersoek ontwikkel is, is nie sender gebreke nie. Verdere ondersoeke 

na geldige en betroubare, en meer bruikbare metodes vir die evaluering van mondelinge 

taalvaardigheid bly 'n behoefte. 

• In hierdie ondersoek is slegs die evaluering van Afrikaans betrek. Soortgelyke ondersoeke wat 

ook die ander tale in Suid-Afrika betrek, behoort onderneem te word. 

7.9 SLOTOPMERKING 

Die ondersoeker het in die loop van hierdie ondersoek onder die indruk gekom van die uiters belangrike 

rol wat mondelinge taalvaardigheid op verskeie terreine van die menslike bestaan speel. Nie alleen bevat 

mondelinge taalvaardigheid in 'n groat mate die sleutel tot sukses in die opvoedingsituasie nie, maar kan 

dit grootliks ook 'n persoon se sukses in die beroepswereld bepaal. 

Die hoop word uitgespreek dat hierdie navorsing veral diegene wat met die onderrig en evaluering van 

'n taal gemoeid is, opnuut of vir die eerste keer bewus sal maak van die noodsaaklikheid daarvan dat 

uitsprake oor mondelinge taalvaardigheid op geldige en betroubare evaluering gebaseer behoort te wees. 
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