
H O O F S T U K  6

Die taalontwikkeling van die kind

6.1 INLEIDING
Taalgebruik is die mees karakteristiekefunksie van die menslike gees. Van sy 
vroegste jare tot volwassenheid is die kind gedurig besig om sy taalver- 
moë te verbeter. Elke ding wat hy leer, is in seker mate afhanklik van .?>' ken- 
nis en beheer van die taal; vandaar jy groot opvoedkundige betekenis. Nie 
slegs veronderstel alle skoolaktiwiteite taaívaardigheid nie, maar die 
hele geestelike ontwikkeling van die kind veronderstel die bekwaam- 
heid om die taal te gebruik. Ons mag die taal inderdaad beskou as die 
grondvoorwaarde vir die totale ontwikkeling van die mens. Ons kennis 
van die kind se verstandelike, emosionele en wilslewe berus grotendeels 
op sy bekwaamheid om ons taal te verstaan en te gebruik.

Vir baie jare is baie belanggestel in die manier waarop ’n kind taal aan- 
leer. Vroeër was die bestudering meer biografies, bestaande uit die 
beskrywings van een enkele kind se taal gedurende die eerste twee of 
vier jaar van sy lewe. Later is beter middele en tegnieke ontwerp en ’n 
groter aantal kinders aan noukeurige toetse onderwerp.

6.1.1 Hoe taal aangeleer word

Oor die algemeen is die kind se taalontwikkeling die gevolg van en berus 
dit op die wisselwerkende en onafskeidelike invloede van ryping en leer.

Wat ryping betref, spreek dit vanself dat die kind wat doof, stom of 
blind gebore is aansienlik, indien nie blywend nie, in sy taalontwikkeling 
gekniehalter sal wees. Die baba is nie in staat om sekere spraakgeluide 
voort te bring voordat hy sowel fisiologies as intellektueel ’n sekere 
stadium van rypheid bereik het nie.

Die kind kan, wanneer rypheid bereik is, egter net die taal leer praat 
wat hy van ouers en ander volwassenes hoor. In die opvoeding van die
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kind is taalgebruik een van die duidelikste manifestasies van opvoedings- 
kommunikasie tussen die kind en sy veelbetekenende volwassenes.

Taalontwikkeling is ’n lang en aanhoudende leer van die eenvoudige 
en ongedifferensieerde tot die gekompliseerde, gewysigde (bv. deur die 
weglating van sekere klanke en die byvoeging van nuwe klanke en 'n 
woordeskat) en gedifferensieerde taal wat die kind verstaan en in 
kommunikasie met ander gebfuik.

Baie vroeg in die suiglingsjare word taal voorafgegaan deur prevokale 
gebare. wat reaksies op verskillende prikkels is en sekere betekenisse aan 
ouers en ander moet oordra.

Die werklike begin word gevind in die feit dat die kind ’n vaste ver- 
skeidenheid vokalisasies uiter as deel van sy algemene reaksies op ’n aan- 
tal uiteenlopende prikkels. Die volwassene (veral die moeder) leer 
spoedig onderskei tussen hierdie verskillende klanke as uitinge van pyn, 
honger, toorn, genot, ensovoorts. Hierdie vroeë krete of vokaliserings is, 
nes die gebare, hoofsaaklik emosioneel en strewend van aard (konatief: 
die uiting van ’n begeerte) en verkry gou betekenis daarin dat hulle ver- 
binding met en beheer oor volwassenes moontlik maak. (Dit is eers later 
dat die kognitiewe of ken-elemente die beslissende faktor in taal word.)

6.2 VERSKILLENDE STADIA IN DIE
TAALONTWIKKELING VAN DIE KIND

6.2.1 Die eerste geluide (Voortaalkundige beheer)

Die eerste geluid van die pasgebore baba is die geboortekreet, ’n refleks 
veroorsaak deur snelle lugbeweging oor die stembande.

M.M. Lewis sê in die verband: “Even this first cry could be well 
regarded as the child’s first step in speech, for he has made a sound 
which others interpret -  ‘the child is here among us'. But not to press this 
too far, we can certainly say that speech begins with the next kind of cry 
that the child utters: when he cries in a state of discomfort and his cries 
bring some one hastening to him.” (1957, p. 14)

Navorsers stem saam dat die eerste uitinge van die kind vokaalgeluide 
van die een of ander aard is. Die klanke kom gewoonlik te voorskyn as 
gevolg van toestande van ongemak of gemak.

Lewis sê dat die krete as gevolg van toestande van ongemak (pyn, 
honger, koue) hulle die eerste voordoen. Hierdie ongemak-kYdnke is skril 
en nasaal van aard. Later volg die gemak-klanke: hulle is meer ontspan- 
ne, en dieper in kwaliteit as die ongemak-V.rzKe en met min of geen nasale 
kenmerke. Navorsers is ook eenparig in hulle bevindinge dat die eerste 
konsonante (of iets soos konsonante) wat onderskei kan word die nasale
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m en n, asook die voorkonsonante p en b is “to modify the early vowel 
sounds into syllables” (Carmichael, 1960, p. 504). Hierdie verskynsel 
doen sig natuurlik eers na etlike dae of selfs weke voor.

6.2.2 I)ie hahbelstadium

Die tweede trap van die voortaalkundige uitinge van die baba is die 
babbelstadium.

“After the first acquisitions of sounds there seems to be a rather rapid 
increase in the variety of sounds, so that by the third month most 
observers of infant behaviour report cooing and babbling, which con- 
tinue until about the end of the first year when the first words are 
heard.” (Carmichael, 1960, p. 506)
Op hierdie stadium word die reflekskrete opgevolg deur spontane 

gebabbel en oefening in klankvoortbrenging en herhaling van die 
klanke. “ Die kind speel as’t ware met en op sy spreeksnare en -orgaan.” 
(Coetzee, 1960, p. 130)

Verder het hierdie geluid-uitinge van die kind op hierdie stadium ook 
’n ander funksie -  ’n sosiale een. Die psigiese kontak wat die kind met 
ander mense het en wat reeds in die eerste weke na geboorte ontstaan, 
veroorsaak dat die kind daardie kontakte op primitiewe wyse wil 
versterk deur middel van geluiduitinge. Hierdie geluiduitinge is sy 
primitiefste manier van verbinding met ander mense, daarom praat hy 
terug as sy ma met hom gesels, en dit vorm die grondslag van latere 
spraak.

Die drang tot nabootsing is sterk aanwesig en na omtrent ses maande 
het sy woordeskat van sy geluiduitinge of brabbeltaal nie slegs vermeer- 
der nie, maar toon ’n groot verskeidenheid.

Hoewel hierdie brabbeltaal onverstaanbaar is, verryk dit tog sy skat 
van klanke, klankkombinasies, ritme, ensovoorts wat weer op hulle 
beurt die materiaal vorm van sy latere spraak.

Die vroeë spraakfunksie kan gesien word ooreenkomstig:
(a) Die aktiewe uiting van brabbelgeluide;
(b) onverstaanbare nabootsings; en
(c) deur te verstaan wat aan hom gesê word.

Sodra hierdie drie weë, oorspronklik onafhanklik van mekaar, saam- 
vloei en saam fungeer, begin ware spraak.

Namate die kind se klankuitinge of brabbeltaal verstaanbaarder word 
as hy ouer word, verminder die aantal onverstaanbare geluide wat hy 
maak. Vanaf l{ jaar - 3ý jaar verminder die onverstaanbare klanke baie 
vinnig. Op die ouderdom van H jaar is omtrent 'n kwart van die kind se
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taaluitinge verstaanbaar. Op twee jaar is tvvee derdes verstaanbaar, op 
driejarige ouderdom nege tiendes en op 4-j- jaar 99,6%.

6.2.3 Die begrip van taal (om woorde te begryp)

’n Volgende ontvvikkelingsfase by die kind het betrekking op die ver- 
staan van die taal van ander. Hy begin verstaan wat ander sê en sy 
brabbeltaal word ook verstaanbaarder. Dit is asof daar nou ’n skemering 
van bewussyn begin, ’n vae begrip van taal en spraak, asook die wil en 
begeerte om dit te bemeester.

Tot nog toe het die klankuitinge vir die kind nie spesifieke betekenis 
gehad nie, maar nou leer hy dat elke ding ’n naam het.

’n Kind verstaan die taal wat hy hoor lank voordat hy die taal self kan 
praat. Gesell (Brooks, 1939, p. 181) van die Yale-kliniek het verskeie 
toetse uitgevoer en vasgestel dat die helfte of meer kinders op die ouder- 
dom van 9 maande ’n passiewe woordeskat besit, dit wil sê, hulle kan op 
sekere woorde reageer wat 'n mate van begrip aandui. So byvoorbeeld 
sal hulle rondkyk op die vraag: “Waar is die katjie?”

Gcdurende die tweede lewensjaar is daar ’n groot toename in pas- 
siewe begrip teenoor aktiewe spraak. Teen 18 - 24 maande kan die 
mecste kinders voorwerpe in ’n eenvoudige prentjie aanwys. Van twee 
tot drie jaar af kan kinders mondelinge opdragte verstaan, byvoorbeeld 
om die bal op of in of agter of voor ’n doos te plaas.

6.2.4 Die eerste woord

Aansienlike taalontwikkeling het dus reeds plaasgevind voordat die kind 
werklik sy eerste woord kan praat. Heel dikwels word die toevallige uit- 
spreek van ’n woord deur klein kindertjies ten onregte as werklike 
spraak beskou. Trouens, ’n mens kan nooit heeltemal seker wees van die 
betekenis van die kind se eerste woord nie. Hy sê miskien byvoorbeeld 
“pappa” vir sy pa of ma of vir ander mense of selfs vir ’n stoel. Gewoon- 
lik is die eerste betekenisdraende geartikuleerde klanke op hierdie leef- 
tyd, dit wil sê, aan die begin van die woorde-taal, of dit nou pappa, mamma 
of ’n ander woord is, ’n uiting van die kind se gevoels- of strewingslewe.

Voorwerpe, persone, gebeurtenisse en situasies het almal vir die klein 
kind betekenis in soverre hy gedurig daarmee in aanraking kom. Die 
betekenis wat dit vir hom het, is geleë in hoe die dinge hom affekteer. Hy 
stoot, trek, slaan, proe, vryf, draai, sien, hoor, ruik, gooi, laat val en rol 
enige ding wat hy kan, en al hierdie handelinge wat hy met voorwerpe 
verrig, bepaal die betekenis en naam van die ding. In hierdie ervaringe
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met voorwerpe bepaal hy hulle waarde of evalueer hy hulle - kry hulle 
besondere betekenis vir hom en in hierdie betekenis sien hy ook die 
benoeming van die dinge. Uit die handelinge en reaksies met die voor- 
werpe vloei vir hom voort die betekenis van hulle name. Hulle name is 
dan vir hom gekleurd volgens hulle betekenis vir hom. Daarom definieer 
’n klein kindjie ’n ding dan ook volgens die gebruikswaarde wat dit vir 
hom het. As hy gevra word wat die betekenis van ’n kar, stoel, ’n skoen 
en ’n graaf is, sal hy antwoord dat ’n kar ’n ding is “waarin gery word’’, ’n 
stoel “waarop gesit word”, ’n skoen “om aangetrek te word” en ’n graaf 
“om mee te spit” . Die betekenis is dus vir hom geleë in die aksie en 
handeling wat hy met die dinge verrig en verder niks.

’n Klein kindjie verstaan ook baie woorde wat hy lank nog nie gebruik 
nie. As twee kurwes getrek moet word waarin die een die ontwikkeling 
van die kind se woordeskat wat hy praat, en die ander die woordeskat 
wat hy verstaan, moet aandui, sal die twee kurwes verder uiteenloop 
namate hy ouer word.

’n Baie belangrike aansporing tot praat is wanneer die kind agterkom 
dat hy deur sy behoeftes te kenne te gee (bv. deur die woord “water" of 
“drink” te sê) hom deur ander kan laat bedien.

6.2.5 Die eenwoordsin
Die volgende stadium van praat is die woordsinmanier van praat. Hy 
gebruik heel vroeg al één woord as ’n sin. In die een enkele woord druk 
hy ’n hele sin uit. In die manier waarop hy ’n bepaalde woord uitspreek. 
sy houding en intonasie, sy gebare en uitdrukking op sy gesig, lê die 
betekenis van wat hy wil bekend maak. As hy byvoorbeeld ’n bal wil hê, 
kan hy sy hand gretiglik daarna uitstrek en met 'n begeervolle blik in sy 
oë sê “bal” . Sy hele houding en die manier waarop hy dit sê, spreek van 
sy beheerte om die bal te besit. Die enkele woord bal het dan ’n sin ge- 
word -  ’n wens wat die kind uitspreek -  en as sy ma nie gou genoeg op 
hierdie woordsin reageer nie, mag hy kwaad word en begin skop en spring 
of aan die huil gaan. Hy verwag dat almal sy woordsin moet begryp, 
want hy sê in houding en gebare baie meer as wat die enkele woord doen 
-  daarom praat ons van die woordsin. Daarom is ’n kind se eerste woorde 
ook meestal meer as blote woorde, maar woordsinne. As die kind dus die 
woord “bal” sê, mag hy enige van die volgende bedoel: “Gee my die 
bal” ; “Kom ons speel met die bal” ; “ Ek het ’n mooi bal” ; “ Ek hou van 
my bal” ; “Dit is my bal” ; ensovoorts.

6.2.6 Die sin
Weldra kan die kind meer as een woord gebruik en dan begin hy sinne
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maak. Die eenwoordsin word nou uitgebrei en die kind begin met meer 
woorde. teen I j  tot twee jaar kan die meeste kinders twee woorde reg 
saam gebruik. Spoedig hierna begin die kind drie woorde gebruik. 
Gedurende hierdie tyd ontwikkel sowel sy denke as sy taal, soos onder 
meer blyk uit die mededeling van gedagtes vir die eerste maal. Die 
woordeskat word eerstens uitgebrei met selfstandige naamwoorde aan- 
gesien name van mense, diere, plekke en dinge die belangrikste is wat hy 
leer. Daama gebruik hy werkwoorde. Hy begin sy eerste vrae stel. Die 
kind kom nou tot die besef dat alles ’n naam het en vra kort-kort: “Wie 
die?” , ensovoorts. Op hierdie stadium gebruik hy die eerste keer die 
negatief (“nee") - slegs later eers "ja” . Die betekenis van die woord is 
nou die verteenwoordiger van die beeld van die mens of dier of objek.

Sommige kinders van twee jaar en 75% van drie jaar kan die voor- 
naamwoorde (ek, jy, my, ens.) reg gebruik. Die taal van die jong kind het 
hoofsaaklik niet homself te make en toon dus ’n betreklik hoë frekwen- 
sie van die eerste persoonlike voornaamwoord, hoewel daar ook reeds 
floue tekens van 'n sosiale strekking in voorkom, omdat sy uitinge 
gewoonlik tot ’n ander persoon gerig is. Hoewel hy in hierdie gesatnent- 
like alleenspraak of pseudo-gesprek oënskynlik ’n ander kind of kinders 
aanspreek, praat die kind in werklikheid eerder met homself. Hierdie 
egosentriese taal word later deur meer gesosialiseerde taal vervang. Die 
egosentriese taal dui op die relasies wat die kind as persoon met die 
mense en dinge in sy leefwêreld vorm.

In die derde jaar is daar ’n toename in die gebruik van ander woorde 
behalwe naamwoorde. Dit is egter moeilik om die woorde wat die jong 
kind gebruik grammaties te klassifiseer, aangesien dieselfde woord as 
verskillende rededele kan dien. Bywoorde van tyd en plek word nou vir 
die eerste maal gebruik. Dit is ook die tyd van talryke vrae, insluitende 
die geslagsvraag. Die woordorde van die kind se sinne wyk dikwels van 
die normale af, byvoorbeeld: “Waar Pappie gaan?” Gedurende hierdie 
periode vorm die kind nuwe woorde volgens analogie, byvoorbeeld 
gebegin (van geloop) en gebruik bekende woorde in onbekende gevalle 
ook volgens analogie, byvoorbeeld hy ken miskien die hare van sy hond 
en sal dan praat van die hare (vere) van sy ma se hoenders. Samegestelde 
sinne word nou gevorm, terwyl voorsetsels vir die eerste maal aan die 
beurt kom. Terselfdertyd is daar ’n aansienlike uitbreiding van werk- 
woordvorme (tye en hulpwerkwoorde), voornaamwoorde en voeg- 
woorde en ’n algemene uitbreiding van die woordeskat.

Na die derde jaar ontstaan daar nuwe rededele as gevolg van groter 
rypheid en ’n ontwikkelder denkvermoë. Gedurende hierdie periode is 
kinders lief om hardop alleen te praat en te verduidelik wat hulle doen, 
terwyl hulle dit doen.

Na vier jaar begin abstrakte naamwoorde hulle verskyning maak. Daar
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is nou onvervalste belangstelling in die taal en aandag word gewy aan 
korrekte woordvorme en -struktuur. Teen die vierde tot vyrdejaar kan 
die meeste kinders woorde soos stoel, perd, vurk, pop potlood definieer. 
Hierdie woordbetekenisse en pogings tot definisie is gewoonlik 'n 
weergawe van die essensiële gebruik van ’n voorwerp; byvoorbeeld 'n stoel 
word gedefinieer as “ ’n ding om op te sit” en ’n potlood as “ ’n ding om 
mee te skrywe” . Teen drie jaar kan ’n klein groepie een of meer beskry- 
wende woorde gebruik, en teen vyf kan sommige ’n eenvoudige prent be- 
skrvwe.

Lengte van sinne: Die getal woorde in ’n sin vermeerder van ’n gemid- 
delde van een tot twee op 18 maande tot omtrent vier op jaar en vir tot 
vyf op 4|-5 jaar (Carmichael, 1960, p. 546), na gelang van die kind se 
verstandsontwikkeling, taalomgewing, die besondere geleentheid, enso- 
voorts.

Sinstruktuur: Volgens McCarthy (Brooks, 1939, p. 185) kom, tussen l j  
tot 4\ jaar, funksioneel volledige, maar struktureel onvolledige sinne 
betreklik min voor. Aanvanklik word eenvoudige sinne gebruik, maar 
later word die proporsie veelvoudige, samegestelde en ingewikkelde sinne 
groter. Hierdie neiging tot toenemende ingewikkeldheid van sinstruk- 
tuur (bv. infleksie, verlede en toekomende tyd) duur voort gedurende die 
primêreskooljare, en oor die algemeen is die lengte en bou van sinne ’n 
goeie weergawe van die kind se taalontwikkeling.

Ten slotte moet ons onthou dat by vroeë taalontwikkeling woorde nie 
eers afsonderlik aangeleer en daarna in sinne saamgevoeg word nie. 
Inteendeel, dit is gebruiklik dat heel sinne uit die staanspoor en in ver- 
band met ’n bepaalde situasie aangeleer word. Die differensiëring van ’n 
sin in sy samestellende woorde kom slegs na heelwat ervaring. Hierdie 
heel sinne moet as betekeniseenhede gesien word wat aandui hoedanig 
die taal vir die kind betekenisvolle kommunikasiemedium is wal op- 
voeding moontlik maak.

6.2.7 Uitbreiding van die woordeskat

Soorte: Die woordeskat van kinders kan in die volgende soorte wat die
uitbreiding van betekenis beklemtoon, verdeel word:
(a) ’n Gehoor- of passiewe woordeskat: die aantal woorde wat verstaan 

word as ander hulle in geselskap gebruik;
(b) ’n mondelinge of aktiewe woordeskat: die aantal woorde wat in ’n 

gesprek gebruik word;
(c) ’n skriftelike woordeskat: die aantal woorde wat in geskrewe werk 

gebesig word; en
(d) ’n leeswoordeskat: die aantal geskrewe woorde wat begryp word.
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Metodes van bestudering: Die oudste en bekendste metode om kinders 
se woordeskat te bestudeer, is om vir vasgestelde tydperke, soms ’n hele 
dag, al die woorde wat 'n kind uitspreek, neer te skryf. ’n Ander metode 
is om al sy mondelinge reaksies vir ’n kort tydperk op ecn of meer dae 
neer te skryf. Sekere voorwerpe soos speelgoed, boeke, prente, ens. 
word gebruik om die kind te laat praat. Vrae vra is ook ’n metode om 
hom te laat praat. Een persoon alleen kan nie al die woorde neerskryf 
nie, daar 'n kind te veel praat.

Brandenburg (Brooks, 1939, p. 185) het gevind da t’n kind van drie tot 
vier slegs 19 minute op ’n dag nie praat nie.

Grootte van woordeskat: M.W. Smith het na woordeskattoetse tot die 
volgende gevolgtrekking gekom: teen een jaar bestaan die aktiewe 
mondelinge woordeskat uit ongeveer drie woorde, teen twee jaar uit iet- 
wat minder as 300, en teen drie jaar uit effens minder as 900. Daarna brei 
die woordeskat baie snel uit, en teen vier jaar ken die kind sowat I 500 
woorde, teen vyf jaar 2 000 en teen ses jaar 2 500 (Carmichael, 1960, 
p. 533).

Die rededele in die woordeskat verskil aansienlik volgens ouderdom. 
Teen twee jaar bestaan 50-60% van die kind se woordeskat gewoonlik uit 
naamwoorde. Die persentasie naamwoorde en tussenwerpsels neem af 
namate sy woordeskat uitbrei, terwyl die persentasie werkwoorde, 
byvoeglikenaamwoorde, bywoorde en voornaamwoorde, terselfdertyd 
toeneem.

Hoe meer die woordeskat uitbrei, hoe minder gebruik die kind 
onherkenbare en onverstaanbare uitdrukkinge. Die vermoë om woorde 
duidelik uit te spreek, kan aansienlik agterstaan by die ontwikkeling van 
’n redelik groot woordeskat. Die kind se taalbeheer ontwikkel nie slegs 
deur die toevoeging van nuwe woorde nie, maar ook deur die toenemen- 
de verstaan van die betekenisse van ou woorde.

6.3 FAKTORE WAT DIE TAALONTWIKKELING VAN 
DIE KIND BEÏNVLOED

6.3.1 Die aangebore disposisie om te praat

Spraak in die betekenis van geartikuleerde klanke wat met die lippe, die 
tong en die stembande gevorm word, is ’n aangebore neiging - die 
besonder menslike gawe wat deur die Skepper slegs aan die mens onder 
alle skepsels toegeken is -  wat vanself tot uiting kom sonder aansporing 
van buite.

Uit proewe op die gebied van spraakontwikkeling leer ons dat hierdie 
geskiktheid moet ontwikkel en nie geforseer mag word nie. Die kind se
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taalontwikkeling is die gevolg van die invloede van ryping en leer soos 
ter inleiding gemeld is.

Behalwe leeftyd, rypheid en opvoeding wat as die fundamentele ontwik- 
kelingsnorme beskou word, word die kind se taalontwikkeling ook deur 
verskeie ander faktore beïnvloed, soos die volgende:

6.3.2 Fisiologiese faktore

Die kind wat blakende gesondheid geniet wat hom aktief en lewens- 
lustig maak, het meer energie en kom meer in kontak met die lewe en ’n 
verskeidenheid situasies as die sieklike kind. Hy is ook lewendiger, 
aktiewer en toon meer belangstelling in sy omgewing. Hy sal dus meer 
reageer op sy omgewing. Al hierdie faktore dra daartoe by dat sy taal- 
ontwikkeling beter sal wees as die van ’n liggaamlik swak of sieklike 
kind. Siekte, veral by die klein kindertjies, kan ’n merkbare verskil 
meebring, aangesien die snelste ontwikkeling en groei juis in daardie 
vroeëre jare plaasvind.

6.3.3 Motoriese groei en vermoë

Die ontwikkeling en groei van die kind se motoriese beheer en vaar- 
digheid het ook ’n invloed op taalontwikkeling. Terwyl die een of ander 
van sy motoriese vermoëns besig is om te ontwikkel, het dit ’n vertragen- 
de invloed op sy taalontwikkeling, tot hy daardie motoriese handeling 
kan beheer.

6.3.4 Sosiale omgewing

Die kind se sosiale omgewing het ’n baie groot invloed op sy taalontwik- 
keling.

Die sosio-ekonomiese status van die gesin is nou verwant aan die kind 
se taalvermoë en woordeskat. Kinders van opgevoede ouers, of wie se 
ouers professionele beroepe beklee, het ’n beter woordeskat en praat ’n 
suiwerder taal as kinders uit minderbevoorregte huise. Hierdie verskil 
word aangetref tussen kinders van dieselfde intelligensiegroepe. Bevoor- 
regte ouerhuise het dus ’n groter stimulerende invloed op die taal- 
ontwikkeling van die kind.

Descoeudres (Carmichael, 1960, p. 586) het ’n studie van die 
woordeskat van kinders tussen twee jaar en sewe jaar, afkomstig uit die 
meer ontwikkelde en gegoede stande aan die een kant, en die minderbe-
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voorregte werkersklasse aan die ander kant, gemaak, en bevind dat die 
kinders uit gegoede en ontwikkelde stande gemiddeld agt maande in 
taalontwikkeling voor die ander is -  op elke stadium. Die vertaaagde 
taalvermoë van hierdie kinders is duidelik te wyte aan die gebrek aan 
kulturele geleenthede en omstandighede en nie aan intellektuele ver- 
moëns nie. Nie net die woordeskat van sulke kinders nie, maar selfs hulle 
uitspraak word beïnvloed deur sosiale omstandighede. Die uitspraak van 
die kind van die agterbuurte is beslis minderwaardig teenoor die uit- 
spraak van die kind uit die gegoede buurt.

6.3.5 Sosiale omgang

Die kind se sosiale omgang het ook groot invloed op sy taalontwik- 
keling. Kinders wat byvoorbeeld baie tussen volwassenes verkeer se taal 
sal vinniger ontwikkel as ander. Navorsers het bevind dat die omgang 
van kinders met grootmense groter invloed op hulle taal het as die 
omgang met ander kinders (o.a. deur M.E. Smith).

Williams en Mattson (Carmichael, 1960, p. 595) het bevind dat 
voorskoolse kinders baie meer praat en meer woorde per sin gebruik in 
’n sosiale groep bestaande uit twee kindcrs en ’n belangstellende vol- 
wassene wat sy vrae beantwoord.

Dit bring ons dan by die volgende, naamlik:

6.3.6 Die funksie van taal in die kind se lewe en sy taalontwikkeling
(insluitende egosentriese teenoor gesosialiseerde spraak)

Daar is verskillende vrae, soos: Waarom praat die kind; wat motiveer 
hom om taal in sekere situasies te gebruik; in watter behoeftes voorsien 
hy deur die gebruik van taal; en watter funksies vervul taal in die kind se 
lewe wat die kindersielkundige en die opvoeder interesseer?

Die vroegste biografiese studies het die probleem benader deur 
reaksies, volgens die ou taalkundige indeling van die taaleenheid -  die 
sin -  as stellend, bevelend, vraend, uitroepend, ensovoorts te klassifi- 
seer. Hierdie indeling is veral ontwerp om die geskrewe taal van toepas- 
sing te maak. Hierdie sisteem is egter ontoereikend vir ’n psigologiese 
analise van die taal van die jong kind en baie onbevredigend by die inde- 
ling van die gesproke taal van die grootmens en veral die kind.

Snyder (1914) was een van die eerstes wat op die ontoereikendheid van 
die gewone grammatikale klassifikasies gewys het. Onder andere M.E. 
Smith het in haar 1926-studies voorsiening vir verskeie onderverdelings 
en variasies van die gewone kategorieë gemaak. Sy wys daarop dat stel-
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sinne by alle leeftye die meerderheid vorm teenoor die aantal bevel- 
sinne, selfs gedurende die sogenoemde vraetyd, die jare van twee tot 
vier.

Die verskyning van Jean Piaget se boek The language andthought of the 
child( 1926) het ’n heeltemal nuwe benadering ten opsigte van die studies 
van die funksies van die kind se taal ingelei en was ’n stimulant vir 
verdere ondersoeke in dié verband. Piaget was veral geïnteresseer in die 
kind se taal as ’n uiting van sy gedagteprosesse. Hy onderskei twee spraak- 
tipes: ’n egosentriese en gesosialiseerde. Piaget was die eerste om die rol 
van egosentrisiteit in die lewe van die kind te beklemtoon. Hy maak 
daarop aanspraak dat hy die belangrikheid daarvan deur ’n funksionele 
benadering van kindertaal ontdek het.

By egosentriese taal praat die kind nie met iemand anders nie, maar 
eintlik met homself: dit is ’n egosentriese gesels. ’n Klomp kinders speel 
bymekaar met hulle speelgoed of bou sandhopies en elkeen gesels met 
homself en skenk geen aandag aan die ander nie. Hulle is saam terwyl 
hulle praat en speel, maar hulle speel nie saam nie of praat ook nie met 
mekaar nie. In egosentriese spraak sê Piaget “the child does not bother 
to know to whom he is speaking nor whether he is being listened to. He 
talks either for himself or for the pleasure of associating anyone who 
happens to be there with the activity of the moment . . . He does not at- 
tempt to place himself at the point of view of his hearer” .

Hy onderskei tussen drie tipes egosentriese spraak, naamlik (a) blote 
herhaling, (b) die monoloog (alleenspraak) en (c) kollektiewe monoloog.

Gesosialiseerde taal daarenteen, is ’n meer gevorderde of volwasse 
vorm van spraak by die kind. Hier gesels die kinders werklik met 
mekaar. Die aard daarvan is oorwegend selfhandhawend, maar vrae 
word ook gestel en beantwoord. Daar is onderlinge geredekawel, 
besware word ingebring teen wat ander doen en sê, of instemming word 
daarmee betuig, andere word vertel wat om te doen of te laat.

Hy onderskei hier vyf kategorieë:
(a) Informasie -  “adopted information, which occurs when the child 

really exchanges his thoughts with others”(Carmichael, 1960, 
p. 563);

(b) kritiek;
(c) bevele, versoeke en dreigemente;
(d) vrae; en
(e) antwoorde.

Hy grond sy gegewens op 1 500 opmerkings van elk van twee kinders 
van 6j jaar. Ómtrent 38°/0 van die kind se opmerkings het onder die 
egosentriese kategorieë geval, en net 45% was spontane gesosialiseerde 
spraak met ’n addisionele 17% wat uit antwoorde bestaan het, en onder 
die gesosialiseerde opmerkings geklassifiseer is, wat 'n totaal van 62%
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gesosialiseerde taal meebring.
Piaget vind ’n hoër persentasie van egosentriese opmerkings by ouder- 

domme van drie tot vyf jaar en beweer dat daar definitief sosialisasie 
plaasvind in die kind se spraak teen ongeveer sewe of agt jaar.

Hy impliseer dat volwassegesels hoogs sosiaal is en dat egosentrisme ’n 
simptoom van psigologiese onrypheid is wat ontgroei word deur ouder- 
dom. Verder word egosentriese reaksies meer gevind in vrye spel en in 
kind-kindsituasies as in grootmens-kindsituasies.

Ondersoeke deur onder andere Rugg, Krueger en Sondergaard (1929) 
ondersteun Piaget se bevindings. Deur 3 125 opmerkings van 27 kinder- 
tuinkinders te ontleed, het Rugg, Krueger en Sondergaard tot die 
volgende indeling gekom: selfhandhawing 40%; stelling van feite 16%; 
vrae 10%; ge-uite waarnemings 8%; uiting van gedagtes 6%; taalproef- 
nemings 6%; dramatiese spel 5%; ja-nee-antwoorde 4%; bewyse van 
sosiale bewussyn 4%; selfbeoordeling (minder as 1%) (Brooks, 1939, 
p. 178).

Hieruit sien ons dat kinders praat om hulleself te handhaaf en te laat 
gelden nie soseer vir sosiale omgang nie. Hulle wil hulle laat geld, aandag 
hê, beveel, domineer, stry en vertoon. L.S. Vygotsky (Thoughl and 
language) het ander hoogs betekenisvolle opvattinge oor taalontwik- 
keling wat nie hier ingesluit is nie.

Die Amerikaanse kindersielkundige, McCarthy, het die indeling van 
Piaget toegepas, maar moes sekere veranderinge voorstel op grond van 
haar bevindings. Sy kon nie dieselfde hoë persentasie egosentriese taal 
vasstel nie. Sy vind dat die egosentriese reaksies met toename in ouder- 
dom afneem; terwyl sy self nog twee kategorieë byvoeg, naamlik die 
sosiale frases en dramatiese nabootsing.

6.3.7 Geslag

Daar is bevind dat dogters oor die algemeen vinniger taal aanleer as 
seuns. Hulle woordeskat, op die ouderdom wanneer hulle kort sinne- 
tjies maak, is groter as die van seuns en verder is hulle taal op vroeë leef- 
tyd ook verstaanbaarder as dié van seuns.

Hierdie verskille tussen meisies en seuns in woordeskat en in die 
verstaanbaarheid van taal verminder namate hulle ouer word en op die 
ouderdom van vyf of ses jaar is dit baie gering.

Gedurende skooljare stof die gemiddelde dogter die gemiddelde seun 
uit wat taalprestasies betref. Meisies vaar beter as seuns wat oefeninge in 
woord- en sinsbou betref. Hulle skryf ook langer opstelle met langer sin- 
ne. Aan die ander kant presteer seuns beter in rekene en handwerk- 
vakke. In hoeverre hierdie feite aangebore of die gevolg van geslag of 
van sosiale instellinge is, kan egter nie met sekerheid vasgestel word nie.
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6.3.8 Intelligensie en taalontwikkeling

Daar is ’n stellige verband tussen taalvermoë en intelligensie: die een 
help die ander aan. Oor die algemeen praat die skrander kind eerder as 
die gewone of ondernormale kind, maar daar is baie uitsonderinge. Intel- 
ligensie is veral belangrik by die ingewikkelder taalontwikkeling. Sy ver- 
moë om krities waar te neem, die verband raak te sien, betekenisse te 
snap en betekenisverskille te onderskei, stel byvoorbeeld die kind met ’n 
goeie verstandsvermoë in staat om sy taalgewoontes gouer en doeltref- 
fender te ontwikkel as die kind met minder intellektuele vermoë. 
Daarenteen word verstandsontwikkeling egter ook deur taalontwik- 
keling beïnvloed.

Deur middel van taal begryp die kind ’n baie wyer veld van dinge en 
gebeurtenisse in sowel die hede as in die verlede, as wanneer hy slegs net 
afhanklik sou gewees het van die ervaring daarvan -  sy taal stel hom in 
staat om deur middel van lees byvoorbeeld baie dinge te ervaar wat 
andersins vir hom onbereikbaar sou gewees het. So beïnvloed taal dus 
die ontwikkeling van sy intellek. Aan die ander kant kan 'n briljante kind 
weer baie skerper tussen dinge onderskei, byvoorbeeld gebeurtenisse, 
voorwerpe en betekenisse van dinge - en deur simbole aan hierdie 
onderskeidings te gee, word sy taalontwikkeling verder aangespoor en 
gestimuleer.

6.3.9 Tweetaligheid

’n Interessante omgewingsvraagstuk is dié aangaande tweetaligheid. 
Daar is aanduidings dat ’n vroeë kontak met meer as een taal verwarring 
en selfs vertraging in die taalontwikkeling van die kind mag veroorsaak. 
Andere het weer gevind dat in sekere geïsoleerde gevalle twee tale 
gelyktydig, sonder enige nadelige gevolge, aan 'n kind geleer is.

6.3.10 Nabootsing

Die blote feit dat die kind die taal van sy omgewing aanleer, is ’n bewys 
van die belangrikheid van nabootsing. Kinders boots alle aspekte van die 
gedrag van ander na. Dit is veral opmerklik by motoriese en verbale 
aktiwiteite. Die feit dat die dowe kind nie leer praat nie, omdat hy van 
die voorreg verstoke is om ander se taal na te boots, is ’n verdere bewys 
van die belangrike rol van hierdie faktor. Decroly onderskei die 
volgende soorte nabootsing:
(a) Nabootsing met of sonder ontvanklikheid (begrip):
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(b) nabootsing met en sonder intensie om na te boots - dit vvord soms 
spontane of vryvvillige nabootsing genoem;

(c) onmiddellike of vervvyderde/uitgestelde nabootsing; en
(d) noukeurige en onnoukeurige nabootsing.

’n Noukeurige of presiese nabootsende vveergavve van klanke is, 
volgens ondersoeke, baie seldsamer as die tweede tipe, vvaar klanke wat 
gehoor vvord, gereproduseer word ongeag die noukeurigheid van die 
weergawe. Die meeste hedendaagse psigoloë stem saam met Taine dat 
nuvve klanke nie geleer vvord deur die nabootsing van die spraak van 
ander nie, maar dat hulle eerder ontstaan in die kind se spontane ges&ls- 
spel as gevolg van rypheid en dat die kind slegs daardie klanke naboots 
wat reeds in sy spontane gebabbel opgeduik het. Decroly beweer dat 
gehoordifferensiasie spraak vooraf moet gaan en ’n noodsaaklike ele- 
ment in nabootsing is, en dat ontwikkeling van ontvanklikheid en 
gehoorpersepsie onskeibaar is. Hy sê dat woorde nie ’n suiwere musikale 
belang vir die kind het nie en dat hy slegs daardie woorde onderskei 
waaraan hy hetekenis heg. Daarom kan nabootsing nie verstaan 
voorafgaan nie, want funksionering moet nie slegs binne die vermoë van 
die kind vvees nie, dit moet ook in ’n individuele behoefte of belangstel- 
ling voorsien.

Leopold (1949) wys daarop dat nabootsing nie ’n passiewe proses is 
nie, maar aktiewe samewerking van die kind vereis en dat die kind die 
een is wat kies wat hy wil naboots. Dit beklemtoon die funksie van na- 
bootsing in identifikasie.

6.4 SPRAAKGEBREKE (Kursoriese oorsig)
6.4.1 Inleiding

Spraakontwikkeling is dikwels onderhewig aan verskillende steurings. 
Spraakverstorings het ’n baie nadelige effek op die gesondheid, kom- 
munikasie, geluk en sukses van die individu. Daarom moet baie aandag 
hieraan geskenk word, veral in die voorskoolse en skooltydperk.

Die hedendaagse ouer het in baie gevalle so ’n vol lewe dat die kind en 
sy probleme al hoe meer op die agtergrond geskuiwe word en dit die plig 
van die onderwyser-opvoeder word om na die kind se gebreke (waar- 
onder spraakgebreke) en foute om te sien.

Hoewel daar spraakterapeute is wat die kind se gebreke kan behandel 
en die spraakfoute regstel, is hulle nog so yl gesaai dat dit onmoontlik is 
dat alle kinders deskundige behandeling kan ontvang. Daarom moet die 
onderwyser-opvoeder intree en sy hulp aanbied.

Hoewel dit onmoontlik vir ’n onopgeleide persoon is om spraakge-
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breke te behandel, reg te stel of te verbeter, het die onderwyser tog 
sekere pligte in dié verband wat hy wel kan nakom.

Elke individu in sy klas is aan sy sorg toevertrou en daarom is dit 
vanselfsprekend dat die kind met die gebreke ook die nodige aandag 
moet ontvang. (Gevalle beperk tot die normale skool.) Om daartoe te 
kom, moet hy onder meer:
(a) Minstens in staat wees om ’n spraakgebrek te herken;
(b) metodes en middele aanwend om ook die onderwys en onderrig van 

hierdie individu, ondanks sy gebrek, so ver moontlik suksesvo! te 
iaat verloop;

(c) toesien dat die kind nie benadeel word nie of dat sy gebrek vererger 
nie: die kind moet veilig voel;

(d) raad en advies inwin as daar ’n kind met ’n spraakgebrek in sy klas is 
en, indien moontlik, doelgerigte pogings aanwend om die advies in 
eenvoudiger gevalle toe te pas;

(e) nie iets doen, indien hy nie kan help nie, om die kind se toestand te 
vererger of sy probleem nog meer ingewikkeld te maak nie;

(0 sy kennis van sielkunde verbeter, indien hy nie oor die nodige kennis 
beskik nie, aangesien sekere spraakgebreke sekere sielkundige oor- 
sake het.

Daar is verskillende maniere waarop die onderwyser alledaagse 
spraakfoute kan verbeter, soos daar later op gewys sal word.

Van die vernaamste spraakgebreke is;

6.4.2 Artikulasiegebreke

Hierdie gebreke omvat foutiewe gebruik van klanke. Gewoonlik sluit dit 
die konsonante in en word dit veroorsaak deur onbehoorlike tong-, lip- 
en sagteverhemelte-aktiwiteit.

Die volgende is van die terme wat gebruik word om verskillende 
artikulasiegebreke aan te dui:
(a) Lispel (sleeptong praat): dit is letterklanksubstitusie, gewoonlik sub- 

stitusie van th vir s, byvoorbeeld haathbekkie;
(b) lalliëring (lallation): Dit is waar daar ’n traagheid van tongspiere en ’n 

onaktiewe tongpunt voorkom en r as / uitgespreek word;
(c) babataal (infantiele perseverasie);
(d) onnoukeurigheid deur traak-my-nie-agtigheid, wat tot slordige en 

sleperige uitspraak lei.
Die meeste artikulasiegebreke is te wyte aan swak onderrig deur die 

ouers, waarnemingsgebreke, lae intelligensie, infantilisme (die kind hou 
aan met lispel omdat volwassenes dit as oulik beskou), emosionele
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konflikte, organiese abnormaliteite van die spraakorgane en breinbe- 
skadiging.

Terapie bestaan oor die algemeen uit oefening in gehooronderskei- 
ding ten opsigte van die foute begaan in klanksubstitusie, klankweg- 
lating of -verwringing en versterking van die klanke in isolasie, sodat die 
oorgang na betekenisvolle spraak moontlik kan word en sodat die nuwe 
vaardighede as gewoontes vasgelê kan word. Veroorsakende faktore 
word ook aangepak, indien aanwesig.

6.4.3 Die kind met vertraagde spraak

Vertraagde spraak is nou verwant aan artikulasiegebreke, maar word as 
’n afsonderlike verskynsel beskou, aangesien hierdie persone merkbare 
taalkundige onvermoë, tesame met uitspraakmoeilikhede, openbaar. 
Sommige van die gevalle kan selfs glad nie praat nie. Daar moet dus ook 
onderskei word tussen aangebore afasie (spraakverlies) en vertraagde 
spraak deur die geboortegeskiedenis, teenwoordigheid of aanwesigheid 
van abnormale motoriese ontwikkeling en neurologiese afwykings na te 
gaan.

Die volgende algemene oorsake moet saam met die geskiedenis van 
die kind nagegaan word: lae intelligensie, doofheid, swak koórdinasie 
deur siekte of verlamming, langdurige siekte (veral gedurende die eerste 
twee jaar), swak motivering om te praat, ondoeltreffende leermetodes 
aangewend deur die ouers, verwarde handvoorkeur of verskuiwing van 
handigheid, leer van twee of meer tale tegelyk, skok wat voorgekom het 
gedurende die spraakaksie, emosionele konflikte, afasie.

6.4.4 Stemgebreke

Stemgebreke is die onvermoë om normale hoorbare klanke voort te 
bring weens strukturele of.funksionele oorsake.

Afwykings soos die falsetstem, dikspraak, nasalering van klanke 
(behalwe die m, n, ng in Afrikaans), heesheid en skorheid van spraak, 
horterige spraak, eentonigheid van spraak, gesplete-verhemeltespraak, 
en so meer, word gewoonlik as stemgebreke geklassifiseer.

6.4.5 Nasale spraak

Wat nasale spraak betref, kan die gewone klasonderwyser soms help. 
Nasale spraak as gevolg van ’n lui huig (kleintongetjie) kan met sekere 
oefeninge verbeter word.
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Nasalering van die m, n, ng in Afrikaans word soms verhinder deur ’n 
toe neus. Deur aan die kind netjiese reinigingsgewoontes te leer. kan die 
toestand verhelp word.

6.4.6 ’n Vasgegroeide tong

Die baba wat gebore word met ’n tong wat geheel en al vasgegroei is, sal 
gou deur die dokter of die moeder ontdek word, want die baba sal nie 
kan suig nie en dus nie gevoed kan word nie. Medies kan die gebrek gou 
reggestel word. Die tongvlies word losgesny.

Die baba wat met ’n halfvasgehegte tong gebore word, sal miskien eers 
ontdek word as hy begin praat. Klanke soos r, i, d, s sal beïnvloed word, 
want die kind kan nie met die punt van die tong teen die harde vermelete 
raak nie. Die t-, d- en i-klanke kan met redelike sukses effens anders 
gevorm word, maar die r sal ’n breiklank word. Medies kan die kind ook 
gehelp word, maar as daar te lank getalm word, sal dit onmoontlik wees 
om die tong los te kry, want dan kan die hele tong miskien lamgelê word.

Behalwe die kind wat brei as gevolg van die vashegting van die tong, 
brei sommige kinders omdat hulle ouers brei; dus 'n geval van nabootsing. 
Die kind kan gehelp word deur hom bewus te maak van die trilling van 
die tong.

6.4.7 I)ie kind wat hakkel

Stotter en hakkel kom voor by omtrent \% van skoolgaande kinders en 
begin gewoonlik baie vroeg in die ontwikkelingsjare. Ongeveer twee 
keer soveel seuns as meisies openbaar dié gebrek.

Hakkel is die onvermoë om sekere klanke uit te spreek. Dit is die 
tydelike blokkering van ’n woord wat gevolg word deur ’n vloedgolf van 
woorde sodra die spierspanning verval, net om maar weer vas te steek by 
’n volgende woord of klank. Dikwels kom dit saam met stotter voor.

Die oorgrote meerderheid kinders begin hierdie gebrek openbaar op 
± 2j-jarige en ± sesjarige ouderdom wanneer die kind skool toe gaan. 
Hierdie twee ouderdomme verteenwoordig belangrike breuke in die kind 
se lewe. Die eerste is die wegbreek van die babatydperk, die tweede is 
die wegbreek van die intieme, beskermende huislike kring na 'n breër 
sosiale milieu. Aanpassings in albei hierdie tydperke is moeilik en gaan 
gepaard met emosionele spanning wat deur bewuste of gedeeltelik onbe- 
wuste vrees om die groep te ontmoet, aangewakker word. Hakkel is nie 
werklik ’n spraakgebrek nie, want die hakkelende kind kan onder sekere 
omstandighede vlot praat. Sommige kinders openbaar die gebrek slegs in



152 HOOFSTUK 6

die teemvoordigheid van vreemdelinge, ander weer slegs by hulle ouers, 
ander voor 'n gehoor, ensovoorts.

Belangrike oorsake is die volgende:

6.4. 7. /  Emosionele gesteldheid

Die kind wat om die een of ander rede senuweeagtig is wanneer hy rnoet 
praat, sal die normale spraak baie moeilik vind. Dit kan die gevolg wees 
van ’n skok, vrees, dwang, ’n kritiese gehoor vir die spreker, ensovoorts.

’n Algemene gespanne toestand by die kind sal ’n oorspanning van die 
spraakorgane bewerkstellig en op hierdie wyse sal hakkel bevorder 
word. Dit kan die uitdrukking van angs en ’n gevoel van swakheid wees.

6.4.7.2 Onnodige besorgdheid

Onnodige besorgheid aan die kant van die ouers kan ook bydra om die 
kind te laat hakkel. Omdat hulle bang is dat hierdie gebrek by hulle 
kinders sal verskyn, vertolk hulle die normale vashaak van die woorde 
soos ons by volwassenes ook vind, byvoorbeeld en e, en toe, wat gebruik 
word solank as wat die spreker dink wat hy presies wil sê, as tekens van 
hakkel by die kind. Hulle maak die kind dan bewus daarvan deurdat hul- 
le hom woorde laat herhaal of hom berispe oor die vashaak van die 
woorde en sit op die manierdie eerste verskyning van werklike hakkel by 
die kind aan die gang. Die kind sal gou hakkel as hy oor hierdie wyse van 
spraak gestraf word of gedwing word om ’n versoek te stel sonder om te 
hakkel voordat daaraan voldoen word.

6.4.7.3 Nabootsing

Die sogenoemde hakkelgrappies of -verhale doen veel skade aan die 
normale ontwikkeling van die spraak van die kind. Op ’n dag word hy self 
bewus daarvan dat hy effens gehakkel het (’n normale spreekwyse) en 
nou ontstaan die vrees dat hy ook mag hakkel en vir ander ’n spot word. 
Die vrees bring ’n gespanne toestand mee en dit bevorder die gebrek. 
Waar ’n ouer of ander persoon met wie die kind in aanraking kom, hak- 
kel, kan die kind dit onbewus naboots.

6 .4 .7.4 Foutiewe asemhaling

Kinders wat begin hakkel, haal dikwels met rukke asem of asem byna al
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die lug in die longe uit voordat hulle begin praat en as hulle dan weens 
gebrek aan voldoende lug vassteek onderwyl hulle praat, kan die vrees 
vir hakkel die toestand baie vererger.

6.4.7.5 Linkshandigheid

Sommige ondersoekers meen dat die dwang en vrees wat veroorsaak 
word by kinders wat linkshandig is en gedwing word om regs te skryf, ’n 
oorsaak van hakkel is as gevolg van die emosionele spanning wat daar- 
aan verbonde is.

6.4.8 Gehoorgebreke

Sommige ondersoekers rapporteer tot soveel as 10% gehoorgebreke, van
’n ernstige of minder ernstige graad, onder die skoolgaande jeug.

Hulle kan in vier groepe verdeel word:
(a) Die wat heeltemaldoof is. Kinders wat heeltemal doof en daarom ook 

stom is, woon natuurlik spesiale skole by waar hulle onderwys ont- 
vang wat by hulle behoeftes en moontlikhede aangepas is.

(b) Kinders met baie min oorgeblewe gehoor. Inagnemende die graad van 
die gehoorverlies word diesulkes in spesiale skole vir dowes geplaas 
of in ’n spesiale klas vir h ardhorendes in die gewone skool. Hulle 
spraak is uiters swak en in die meeste gevalle moet hulle geleer word 
om te praat.

(c) Kinders met ’n redelik ernstige gehoorverlies. Hulle word in die 
spesiale klas vir hardhorendes gevind. Aangesien daar min sulke 
klasse in die Transvaal bestaan, is die meeste van dié kinders in die 
gewone klas. Hulle spraak is meestal nasaal, eentonig en onduidelik 
met baie artikulasiefoute.

(d) Kinders met ’n effense gehoorverlies sluit gelukkig die meerderheid 
gevalle in. Hulle word almal in die gewone klaskamergevind en hulle 
spraak is in die meeste gevalle normaal. Ander gevalle se spraak is 
gewoonlik nasaal, of die stem is te hard of te sag, ensovoorts. Dit is 
baie algemeen dat persone met ’n gesplete verhemelte effense 
gehoorverlies het.

Versteurings ten opsigte van die gehoor kan in die klaskamer aan 
die volgende uitgeken word:
(i) Onoplettendheid: Dit mag toegeskryf word aan die feit dat die 
kind nie kan hoor nie en belangstelling verloor.
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(ii) Stadige of trae denke: Die kind antwoord nie flink op vrae nie 
omdat hy die vraag miskien nie duidelik gehoor en interpreteer het 
nie.
(iii) Swak vordering in klassikale onderwys.
(iv) Spraakgebreke, veral foutiewe uitspraak en spraakeienaardig- 
hede kan aan foutiewe gehoor van woorde of klanke gewyt word.
(v) Soms ’n verwarde, verbysterde blik: Die kind weet nie wat 
aangaan nie, is verward en soek na leiding, maar is skaam om te vra 
dat ’n sin of gedagte herhaal moet word.
(vi) Fyngevoelig en liggeraak ten opsigte van gehoor: Hy wil nie hê 
ander moet daarvan weet of met hom simpatiseer nie.

Dit kan in die klas vasgestel word met die oorlosietoets, die fluister- 
toets of met ’n oudiometer.

6.4.9 Slot

Baie kan dus deur die simpatieke klasonderwyser, direk of indirek, ge- 
doen word om aan kinders met spraak- en/of gehoorgebreke of spraak- 
foute in die een of ander opsig hulp te verleen of leiding te verskaf. Taal- 
gebreke manifesteer hulle in die opvoedingskommunikasie met die 
gevolglike stremming in die opvoeding en onderwys.

By die aanduiding van die feitlike in die taalontwikkeling van die kind, 
blyk dit duidelik hoe dat die taal in toenemende mate draer van 
betekenisvolle gedagte is. In ons kultuurmilieu is taal onmisbaar in die 
konstituering van ’n betekenisvolle leefwêreld. Daarom is dit so belang- 
rik om te let op die taalontwikkeling wat ’n aanduiding is van die wyse en 
tempo van wording van die kind. Selfs die klein kindjie is in totaliteit en 
intens betrokke by die aanleer van die taal. Chronologies gesien, is die 
taal eerstens ekspressiemedium van affektiewe belewinge. Hy is reeds in 
geheel hierby betrokke selfs nog voordat hy dit wil. Later volg inten- 
sionaliteit en bewuste betekening deur middel van die taal.

Die kind se intellektuele ontwikkeling staan in nou verband met sy 
taalbeheer.

6.5 ORIËNTERING

In hierdie hoofstuk is ’n beskrywing van die ontwikkeling van taal as 
sodanig gegee. Die belangrikheid van ’n doeltreffende taalvermoë in die 
wording van die kind is onwegdenkbaar. Deur sy taal, verwerklik die 
kind sy selfaktualisering, sy kommunikatiewe samesyn met mense wat 
vir hom belangrik is en vir hom sê dat hulle hom aanvaar en bied die taal
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vir hom die denkmedium om onder meer sy eie selfevaluering te 
kontempleer. Taal as ontiese struktuur dui duidelik aan dat dit deur sy 
taaluitdrukking is wat die kind sy relasievorming en oriëntasie 
aktualiseer en ’n leefwêreld konstitueer. Die kind se taal is so een met sy 
menswees dat taalvermoë nie slegs die manifestasie van die kind se 
wording aandui nie, maar gebreke in die taalvermoë is juis ook een van 
die duidelikste bewyse van leer-, wordings- en ontwikkelingsprobleme.

In die gewone omgang word die kind wat op twee jaar duidelik praat 
en doeltreffend kommunikeer, beskou as ’n slim kind of kind wat dit nog 
ver sal bring, terwyl groot kommer heers oor die psigiese en veral 
verstandelike welsyn van die kind wat op vier jaar nog nie praat nie.

In ’n studie van dié aard wat hier onderneem is, moet die student 
daarvan bewus bly dat dit nie ’n taalstudie is nie, maar die kind wat sy 
potensialiteite deur taal verwerklik. Deur taal gee hy betekenis; deur 
taal word hy onderrig en gesteun om op die doeltreffendste wyse betrok- 
ke te raak en kan hy sy belewinge verwoord. Op elke stadium of vlak van 
ontwikkeling gaan dit vir die empiries-opvoedkundige nie om die kind se 
taalvermoë as sodanig nie, maar die rol wat sy taalvermoë vul in sy self- 
standigheidswording. A1 maak ons ’n detail studie van die ontwikke- 
lingskenmerke van die taal word die wordende kind nooit uit die oog 
verloor nie.
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Ontwikkeling van die denke

7.1 INLEIDING
’n Aansienlike deel van die mens se lewe word beset deur relasieswat nie 
op die moment fisies teenwoordig is nie. Hierdie betrokkenheid vereis 
die voorstelling in die bewussyn van objekte, verhoudinge met mense, 
ervaringe en situasies waarteenoor die persoon stelling inneem.

Oor die algemeen word hierdie voorstellings in die bewussyn, en die 
psigiese manipulasie van die voorstellings, denke genoem. In hierdie 
hoofstuk word die aandag gevestig op die aard van die denke en die 
ontwikkeling daarvan by die kind.

Nader omskrywing kan nie sonder meer gegee word nie, want wat 
denke is, hou verband met die teorie of teoretiese beskouinge wat die op- 
voeder huldig. In ooreenstemming met die besondere benadering word 
’n model gekonstrueer waarvolgens navorsing gedoen word. Navorsings- 
gegewens staan dus in direkte verband met die besondere model van 
denke as konstruk.

By ’n studie van denke word ’n mens getref deur die uiteenlopende 
aard van denkkonstrukte. Die verskille in metodes van empiriese navor- 
sing as gevolg van die verskille in denkkonstrukte verskil dus baie, en so 
ook die bevindinge. Dit is belangrik dat eksperimentele bevindinge 
begryp en geïnterpreteer moet word volgens die besondere konstruk van 
die denke. Min gegewens van die aard leen sig tot wye veralgemening en 
toepassing.

Sonder om nou ’n studie daarvan te maak, word daar net verwys na 
psigologiese benaderings wat denke elk op sy eie manier beskryf en na- 
vors. Die assosiasiesielkunde beskryf denke volgens prikkels, reaksies, 
neuronbane en kondisionering. Die denkpsigoloë voeg by die assosiasie 
’n denkopgawe as determinerende tendens. Ontwikkeling geskied 
volgens bewussynslae terwyl daar ook onaanskoulike bewussynsin- 
houde geponeer word. Die Gestaltiste beskryf denke volgens innerlike

159
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belewing of gevoelsmatige spanning wat die mens dwing om na 'n oplos- 
sing vir die probleem te soek. Omstrukturering van die gegewens is nodig 
totdat met die deurbraak van insig die ondergeskikte verhoudinge in 'n 
Gestalt of patroon verskyn wat dan ook die oplossing van die probleem 
is. J.C. Coetzee onderskei tussen perseptuele, assosiatiewe, konseptuele 
en verbeeldende denke.

Piaget (met sy skemas en operasies) asook Bruner (met 
veralgemening) se opvattings word later in meer besonderhede 
bespreek.

'n Pedagogiese perspektief van die denke is ’n onderneming wat uiters 
ter sake is. Opvoedende kommunikasie is ondenkbaar sonder denke. Die 
kind moet in staat wees om elke opvoedings- en onderwyshandeling sin- 
vol te kan internaliseer. Om hierdie voorstellings te kan maak, is met 
kindwees gegee. Ervaring toon ons dat die kind voorstelling kán maak, 
sodanige leiding kán volg en uiteindelik abstrak en krities kan dink. Die 
pedagogieseperspektief sien denke volgens betekenisgewing deur die kind 
aan situasies waarby hy in totaliteit betrokke is. Die kind dink nie net met 
sy verstand nie. Hierdie perspektief is nodig, want ons wil weet wat die 
sinvolheid van die denke en die studie daarvan vir die volwassewording 
van die kind is. Gerig deur hierdie perspektief, kan die pedagoog teorie 
en navorsingsbevindinge met insig en begrip keur om die kind as op- 
voedeling beter te ken.

In hierdie hoofstuk word ’n weg aangedui waarvolgens denke bestu- 
deer kan word. Dit is nie die enigste nie. Ander benaderings om aan hier- 
die perspektief reg te laat geskied, is ook moontlik. Al die relevante in- 
ligting is ook nie hierin vervat nie. Daar is nog veel informasie beskik- 
baar wat verband hou met hierdie perspektief van die denke. Daarom 
word hier besin oor waarrnee die mens dink en hoe hy dink of wat gebeur 
as hy dink. Dit wil sê, denkmedia en denkmodi.

7.2 DENKMEDIA
Sodra die denke, as handeling waarby die mens betrokke is, oorweeg 
word, kom die noodwendige vraag: waarmee word gedink? en: waartoe 
wordgedink? Die medium waarin gedink word, sal ook bepaal word deur 
die doelstellings wat onmiddellik of verwyderd kan wees. ’n Onderskei- 
ding tussen media en doelstellings is nietemin essensieel.

7.2.1 Beelde (beeldvorming, ver-beelding)

Beelde is bewussynsvoorstellings van dinge en gebeurtenisse wat op die
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bepaalde moment geen fisiese gewaarwordinge kan aktiveer nie. Deur 
middel van verbeelding kan ek my eie gedagtegang verbreek en vir my ’n 
voorstelling maak van die strand, waardeur ek vroeëre ervaringe herleef 
en soortgelyke toekomstige ervaringe antisipeer. Die situasie wat ek vir 
my verbeeld het, is so reëel dat ek slegs met ’n besliste wilsdaad daarin 
slaag om my aandag weer by my werk te bepaal.

Iemand verduidelik aan my hoe om te ry om by ’n bepaalde plek uit te 
kom. Om die aanwysings te kan volg, verbeeld ek vir my die plan of 
patroon van die area. Dit hou direk verband met die werklikheid, want 
die beginpunt is die bekende plekke. Met hierdie beelde sien ek die plek 
of plan en is ek daar teenwoordig.

Deur die ver-beelding van konkrete objekte en situasies reproduseer 
ek vorige belewinge. Langs die weg kan ook kreatief te werk gegaan 
word Die kunsskilder kan ’n voorstellingsbeeld op sy doek vaslê.

7.2.2 Spierwerking (handeling)

Verskeie voorstellings wat ’n mens voortdurend konstrueer, is nie net die 
weergawe of beeld van wat êrens konkreet is nie. Veel hiervan is 
voorstellings van handelinge. Watter is die kortste pad na Pretoria- 
stasie? Maak ’n voorstelling van hoe jyjou skoene vasmaak of hoe jyjou 
opponent vanuit ’n bepaalde posisie sal skaakmat sit of hoe jy ’n vlug- 
hou of handrughou in tennis uitvoer. By al hierdie voorstellings is 
implisiete spierbewegings. Wat hier voorgestel word, is nie ’n visuele 
beeld nie, maar ’n handeling wat op bepaalde wyse uitgevoer word. By 
die voorstelling van die handeling weet ek hoe dit uitgevoer word. So kan 
die sportman sy prestasie verbeter deur handelingsvoorstelle van 'n 
tennishou, ’n boul- of kolfaksie, ’n duikhouding, en so meer.

7.2.3 Taal

Taal is onder meer ’n denkmedium. Deur middel van die taal word ob- 
jekte, konsepte, veralgemenings en verhoudings gesimboliseer. Die 
woord of taalsimbool verteenwoordig dan die situasie of 
veralgemeningskonsep. Die kodes en wyse van kodering word by uit- 
stek in die opvoedingsituasie geleer waar die kind nie slegs die betekenis 
van die taalsimbool nie, maar sowel die wyse van kodering as die 
gebruik, manipulasie of organisasie van die taalsimbool leer ken. 
Verskeie skrywers het die verband tussen taal en denke probeer aan- 
toon soos Piaget en Vygotsky.
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7.2.4 Konsepte

'n Konsep is nie ’n konkrete entiteit in die natuur nie. ’n Konsep is ’n 
konstruk voortgebring deur ’n mens se brein in die poging van die mens 
om 'n situasie te kan hanteer. ’n Konsep het dus betekenis, maar ’n 
konsep word gewoonlik in die gedagte voorgestel en gehanteer deur 
middel van ’n taalsimbool. Deur abstrahering en veralgemening van 
besondere ervaringe en die betekenisse van spesifieke objekte word 
begrippe gevorm met steeds groter draagwydte.

Die goed ingeligte kan vir hom voorstellings wat bruikbaar en 
manipuleerbaar is, maak van konsepte soos massa, energie, snelheid, 
motief en intelligensie, C = _E of H2S04.

R
Die medium waarmee gedink word, kan dus wees ’n voorstelling van 

’n konkrete voorwerp of situasie wat as beeld gesien word of’n handeling 
wat deur voorstelling uitgevoer word of ’n taalsimbool wat 'n voorwerp, 
verhouding of konsep verteenwoordig.

7.3 DENKMODI

By ’n beskouing van die denke moet daar aandag gegee word aan die hoe 
van die denke. Die vraag is eintlik wat gebeur as die mens dink of hoe 
word die voorstellings gemanipuleer? Navorsing op die terrein het 
gekulmineer in navorsing na die dcnkprodukte in plaas van na die denk- 
handeling. Tot laat in die negentiede eeu was studies in verband met die 
denkprosesse en kognisie die terrein van die filosofie.

Rondom die Eerste Wêreldoorlog het empiriese navorsing in die 
psigologie gesentreer om intelligensiemeting. In die VSA is daar op 
sporadiese wyse navorsing gedoen deur assosiasiesielkundiges in ver- 
band met denke as produk van assosiasie, die verband tussen denke en 
persepsie, induktiewe en deduktiewe denke, probleemoplossing, kritiese 
denke en kreatiewe denke. Dit het egter geen geheelbeeld geskep nie en 
het weinig lig gewerp op die ontwikkeling van die denke.

By die klein kind word kognisie in sy betekening van sy leefwêreld 
waargeneem. Die besondere handelinge of denkwyses wat hier fúnksio- 
neer, is differensiasie, herkenning, integrasie, veralgemening, induksie 
en deduksie. Memorisering is die handeling waardeur die vasgelegde in- 
formasie teruggeroep word. Probleemoplossing is ’n ander denkmodus 
wat ’n konvergente denkwyse vereis. Dit oorkoepel al die deelhande- 
linge waardeur informasie as feite en relasies georganisecr word, sodat 
strukture verskyn wat ooreenstem met die doel, taak of denkopgawe.

Om ’n beter begrip van die denkmedia en veral van die denkmodi te
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bekom, word die beskouinge van Piaget, Bruner en Guilford van nader 
beskou.

7.4 KOGNITIEWE ONTWIKKELING

7.4.1 Ontwikkeling van die denke volgens Piaget

Piaget deel die ontwikkeling van die kind in fases in. Hy onderskei die 
volgende hooffases. Elk word weer onderverdeel. Sy stadia van kogni- 
tiewe ontwikkeling is:

7.4.1.1 Die sensomotoriese stadium (0-2 jaar) en die stadium 
van pre-operasionele denke (2-7 jaar)

Die kind eksploreer sy onmiddellike, ruimtelike omgewing visueel, oudi- 
tief en taktiel. Die aanvanklike bewegings is refleksbewegings, maar 
sonder werklike bewustheid van die situasie. Die assimilasie en 
akkommodasiehandelinge neem ’n aanvang en by ongeveer een jaar 
begin nabootsing. By ongeveer twee jaar verskyn nuwe gedragswyses 
deurdat taal, handelinge en simboliese spel toon dat hy die uitslag van sy 
handelinge verstaan voordat hy dit uitvoer. Hiermee word sommige 
handelinge geïnternaliseer tot denke. Dit is die voorbereiding tot denke. 
Hy kan ’n objek onthou en soek daarna as dit toegedek word. In die 
prekonseptuele stadium (2-4 jaar) ontwikkel die taal en die simboliese 
funksies daarvan. Die prekonsepte lê iewers tussen die konsep van ’n 
individuele objek en die konsep van ’n algemene klas. Die kind kan op 
dié stadium nie onderskei tussen hond (as naam vir ’n soort dier) en 
honde nie, omdat hy nie kan onderskei tussen almal en sommige, dit wil 
sê, met die veralgemening tot ’n klas of familieobjekte nie. Omdat die 
kind nie ’n voorstelling van ’n algemene klas kan maak nie, kan hy nie 
induktief of deduktief dink nie. Piaget stel dit dat die kind nou transduk- 
tief dink, dit wil sê, van die besondere na die besondere. Sy denke bes- 
taan uit ’n opeenvolging van handelinge gesimboliseer in die denke. Die 
volgende mooi voorbeeld van transduktiewe denke het ek onlangs teë- 
gekom. Driesie wat so pas in die skool is, gesels met sy juffrou by die 
huis. Hy ken haar goed, want hulle is bure. Solank hulle oor skoolsake 
gesels, noem hy haar juffrou, maar toe hy van sy hond vertel noem hy 
haar tannie. Die juffrou is deel van die handelinge by die skool wat as 
sodanig geïnternaliseer is en dus verskil van die ander handelings- 
patrone.

In die intuïtiewe stadium (4-7 jaar) verskyn denke reeds op grond van
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persipiëring. Dit wil sê, hy verstaan of begryp ’n situasie deurdat hy op ’n 
bepaaide manier daarna kyk, maar die kind kan slegs een handeling of 
een veranderlike op ’n keer begryp. Omkeerbaarheid word nie bereik 
aie. Die stuk modelleerklei wat plat gedruk is, is nou minder.

7.4.1.2 Konkrete denkoperasies (7-11 jaar)

’n Operasie is ’n handeling wat geïnternaliseer is sodat hy vir hom ’n 
voorstelling daarvan kan maak en wat omkeerbaar is, dit wil sê, van die 
handeling na die voorstelling en weer terug na die aanvang van die 
handeling. Logiese denke neem ’n aanvang.

Operasionele denke ontwikkel en die kind vorm drie soorte konsepte. 
Die eerste is die konsep van klassifikasie. Hy kan uit ’n vcrsameling blok- 
kies van verskillende kleure, dié bymekaar plaas met dieselfde kleure. 
Die tweede is die konsep van ordening. Hy kan ’n aantal blokkies rang- 
skik in volgorde van grootte. Die derde is die konsep van getal. Hy kan 
die getal sewe of sewe voorwerpe waarneem en begryp dan die ver- 
houding van dié aantal met ses en met agt. Gedurende hierdie stadium 
kan die kind ’n begrip vorm van die behoud van hoeveelheid, massa, 
oppervlakte, volume, lengte en getalgrootte.

Ten spyte van hierdie konseptuele ontwikkeling kan die hantering 
van drie veranderlikes slegs teen die einde van dié fase bereik word. Die 
konkrete operasies bestaan dus uit die voorstellings van werklike hande- 
linge of die voorstelling van handelinge wat realisties is. Daarom is daar 
’n voortdurende soeke na waarheid.

7.4.1.3 Die fase van formele denkoperasies

Die adolessent is nou in staat om hipoteses te vorm en afleidings van 
moontlike konsekwensies te maak. Hy kan voorstellings in sy bewussyn 
met mekaar verbind volgens veralgemeningsklasse en onderlinge ver- 
houdings en daaruit word hipoteses gevorm.

Die jeugdige kan nou induktief dink en veralgemenings vorm. Van- 
daar kan deduktief weer by besonderhede gekom word. Die volgende 
vermoëns het nou ontwikkel:
(a) Die vermoë om te dink of redeneer oor die verhouding tussen voor- 

stellings.
(b) Die vermoë om alle moontlike skeiding (disjunctions) en verbinding 

(combinations) van voorstellings te oorweeg.
(c) Die vermoë om sowel die omgekeerde as die wederkerige in die- 

selfde stelsel te hanteer.
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(d) Die vermoë om aksie en reaksie te verstaan.
So kan die adolessent hipoteses konstrueer en sistematies uittoets.
Piaget sien die volgorde van die stadia baie strak. Selfs die ouder- 

domme is vir hom slegs binne klein grense wisselbaar. (Hieroor verskil 
baie navorsers van Piaget.) Vir elke fase is daar ’n aanvang en ’n periode 
van suksesvolle uitvoering. Sodra handelinge suksesvol uitgevoer word, 
begin die volgende stadium. Elke struktuur wat ontwikkel, vorm ’n in- 
herente deel van opvolgende skemas. Die chronologiese ouderdomme 
wat Piaget vir stadia aandui, blyk problematies te wees. Navorsing op die 
gebied toon ’n veel hoër korrelasie tussen verstandsouderdom en presta- 
sie, byvoorbeeld die behoud van hoeveelheid, as tussen chronologiese 
ouderdom en prestasie.

7.4.2 Ontwikkeling van die denke volgens J. Bruner

Jerome Bruner se model van kognitiewe funksionering hou nou ver- 
band met die strukturering van doeltreffende leerervaring aangesien hy 
hom beywer om die faktore wat onderliggend is aan effektiewe leer en 
onderrig te ondersoek. Sy teorie en navorsingspraktyk beoog toepas- 
singsmoontlikhede vir die verbetering van die praktyk.

7.4.2.1 Kognitiewe ontwikkeling

Die kind se intellektuele ontwikkeling word bepaal deur die kultuur 
waarin die kind hom bevind. Die kultuur word weer sterk beïnvloed deur 
die tegnologiese ontwikkelings. Die wyse waarop ’n mens beweeg, per- 
sipieer en dink, berus op tegnieke en strategieë wat aangeleer of oorge- 
neem is binne kultuurverband.

Die model van kognitiewe ontwikkeling wat deur Bruner ontwerp is, 
berus as basiese konstruk op handeling, beeldvorming en taal. Vir die uit- 
bouing van die basiese fasette is integrasie nodig. Die kind se intellek- 
tuele vermoëns neem toe deurdat sy voorstellings van handeling, beeld- 
vorming en die verteenwoordiging daarvan, en konsepte deur taalsim- 
bole tot al hoe komplekser, funksionele eenhede geïntegreer word.

7.4.2.2 Modi van voorstelling

Voorstelling van ervaringe is meer as geheuewerk. Hy postuleer drie 
modi van voorstelling. Handelingsvoorstelling (enactive) geskied deurdat 
handelingservaringe in die spiere vasgelê is. Enige motoriese vaardig-
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heid, hetsy fietsry, tennis speel of wat ook al, is met die ervaring sodanig 
in die spiere vasgelê dat die voorstelling van so ’n handeling nie slegs ’n 
weet van is nie, maar ook 'n weet hoe.

Beeldvorming (iconic representation) geskied deurdat persepte en 
beelde op selektiewe wyse gekeur en georganiseer word om aan te sluit 
by die struktuur van die huidige perseptuele veld. Die beeld wat nou in 
die bewussyn verskyn, is hoogs betekenisvol vir die persoon op die oom- 
blik van voorstelling. Die derde modus van voorstelling is ’n sisteem van 
simbolisering. Taalsimbole en getalsimbole is by uitstek verteenwoordi- 
gers van konsepte wat in hul betekenisvolheid gedra en voorgestel word 
deur die taal en getalsimbool.

Dit is duidelik dat al drie modi baie sterk verband hou met die kultuur- 
verband en die ontplooiende ontwikkeling van die kind.

Die kind beweeg in sy ontwikkelingsgang deur hierdie modi van 
voorstelling naastenby op dieselfde wyse as deur die fases soos geponeer 
deur Piaget. Dit is belangrik dat hierdie voorstellings, soos Bruner dit 
uiteensit, vir die kind betekenisvol is. Daar is weinig bekend van die 
onderlinge verband en die ontwikkeling vanaf handelings na beeld- 
vormende en simboliese voorstelling. Bruner en sy kollegas doen 
heelwat navorsing in verband met die oorgang vanaf beeldvorming na 
taalgebruik. Hieruit is dit duidclik dat taal gedurende die primêreskool- 
tydperk (4 tot 12 jaar) in toenemende mate die kenmedium is. Die omset- 
ting van ervaringe in simbole (taal en getal) stel die kind in staat tot voor- 
stelling van dit wat verwyder is in tyd en ruimte en deur die simbole te 
omvorm, verbind en integreer tot betekenisvolle gehele.

7.4.2.3 Verbetering van die denke

Bruner is weinig geïnteresseer in aanleg en vermoë. Hy is oortuig daar- 
van dat daar metodes en tegnieke ontwerp kan word tot ontsluiting van 
vermoëns. Hy sê: “What is significant in the child is to what degree it de- 
pends not upon capacity but upon the unlocking of capacity by tech- 
niques that come from exposure to the specialized environment of 
culture.” (Bruner, 1964, p. 7) Indien daar in gedagte gehou word dat hy 
weinig belangstel in aanleg en vermoë, kan goed begryp word wat hy 
bedoel as hy beweer dat enigiets op ’n intellektueel eerlike manier aan 
enige gesonde kind onderrig kan word.

Ontwikkeling van die denke is net moontlik deurdat vroeëre of voor- 
afgaande kennis sodanig georganiseer word dat veralgemenings 
(generics) verkry word wat duidelik en met gemak gemanipuleer kan 
word. Massas kennis is onbeheerbaar. Daarom moet dit georganiseer en 
gekodifiseer word. Die organisasie en manipulasie geskied in ooreen-



ONTWIKKELING -  DENKE 167

stemming met die kognitiewe struktuur van die kind. Daar kan slegs uit- 
breíding, verbinding en reorganisasie plaasvind van bekende en bestaan- 
de attribute van kennis.

In Bruner se beklemtoning van tegniek of strategie speel kognitiewe 
styl ’n uiters belangrike rol. Die besondere onderrig (didaktiese) taak is 
dus om die kind te help om doeltreffende strategieë te ontwikkel. Om die 
rede beklemtoon hy ontdekking as ideale strategie en heuristiesê onder- 
wys wat die kind moet lei om so ’n ontdekkingstrategie sy eie te maak.

Met die ontwikkelingsverloop van die denke onderskei Bruner dus ’n 
stadium van voorstelling van handelinge, dan ’n voorstelling van beelde 
en dan ’n voorstelling van simbole (vergelyk Piaget se drie stadia of 
fases). Voorstellings is vir die kind betekenisvol en organisasie van ervaring 
is nodig om te kan veralgemeen en kodifiseer in ’n taalsimbool wat in 
toenemende mate denkmedium is. Die denke kan dus slegs doeltreffend 
ontplooi in die onderwyssituasie, waar hy gelei word deur ’n vol- 
wassene.

7.4.3 J.P. Guilford en ontwikkeling van die denke

Guilford (Balle & Charles, 1968, p. 286) het vir homself ten doel gestel 
die identifisering van die primêre verstandelike vermoëns om ’n teore- 
tiese model van die struktuur van die intellek te kon saamstel. Deur 
faktoranalise het hy uit ’n groot aantal intelligensietoetsitems 120 
primêre intelligensievermoëns onderskei. Hy onderskei dié dan deur 
voorstelling van sy model in kubusvorm volgens:
(a) Inhoud as tipe informasie; (4)
(b) proses van intelligensie as wyse van manipulasie van die inhoud: (5)
(c) produkte as dit wat deur die proses voortgebring word. (6) 

Guilford het nie probeer om die ontwikkeling van die denke as
sodanig te ondersoek nie. Sy belangstelling in die intellek en intelligen- 
siemeting het tog lig gewerp op die ontwikkeling van die denke. In voort- 
setting van die aanvanklike veronderstelling, naamlik om denkmedia en 
denkmodi te oorweeg, stem hierdie aspekte van die denke in groot mate 
ooreen met Guilford se intellekfaktore.

Die inhoud van die intellek bestaan vir hom uit “figural, symbolic 
semantic and behavioral content” . Daar is ’n groot ooreenkoms met die 
vooraf vermelde denkmedia, te wete handeling, beelde, taal en 
konsepte.

Die intellekhandelinge is kognisie. memorisering, divergente produse- 
ring, konvergente produsering en evaluering. Ook hierdie intellek- 
handelinge hou verband met die siening van ander gesaghebbendes met 
betrekking tot die denke soos differensiasie, integrasie, induksie, deduk-
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sie, veralgemening, memorisering, probleemoplossing en kreatievve 
denke.

Hierby onderskei Guilford nog as intellekfaktore die produkte vvat 
gevorm vvord as elke intellekhandeling invverk op elke deel van die in- 
houd. Hierdie produkte onderskei hy volgens algemene benaminge, te 
vvete verhoudinge (relations as connections between units), stelsels 
(organized systems), transformasies (changes or redefinitions) en 
implikasies Iimplications).

Die sogenoemde produktievve denke vvord gevvoonlik as afsonderlike 
kategorie geklassifiseer en sluit dan veral probleemoplossing en 
kreatievve denke in. Dit is nou moontlik en vvord deur baie skryvvers so 
gesien dat produktievve denke probleemoplossing (konvergente denke) 
en kreativviteit (divergente denkc) beteken. Hiermee vvord bedoel dat 
die denkproduk iets nuuts is. Teenoor produktievve denke staan 
reproduktievve denke as die terugroeping en manipulering in die bewus- 
syn van vroeëre ervaring. Die Gestaltiste het die Assosiasioniste juis 
daarvan beskuldig dat assosiasie slegs voorsiening maak vir reproduk- 
sie. Die Denkpsigoloë het baie positief beweeg in die rigting van produk- 
tiewe denke. Hulle het onbewuste bewussynsinhoude gcstel en geargu- 
menteer dat die vorming van assosiasies gerig word deur die denktaak 
as determinerende tendens.

Konvergerende denke is gerig op die oplossing van 'n probleem terwyl 
divergerende denke kreatief van aard is. Reproduktiewe denke as 
memorering van ervaringe kom oor die hele ontwikkelingslinie vanaf die 
suigling tot by die volwassene voor. Die klein kindjie het baie wesenlike 
probleme wat hy moet oplos. Die probleem is ongesofistikeerd en die 
vvyse van oplossing taamlik naïef. Met die toename in ervaring en denk- 
vermoëns word ingewikkelder probleme deur al hoe komplekser denk- 
wyses opgelos. Dit is belangrik om te onthou dat probleemoplossing ook 
by kleiner kinders voorkom. Voorts word die aandag saaklik gevestig op 
probleemoplossing en kreatiewe denke.

7.4.4 Probleemoplossing

Verskeie skrywers het pogings aangewend om aan te toon hoe die denke 
verloop vanaf bewuswording van die probleem totdat die oplossing 
verkry is. Rossman (1931, p. 44) het die werke van meer as 700 produk- 
tiewe ontdekkers bestudeer. Op grond daarvan identifiseer hy die vol- 
gende sewe stadia:
(a) Waarneming van ’n probleem.
(b) Analise van die probleem.
(c) Opname van alle beskikbare informasie.
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(d) Formulering van objektiewe oplossings.
(e) Kritiese analise van die oplossings.
(f) Die geboorte van ’n nuwe ontdekking -  die werklike idee.
(g) Eksperimentele uittoetsing van die idee.

Daar is verskeie ander aanduidings van die denkverloop. John Dewey 
het in 1933 sy alombekende vyf stappe soos volg beskryf:
(a) Herkenning van die probleem.
(b) Analise van die probleem.
(c) Aanbieding van moontlike oplossings.
(d) Toetsing van die konsekwensies van die moontlike oplossings.
(e) Beoordeling van die geselekteerde oplossing.

Waarskynlik is die belangrikste stap die eerste, naamlik dat die per- 
soon bewus moet word van die probleem, as probleem vir hom, wat 
opgelos moet word.

Guilford se teorie in sakeprobleemoplossing behels die volgende:

(a) VERSAMELING VAN INFORMASIE

Nadat die persoon bewus geword het van die probleem en daar op 'n 
plan van oplossing besluit is, is informasie van primêre belang. Die 
informasie is beskikbaar in die omgewing of moet uit die geheue op- 
gediep word. Die informasie kan direkte leerresultate wees wat ge- 
memoreer is, of so nie leerresultate wat oorgedra en toegepas word 
in die nuwe verwante situasie. Aangesien die informasie gewoonlik 
in nuwe situasies funksioneer, praat Guilford van oordragteorie 
(transfer theory).

(b) MANIPUÍERING VAN DIF. INFORMASIE

Ontwikkeling van die idees in die denke wat lei tot die oplossing van 
die probleem bestaan vir Guilford uit die volgende:
(i) Vloeiendheid van denke (fluency)
’u Vloeiende denker kan met vaardigheid en vlotheid die logiese 
moontlikhede of alternatiewe oorweeg, soos wat dit herroep word. 
Behalwe goeie geheue, is ’n vloeiendheid van denke noodsaaklik.
(ii) Soepelheid van denke
Soepelheid staan teenoor starheid in die produksie van transforma- 
sies.
(iii) Insig
Met die hantering van informasie en die manipulasie van relasies 
vind patroonvorming plaas met die deurbreek van insig.
(iv) Evaluering
Tydens die organisasie van informasie vind evaluering voortdurend 
plaas met die beoordeling of dit reg of verkeerd is, relevant is of nie.
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Die denkwyses soos onderskei deur Guilford met faktoranalise onder- 
gaan noodwendig verbetering met die ontwikkeling van die kind en 
namate die denkmedia toeneem in omvang en funksionaliteit.

7.4.5 Kreatiwiteit

Daar word algemeen aanvaar dat geleentheid tot kreatiewe denke nodig 
is vir selfrealisering, ongeag die terrein van die lewe waarin die persoon 
belangstel.

Met kreatiwiteit val die klem op oorspronklikheid. Die hele skool- 
wese is eerder ingestel op konformiteit as op oorspronklikheid, met die 
gevolg dat die talentvolle leerling met oorspronklike bewoordings, 
metodes en selfs moontlike oplossings in die tradisionele vakstudies 
selde genoegsame beloning daarvoor ontvang. Inteendeel, kreatiwiteit 
kom soos ander menslike attribute op 'n kontinuum voor, sodat ons dit 
nie slegs by die besonderlik begaafde moet verwag nie. Divergente 
denke vereis ook oefeningsgeleenthede.

Navorsers op die terrein is E.P. Torrance, D.T. MacKinnon, J.W. 
Getzels en P.W. Jackson, Wallach en Kogan, en andere.

7.5 SAMEVATTING

Na ’n kursoriese oorsig van denke as menslike fenomeen blyk dit dat 
daar min feite bekend is wat kon meebring dat daar sonder twyfel uit- 
sprake gekonstateer kan word. Die volgende blyk taamlik algemeen te 
wees by persone wat die denke as sodanig bestudeer.

(a) Deur denke geskied bfetekenisgewing of verruiming van funksionele 
betekenis.

(b) Denke as bewussynshandeling is voortdurend implisiet en eksplisiet 
funksioneel in die opvoedings- en onderwysgebeure. Sonder denke 
is geen selfontplooiing en dus volwassewording moontlik nie. Geen 
of weinig kommunikasie in die opvoeding is sonder denke moontlik 
nie.

(c) Die denkmedia is geïnternaliseerde handelinge en gedragswyses, 
beelde, taal en konsepte.

(d) Die denkmodi of denkoperasies behels (i) kognisie waarby ingesluit 
is differensiasie, integrasie en klassifikasie; (ii) memorisering as 
handeling waardeur bewussynsinhoude vasgelê word in die geheue; 
(iii) memorering as terugroeping uit die geheue; (iv) probleemoplos- 
sing met die besondere handelinge soos herkenning van die pro-
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bleem, rangskikking van informasie, insig en evaluering; en (v) 
kreatiwiteit.

Hierdie denkwyses ontwikkel van eenvoudig na meer kompleks. Wat 
die persoon doen in sy poging om gebeure te kodeer en die relasies te 
organiseer, word moontlik gemaak deur wat ander mense vir hom doen. 
Hulle voorsien woorde vir die benoeming tydens betekening. Hulle 
voorsien idees en konsepte deur groepering en veralgemening vanuit die 
volwasse vormsisteme en volgens die waardes van die gemeenskap.
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