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"Alles Gescheidte ist schon gedacht 'WOrden,man Im.lSS nur versuchen

es noch einIPal zu denken".

(GOETHE)

"In the hurly-burly of the czowdedclassroan all too often an

ounce of practical know-howoutweighs a ton of theory.

Why's and wherefores are all very well - but at five to nine on

a Mondayrrorning What to do is the question that has to be answered".

(IEWERS GELEES)

"De leraar heeft niet de tijd an zelf de weg te zoeken in deze doolhof

van tegenstrijdige opvattingen, want de school en zijn leerlingen

kunnen geen dag wachten. Hij keert dus weer terug in de keurige tuin

van de traditionele gréU11llatica,maar mist het zicht op nieuwere,

adequatere ordenings- en beschrijvingsrrogelijkheden. En intussen

groeit de afstand tussen school en wetenschap".

(R. S. IDSSEL)



Deur al die jare bestaan daar 'n kloof tussen taalwetenskap

HOOFSTUK1

1 • INLEIDING EN OOEL VAN STUDIE

1.1 Inleiding

en taalonderrig en kry belangrike taalwetenskaplike insigte

eers na 'n lang tyd hulle neerslag in die onderrigsituasie.

Die probleem ontstaan cmiat die taalwetenskaplike van ons

tyd selde ook :rreester is van die vakrretodiek en onderrig-

situasie - en omgekeerdis die goeie onderwysmanselde 'n des-

kundige op die gebied van die rroderne taalwetenskap.

1.2 Doel van studie

Hierdie studie is 'n poq.inqan die kloof te oorbrug tussen

'n tweede taal rrocmtlik te sê het. In hierdie studie sal aan die

taalwetenskap en onderrig. Dat dit' n reuse taak is, besef ek

terdeë. Die.behoefte aan so 'n studie op hierdie stadium is

egter genoegsarrerede omdie taak aan te pak.

As gevolg van die sterk teoretiese inslag van die linguistiek,

kan 'n rrens maklik verstrik raak in 'slegs taalkundige tenninologie

sonder an werklik tot die kern van die saak deur te drirlg.

Daarom word die aandag spesifiek toegespits op die toe:paste

linguistiek en wat hierdie dissipline vir veral die onderrig van

-onderskeie linguistiese skole aandag geskenk word, Verder ~rd ook

taal verwerwingbespreek wat onder andere bestudeer word in die

psigolinguistiek, 'n dissipline wat die linguistiek en die siel-

kunde in han verenig.



2.

In Gebrekkige kennis van die linguistiek en veral die toege-

paste linguistiek by die T2-ondeJ:WYser,die T2-taal.boeksJay.ver

en T2-toetsing speelook In baie belangrike rol in wat ui t-

eindelik in die klas gebeur. Daaran sal hierdie aspekte ook

kortliks bespreek VJOrd.

Die behoefte bestaan al lankalomdie resultate van die toege-

paste linguistiek te bestudeer en ook werklik na te gaan op

watter wyse hierdie kennis op di,e taalonderrigsituasie toegepas

kan VJOrd. cm dit te kan doen, rroet beide aspekt.er en die

toegepaste linguistiek en die taalpedagogie ondersoek VJOrdom

sodoende In onderrigrretode te fundeer op die beste insigte in

die linguistiek.

Die terrein van taalonderrig is so wyd dat daar onrroontlik

binne hierdie studie aan alle aspekte daarvan geraak kan VJOrd.

DaaromVJOrdveralop die kwessie van benadering in die onderrig:

induktief - deduktief; analogie - analise, die klem gelê.

Ten slotte sal daar gepoog VJOrdom in In afsonderlike hoofstuk

al die rigtings saam te vat en aan te dui hoe kennis van die

toegepaste linguistiek werklik kan help om In bydrae tot die

neem van beslui te vir tweedetaalonderrig te lewer. In hierdie

hoofstuk sal praktiese lesbeplanning met werklike taalmateriaal

aan die hand gedoen VJOrd.

Taalinsigte wat nog nie hulle neerslag in die onderrig gevind

het nie, salook geïdentifiseer VJOrd.
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H(X)FS'IUK 2

2. DIE LINGUISI'IEK, TOEGEPASTE LINGUIsrIEK EN T.AAI.aIDERRIG

2.1 Inleiding

IMarsdeurdie wêreld het daar in die tweedehelfte van die

twintigste eeu In rewolusie plaasgevind op die gebied van veral

die teorie van die aanleer en onderrig van die tweede taal (T2)

asook die doelstellings van tweedetaalonderrig (T2-onderrig).

InternasionaJe kontakte in die wetenskap, industrie en die handel

het meegebringdat die uiteindelike doelstellings van T2-onderrig

die rrondelingebeheersing van die taal gewordhet. Ditwas juis

ook die ontwikkeling in die linguistiek wat die klemop rronde-

linge taalgebruik geplaas het. Dithet weer meegebringdat die

onderrig van In T2 aan leerlinge wat passief in In klaskaIrer

si t, In benadering is wat besig is an te verdwynof behoort

te verdwyn.

Die bekendeDavidWilkinsl van die Universiteit Reading (Engeland)

se siening van die linguistiek is dat dit in die linguistiek nie

oor taalonderrig gaan nie. Dis ook nie vanselfsprekend dat die

veranderings wat daar plaasgevind het ten opsigte van die be-

studering van taalook sy invloed rroet laat geld op die onderrig

van In vreerrdetaal nie. Qrrlat en die linguistiek en taalonder-

rig albei taal as hul vakgebied het, rroet die rroontlikheid oor-

weeg worddat die een iets van die ander sal kan leer.

1. Wilkins, D.A.: Linguisties in LanguageTeaching, p.4.
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Wilkensl noen dan net hierna iets wat deur baie min linguiste ooit

oorweegword. Hy sê dat die opvatting bestaan dat taalonderrig op

een of ander vvysenoet baat vind by In bekendheid of kennis van die

linguistiek. Maar van die ander m:x:mtlikheiddat die linguistiek

dalk ook sal kan leer van taalonderrig, word selde iets gehoor.

Dit gaan by die linguistiek oor hoe taal werk en nie soseer hoe dit

onderrig noet word nie. Die doelstellings van die linguistiek en

taalonderrig verskil dus aansienlik. Baie linguiste wat in die teore-

tiese kant van die linguistiek belangstel, het geen belang by die on-

derrig van In spesf.fd.eke taal nie. Navorsers wat die taalverwerwings-

proses van die kirrl bestudeer, is baie meer tuis in die linguistiese

wêreld van die rrodel of die sielkundige se laboratorium, as in In

stowwerige tweedetaalklaskarner se taalsituasies. Die resultate van

hierdie geleerdes se studie toon dit dikwels aan. Hulle sal noet leer

an ook buite die beskenrende terrein van die linguistiek te beNeeg en

te dink aan so iets soos byvoorbeeld praktiese taalonderrig.

Prof. R.P. Botha2 laat homsoos volg uit oor taalwetenskap: "Die he-

dendaagse taalwetenskap doen homsteeds meer voor as In oerwoudvan

nouliks oorsienbare, hoogs tegniese kontroverses".

1. Wilkins, op.cit., p.4.

2. Botha, R.P.: Generatiewe Taalondersoek. In Sistematiese inleiding,
p.l.
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2.2 Linguistiek, taalonderrig en die taalonderwyser

CX>rdie feit of die linguistiese teorie die onderwyser kan help,

is baie geskryf. Paul Christophersen 1 is van rrening dat die

onderwyser wat enige tydskrif oor die linguistiek raadpleeg,

onmiddellik getref sal word deur In hele reeks teenstcydige op-

vattings. Die een skrywer (bv. Ritchie, 1967) sê dat die

T•G.G. werklik iets te sê het vir die onderrig van In vreerrde

taal. LaIrendella (1969) sê daarenteen dat hierdie siening van

taal In volslae mislukking is wat taalonderrig betref. Een taal-

deskundige (Jako~tz, 1968) sê dat struktuursin~iloefeninge

geen teoretiese fundering het nie, naar Brown (1969) beweer dat

hierdie soort oefeninge onmisbaar is en nie noodwendig rret die

transfonrasionele of enige ander soort grarrrnatika hoef te bots

nie.

Die linguist.i:ek verander so vinnig dat teen die tyd dat In nuwe

boek uiteindelik verskyn, dit al weer in baie opsigte verouderd

is. Daaromkan taalonderrig nie gevestig word op In basis wat

1. Christophersen , Paul: Second Language Learning, MYth and
Reality, p.ll.

jaar na jaar verander nie; veral as In trens dink aan lesbeplanning,

sillabusse, handboeke, ens.

Sol Saporta2, In taalkundige en taalonderwyser/se siening oor die

rol van die linguistiek is dat die linguistiek grotendeels meer

2. Valdman, Albert (Ed): Trends in Language Teaching, p.84.
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beloftes vir taalonderrig genaak het as wat ditwerklike leiding

vir taalonderrig verskaf het. sapor-ca 1 durf die volgende stelling

waag. Hy sê dat die rroontlikheid bestaan dat die verskil tussen

taalonderrig wat op 'n korrekte linguistiese formulering gebaseer

is en taalonderrig wat op geen fonnulering gebaseer is nie, minimaal

is.

Mackey2waarsku teen die onmiddellike oorneemvan nuweidees in die

linguistiek in sy rroncrrental.ewerk oor taal waarin hy aanhaal:

"In 1929, after analysing the rrost extensive survey of language

teaching ever made, Fife concluded: "Newideas seem to germinate and

take root with exasperat.Inq slowness. An outworn methodologyand

threadbare dogmascontinue to hold the centre of the stage, with no

support; except constant iteration, and the sameold songs are sung in

tones of special propaganda and a priori conviction that long ago

ceased to thrill the audience. Whennewmethods do take hold, however,

it is at the expense of both the good and the bad in the older methods,

indifferently overthrccm. For example, methods have swungfrom whole-

sale learning by heart to the highly logical techniques of linguistic

analysis and back again to learning by heart".

1. Valdrmn, op. cito , p. 84.

2. Mackey,William Francis : language Teaching Analysis, p .138.
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·1H. Hulshof .. verwys na In proefskrif van R.S. r-bssel oor: Bijdrage

tot de grondslagen der didactiek van hét aanvangsonderwijs in het

Frans (1964). r-bssel sê hier: "Evende aandacht te rrogenvast-

houden van de beoefenaren der zuivere taalkunde, die zich gemeenlijk

verre houden van het wat simpele bedrijf der onderwijslieden" .
2r-bssel gaan dan verder deur iets te sê oor die tekortkaninge van

die taaldosent , tekortkaninge wat as onvennydelik beskou YJOrd:

"Hij, (= de taaldocent) voelt zich nl. bescherrrrldoor een traditionele

rrethode van taalbeschrijving, de traditionele grarrmatica, een quasi-

logisch systeem, dat, hoezeer het ook van alle taalkundige zijden is

aangevallen, nog steeds oPF€rnachtig overal heerst, waar de een de

ander een vreem:::letaal onderwijst. Dit is de leraar }1auwelijks kwalijk

te nemen, want zodra hij zich buiten de veilige cmheining van de

traditie begeeft, komt hij in een VJOeStkrijgsgs-voel terecht )

De leraar heeft niet de tijd an zelf de weg te zoeken in deze doolhof

van tegenstrijdige opvattingen, want de school en zijn leerlingen

kunnen geen dag wachten. Hij keert dus weer terug in de keurige tuin

van de traditionele grarrrnatica, maar mist het zicht op nieuwere,

adequatere ordenings- en beschrijvingsrrogelijkheden. En intussen

groeit de afstand tussen school en wetenschap" .

1. Hulshof, H.: Transfornationeel-generatieve grarrrratica in
artikelen, p.12.

2 • Ibid., p. 12.
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teachers in the front line of battle, linguistics is still sane-

thing veiled in an aura of mystery, a neHforce that they are

either unwilling or unable to cope with the day-to-day business

of classroan teaching".

Nog In bekende persoon in Engelse taalonderrigkringe , Peter

Strevens2, sê dat tweedetaalonderrig baie duidelik In linguistiese

taak is, maar dis nie slegs linguisties nie. As ons In op;eleide

linguis sonder onderwysersopleiding na In skool stuur an In onder-

wyser af te los wat geen opleiding in linguistiek ontvang het nie,

is die uiteindelike resultaat van die klas nie baie goed nie. Dis

dikwels glad nie so goed as wat ons dit graag sou verwaghet nie.

Ten slotte wil ek nog verwys na wat RonaldWardbaugh3sê in een

van sy baie prikkelende artikels. Wanneerdie aandag bepaal 'WOrdby

hoe In T2 aangeleer moet 'WOrden ons beskou dit in die lig van dit

wat die linguistiek sê oor wat taal is en grartm3.tika, salons ons

afvra wat aangeleer :noet 'WOrd.Is dit nou In soort sisteem van abstrakte

reëls of In sisteem van gewoontesof een of ander stel algemenebeginsels?

Of is dit dalk In versarreling van spesifieke items,bv. sinne of strukture

1. Hulshof, op. cito ,_p.lS.

2. Strevens , Peter : Papers in Languageand LanguageTeaching, p. 66 .

3. Wardhaugh,Ronald: CUrrent Problems and Classroan practices"
In : Tesol Quarterly, 1969)p.10S-116•
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wat deur die T2-1eerling gerranipuleer noet word op 'n mani.er

wat ons vandag nog nie rrooi verstaan nie? Die rreeste linguiste

sal ook toegee dat hulle nog nie rrooi weet wat in die T2 aangeleer

noet word nie.

Op 'n ander plek stel Wardbaugh1die vraag hoe sekere linguistiese

feite dit beïnvloed wat ons in die klaskarrer doen. Hy wil dan

weet hoe resente linguistiese teorie werklik 'n neerslag in die

klaskamer vind. Leerlinge noet tog nog altyd sekere dinge leer

as hulle die T2 wil praat ten spyte van die toestand waarin die

teoretiese linguistiek hemop daardie oomblik--bevind. Hulle

noet nog aanvaarbare Engelse sinstrukture leer al word hierdie

strukture dan ook oppervlakte-strukture genoem.Hierdie oppervlakte-

strukture is dalk ook nie van soveel belang vir die teoreties-
I

ingestelde linguis as byv\)Qrbeeldso. :iets soos dieptestrukture nie.

Dis heeltemal rroontlik dat 'n toegepaste linguis wat arqurrerrcshalwe

twintig jaar gelede in 'n grot aan die slaap geraak het en nou

'.

skielik wakkerword en die huidige toestand van taalnavorsing in

oënskou kan neern, dadelik weer grot toe sal wil gaan vanweëdie

amper Babelse spraakverwarring en warl::xJel.

cm 'n lans te breek vir die linguistiek, is ditnodig emte sê dat

die linguiste nooit aanspraak gemaakhet op praktiese toepassings

op die terrein van taalonderrig nie en selfs daarteen gekant was

an dit toe te pas.

1. Wardbaugh,op. cit., pp. 106-116.
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In Man wat ditself verskeie kere openlik gesê het is niemand

minder as Charsky nie. In die hoofstuk oor die T.G.G. kom

ek weer daarop terug. Chomskylsê oor die onsekerheid van die

taalteorie: "As being in a state of flux and agitation."

Cor die algerreen is taalondel:wysers nie ten g1IDStevan linguistiek

nie arrlat hulle dit of te abstrak vind vir praktiese toepassings

of ardat hulle nooitdie tyd gehad het of die geleentheid om

die linguistiek ernstig te bestudeer nie. Tweedetaalonderwysers

het baie dikwels deur praktiese ervaring, problerre wat linguiste

navors, al self intuitief uitgeskakel en toestande verbeter.

Die goeie onderwysers verwerp die linguistiek dikwels ardat hulle

weet dat die linguistiek suksesvolle strategieë en tegnieke soms

as heel terral onwetenskaplik beskou sonder omiets daarvoor in die

plek te sit. So kan die eienaardige situasie homvoordoen dat In

onderwyser In bepaalde benadering tot taalonderrig het wat heel terral

suksesvol is, maar wat volgens die linguistiek net nie behoort te

kan werk nie. Nouis ditgelukkig so dat enige benadering nooit

heel tema.l as reg of as verkeerd bewyskan ~rd nie, en In mens

behoort slegs te kyk na die uiteindelike resultaat. Baie taalonder-

wysers het reeds geleer dat enige :rretodewat hulle ook al gebruik,

noodwendigdeur die linguistiek gekritiseer sal ~rd.

1. Chomsky,N.: Linguistic Theory, Readings in applied trans-
formational grammar,pp.43-99.
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Dit hoef 'n mansdus nie te verwonderdat onderwysers sans

wegskramvir die linguistiek op grond van die bogenoerrde

aanhalings en poqfnqs van linguiste tot toepassings nie.

Baie dikwels lay die taalonderwyser die soort raad in hand-

boeke ten opsigte van die toepassing van die linguistiek:

It seems as if ..• Wecan only recarrrend that you try ....

It maybe ;eossible that .•.. It is probable that .... We

suggest that ..... Of so iets soos: Die onderwyserwat

oorspronklike idees het, sal wel weet hoe an geleenthede te

skep sodat sy leerlinge die taal kc:mrnmika.tiefkan gebruik.

Die taalonderwyser kan ook redeneer dat die tweede taal vir

geslagte onderrig is sonder die hulp van linguistiek en waaran

noet hy dan nou wel daarvan gebruik maak? Watdie ergste van

alles is, is die meer as tagtig jaar se ge#eldige stryd oor

watter rretode dan nou wel gebruik noet word en die min ooreen-

stenming wat daar tot vandag toe ten opsigte van hierdie netodes

is. Dikwelsword die toepassing van die linguistiek oorgelaat

aan die onde:rwyser.Hoenoet hy ditdan doen as hy die linguistiek

nie verstaan nie? Taalwetenskaplikes sê oor en oor dat die uit-

eindelike keuse by die pedagoogberus. Vir die taalonde:rwyser

het die meeste aktiwi tei te wat in die klaskarrer aan die gang is,

egter net vaardighede en beheerde oefening te doen. Dithet

volgens hulle baie min te doen net enige gramnatikale teorieë.
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Sonmigetaalonderwysers voel dan ook dat die bekende l::xJardi.agrarrrne

van sirme byvoorbeeld net so veel te doen het met werklike taalge-

bruik (Languageacts) as wat 'n anataniese diagram te doen het met

die liefdespel. Die werklike belangrike aspekte word uitgelaat. Onder-

wysers wil n6G. en dadelik 'n goeie taalkursus hê en nie eers wanneer

taalwetenskaplikes eendag gereed is nie, want die klas kan nie wag

nie~

Daar is baie min in Afrikaans oor die onderrig van p..£rikaansas T2

beskikbaar, en die linguistiese t.errrdno.loqf,eis sodanig dat ditmenige

onderwyser se belangstelling in die linguistiek afskrik. As gevolg

hiervan is baie onderwysers te bang an na die T.G.G. te gaan kyk. Qn-

dat hulle aanvanklik maar bra min daarvan kan verstaan, versterk dit

dikwels die oortuiging dat teorie eenkant gelaat rroet word en dat

hulle liet/ers noet konsentreer op die praktiese probleme in die klas-

karrer.

'n Menswonder sans of daar nie 'n algemeen-aanvaarde t.errruno.loqde

geskep kan word wat die frustrasie onder taalonderwysers sal kan ver-

minder orrrlat die taalonderwyser veronderstel is an die toepaslike

teorie van navorsers toe te pas in die konkrete klaskamerpraktyk. Die

doel van hierdie studie is omhierdie gaping te probeer oorbrug.

Die klagtes van onderwysers gaan deurgaans daaroor dat die wenkewat

didaktici gee, gewa:>nlikabstrak bly. Dis dikwels die geval dat nOg

studieboeke nOgdidaktiekboeke 'n antwoord kan verstrek op die vraag:

Watnoet ek rrOreoggendin die klas dóén?
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Taalonderwysers sal seker heelhartig-kan saamstemmet wat·Chris-
. ... .~-

tiana Paulstonl sê in· di~ inleiding van haar metodiekboekdat die

roeeste standaard-boeke oor taalonderrig veral aandag skenk

aan die benadering en rretode van taalonderrig, ITEar daar

bestaan arrper geen boeke oor die onderrigtegnieke nie.

Daar ~rd nie gesê wat die onderwyser veronderstel is ernte

sê en te doen sodra hy die klasdeur agter herntoegesluit het

nie. Chastain maakdit bv. baie duidelik dat sy boek nie as

'n cook1:xJokbedoel is nie. Paulston sê egter dat haar boek

bedoel, is ernjuis so 'n cook1:xJokte wees waarin die prosedures

en tegnieke wat die onderwyser-in sy onderrig nuttig sal kan

gebruik, uiteengesit word.

Die taalcoderwysar sal die beoefenaars van die linguistiek neer

en meer :rroetdruk in die rigting van praktiese toepassings.

Dithet noont.Ifk al lankal tyd geworddat taalonderrig ook 'n

onafhanklike dissipline word wat herneers dan aan die linguistiek

sal steur wanneer die linguistiek bewys lewer dat hy werklik iets

retekenisvols te sê het. M=er en neer onderwysers sal werklik

ernstig in die linguistiek begin belangstel as die relevantheid

vir taalonderrig duidelik is.

--------------------------------------------
1. Paulston, Christiana Bratt en Bruder, Ma1:y Newton:

Teaching English as a SecondLanguage: Techniques and
Procedures, p. x •
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Daar word van die kant van die taalktmdiges beweer dat pas

warmeerdie onderwyser rekening hou met die wetenskaplike

teorievorming, hy homvan sy kant krities nag uitlaat teenoor

die taalwetenskap deur byvoorbeeld van die wetenskap te eis

l dat hulle hul meer op die praktyk van die onderwysnoet rig.

cm:lat die kennis wat 'n mens uitdie bestaande navorsing kan

verkry, nog nie georden en geïnterpreteer is nie, is daar 'n

sterk behoefte cm 'n derde soort diens tussen die taalwetenskap

en die pedagogie tot stand te bring; 'n soort interpreteerder

wat die insigte van die taalwetenskap diensbaar naak aan die

onderwys - ditwat hierdie studie beoog.

Die voorafgaande argurrente is natuur lik nie bedoelomte sug-

gereer dat die T2-onder.vyserhomglad nie aan die ontwikkelings

van taalteorieë hoef te steur nie. Dit dien slegs omdie klirraat

te skets waarin die T2-onderwyser hombevind.

Die fout lê ook wel deeglik by die onderwyser self, soos Van

Els1 dit stel: "Het is voldoende hier vast te leggen dat een

slecht geinforrreerde leraar de vooruitgang van het vro (vreenrle

talenonderwijs) in de weg staat. Hij houdt star vast aan wat hij

zich heeft eigen gemaakt, en zal het hembekende terrein niet

willen verlaten. Hij zal zich tegenover alles wat anders is,

achterdochtig tonen, zich beroepend op een pragmatisme dat het

resultaat is van een traditie van zelfgenoegzaamheid':.

1. VanEls, T., Extra, G., Van Os, Ch., Bongaerts, Th._:Handboek
voor de Toegepaste Taalktmde - het leren en onden~i_"is van
ITOdernevreenrle talen, p, 40•
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Die onderwysers wat dink dat die beste benadering tot T2-onderrig

is erndie leer ling as 'n nfe-swenmer in die diep kant van die

swembad te gooi en dan naar te hoop dat hy sal swem of verdrink,

is verkeerd. Ons, d.w.s. alle taalondenvysers, kan a1ma.1leer

van die dag-tot-dag klaskarrerpraktyk, naar ons weet ook hoe duur,

ontnoedigend en onvoltooid enpiriese metodes kan wees. Daar is

nie soveel towerkrag in onderwyservaring dat ditwerklik kan op-

'Weeg teen 'n goeie linguistiese, sielkunde- en metodiekopleiding

nie.

Wanneeronderwysers nie tred hou met die ontwikkelings op die

gebied van die linguistiek nie, bestaan die groot gevaar dat hulle

pionne ~rd in die hande van taalkundiges, vakdidaktici en uit-

gewers. Watbelangrik is, is dat die geweldige hoeveelheid

rrateriaal oor die teorie van taalonderrig wat kant en klaar beskik-

baar is, nou werklik op die terrein van die klaskarrerpraktyk toe-

gepas noet begin word, Mynsinsiens kan daar vir 'n oanblik stil-

gestaan word by die navorsing wat reeds bekend en beskikbaar is

soos wat K.B. Hartshorne1 dit stel: "The .inrnediateneed is not so

rruch for nore research into the nature of language and up-to-date

methods of second-language teaching, but for the understanding,

acceptance and application of what is already known. There is nore

than enough to be going on with. As Bruce Pattison has said: "What

rratters is not what is stored in libraries but what teachers under-

stand and can translate into action."

-----------------------------------------------

1. Hartshorne, K.B.: The Teaching of English as a SecondLanguage
in South Africa, P. 10,
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Alle taalonderrig veronderstel stilswyend of openlik In taalteorie

en In teorie van die aanleer van In taal. Hoekan In onderwyser

so iets soos In taal sonder teoretiese basis probeer onderrig,

terwyl selfs baie gesofistikeerde linguiste dit amper nie kan ver-

klaar en verstaan nie. Elke taalonderwyser noet op een of ander

wyse, as hy sy taak wetenskaplik wil verrig, die volgende soort

vrae kan beantwoord: Wat is die wese van taal? Watbehels die

taalaanleerproses? Watter soort sisteem is dit en hoe werk dit?

Daaran is dit vanselfsprekend dat heelpartyonderwysers wel be-

langstel en reageer op die dissiplines: linguistiek en psigolinguis-

tiek wat hierdie soort vrae probeer beantwoord.

Soos reeds voorheen aangetoon, is dit die verband tussen die taal-

onderrigpraktyk en die onderliggende beginsels wat die probleem

skep. Daar is al tyd die gevaar dat wanneer die onderwyser ontoegank-

lik is vir die ontwikkelings wat daar gedurig op die teoretiese

vlak aan die gang is, hy uit voeling is rret die intellektuele kli-

naat binne sy vakgebied. As hy aan die ander kant te gou reageer op

verandering, kan hy verward raak of die slagoffer word van akademiese

rrodes. In Betekenisvolle sintese tussen die twee sal die antwoord

op hierdie probleem noet wees.

Die t.aakonderwysezkan nie die ontwikkelings ignoreer nie. Hy sal

neer noet belang stel in hoe leerlinge taal aanleer en hoe leer-

prosesse in die algemeenplaasvind. Hier het die linguistiek In

tweeledige taak an In bydrae te naak : die beskrywing van taal wat

onderrig word en an aan die taalonderwyser te toon wat die plek

van elke taalkonponent is in die santotaal van wat onderrig word,
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Dis nie genoeg as 'n roeris jou kennis van T2-onderrig sleg-s

bly baseer op ervaring, intuïsie en ongesistematiseerde kennis

nie. Wetenskaplike ondersoek na die aanleer en onderrig van 'n

T2 het van 'n werklikheid tot 'n noodsaaklikheid ~rd.

Fries1 het reeds in 1945die volgende gesê: "Theoost efficient

materials are those that are based upon a scientific description

of the language to re learned, carefully canpared with a parallel

description of the native language of the learner. It is not

enoughsirrply to have the results of such a thorough-going

analysis; these results ITDlStre organized into a satisfactory

system for teaching and irrplerrentedwith adequate specaf.ic practice

materials through which the learner maymaster the sound system,

the structure, and the oost useful lexical materials of the

foreign language". Die Russiese taalpsigoloog Belyayev2sê oor

die kwessie van die teorie van taalonderrig die volgende: "Without

studying the theory of the language one cannot master written

speech(reading and writing), one cannot have a conscious attitude

to the various facts of language, one cannot aim at a nore carrplete

mastery of the language, and one cannot get rid of the various

defects in one's speech. For this reason it is just as pointless

to abolish theory in the teaching of a foreign language as it is

to set it up as the basic principal of teaching. Onemust skilfully

combinetheory with practice while giving definite preference to

practice l:::ecauseonly practice is a guarantee of success."

1. carpay, J.A.M. :~e:i 1s j~2..sho;t2Jiê.~ eI]._l~S:êl}92!!1??~e~in.3..
in het Irodernevr e-ta onderwijs,p.xi.

Belyaye..v,B.V.: The Psychologyof Teaching Foreign Languages, p. 26.2.
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Belyay617is verder van mening dat die taalonderwyser wat geen

rekening hou rret die navorsingsresultate van die Sielkunde nie,

gedoemis tot mislukking, want taal en gedagte is onafskeidelik

rret rrekaar verbonde; Ons kan nooitdie teorie ignoreer as ons

oor klaskamerpraktyke praat nie, want goeie klaskarrertegnieke rroet

noodsaaklikerwys berus op In goeie teorie. In opvoedkunde-

departerrente hoor In rrens dan ook dikwels die stelling: A good

theory· is .a practice whiChhas bec:órne .aware of itself.

Ons kan nie In T2 onderrig as ons dit doen in die kerslig van

die vorige eeue se linguistiese teorie nie. Die linguistiese

teorie leer In rrens an die VJesevan taal te verstaan. Hoegroter

In rrens se begrip van taal is, hoe beter en rret rreer sukses kan

In roerisverwag cmdie taak aan te pak cm In T2 te onderrig.

Enige elerrent van die teorie magvan toepassing wees binne die

raamverk van die teorie, maar hoe dit in die proses van taalonder-

rig sal werk, is d.ikVJelsIn ander saak. Rudolf FiJoPJ-\!,lsê in

verband rret die teorie: "Wecannot howeverbe concerned with a

theory which cannot be applied to any asF€Ct of the teaching

process. If we want to apply theory we have at least to knowit

and to understand it." Oriëntasie ten opsigte van taalonderrig

kan nie slegs bepaal word deur linguistiese oorwegings nie. Die

teorie kan nie as In eksklusiewe basis vir taalonderrig dien nie.

Die rretodologie van taalonderrig vereis rreer doelgerigte bydraes

van die Sielkunde van die taalaanleerprosesse (psigolinguistiek) .

1. Freudenstein, Reinhold (Ed.) Focus 80l Fédération Internationale
des Profes~eurs de LanguageV:_ivantes (FIPLV),Foreign Language
TëaëfllÏig in the Seventies, p. 14 •
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As In rrens taalonderrigmateriaal wil saamstel, noet die betrokke

taal beskryf wees en die hoofproblem: van die rrorfologie, sintak-

sis en semantiek noet wetenskaplik verantwoord wees. Daaran word

daar beweer dat die mate van sukses by taalonderrig afhang van

die manier waarop die taal beskryf is. Baie onderwysers kan rret

die argurrent dat die beskrywings so ingewikkeld en onvolledig is

en dat daar so min ooreenstenming daaroor bestaan dat hulle niks

daarmee te doen wil hê nie. In dieselfde asembeaamhierdie on-

derwysers dat an die rroderne wiskunde te kan onderrig, dit uiters

noodsaaklik is an die teoretiese agtergrond daarvan te bestudeer.

Waaranis dit dan nie op taalonderrig van toepassing nie? Dis

noeilik am te glo hoe In rrens In taal doeltreffend kan onderrig

sonder amkennis te hê van die struktuur en die funksie van taal

in die algerreen en van daardie rreganisrreswat taal verweI:Wi.ngbeheer.

Daar word vandag meer en meer besef dat taalonderwysers hul taak

slegs dan goed kan verrig as hulle In deeglike en goeie insig het

in die gereedskap waanree hulle rroet werk: taal. Die tyd dat die

onderrig van In T2 hamnie leen of nouliks leen tot In wetenskaplike

verantwoording nie, is vir goed verby. In die ver lede het die

wetenskaplike aandag slegs die vakkenponent.gegeld. Gedurendedie

laaste tiental jare is die klem nou sterk op die onderrigkant.
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2.3 Huidige toestande van taalonderrig

2.3.1 Klagtes oor die resultate van T2-onderrig

Die stelling kan gerra.akword dat die resultate van T2-onderrig

in Suid-Afrika, ten spyte van sy jarelange onderrigervaring

van graad I (sub A) tot st. 10, nie ideaal is nie. Een van

die hoofredes hiervoor is sekerlik dat die invloed wat die

navorsing van die toegepaste linguistiek oorsee op die taal-

rrateriaal self, asook op die benadering tot die onderrig gehad

het, nie noerrenswaardigtot Suid-Afrika deurgedring het nie.

Dit verbaas T2-onderwysers dikwels dat hulle hul leerlinge

na 11 jaar se fonrele onderrig net die klem op grarmatika, nie

kon geleer het nie wat dieselfde leerlinge dikwels in 6 rraande

in die taalpraktyk aangeleer het. Vanuitdie gemeenskapword

daar ook kritiek uitgeoefen op die behaalde resultate, en werk-

gewers kla steen en been oor jong werknemersse onvernoë an

hul korrek in Afrikaans en Engels uitte druk. Gematrikuleerdes

is dikwels nie in staat an hul gedagtes akkuraat en in aanvaar-

bare gesproke of geskrer.vetaal in nOgdie Tl nOgdie T2 oor te

dra nie. Hierdie klag word ook van hoofde van Engelse departerrente

gehoor. Of wat van die gegradueerde wat han in Engels wil en rroet

kan uitdruk, maar nie weet wanneer die werkwoordsvomin Engels

is of are noet wees nie en wat heel rustig sal sê: The examples

that is on the board.

cm hierdie rede wil die werkgevlersgraag weet wat in die T2-klas nou

werklik aan die gang is.
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2.3.2 Huidige toestand van TI- en T2-onderrig

In Inspekteur vir tweedetaalonderrig in die Transvaalse Departe-

rrent van Onderwys,mnr. J.T. Engelbrecht, sê in Inonderhoud rret

Vie Rodseth vir sy MJlteno-verslag die volgende oor hedendaagse

taalonderrigpraktyke : "Luister, praat, lees en skryf word nie

voldcende op sistematiese wyse in die Tl ontwikkel nie. Dit

bring meedat die basis vir T2-onderrig ook nie gelê word nie.

Veral as leerlinge in die Tl baie passief is, kan dit maklik na

die onderrig van die T2 oorgedra word. Leerlinge wat nie aange-

rroedig en onderrig word an hulleself in die Tl nondeling uit te

druk nie, vind ditook noeilik an dit in die T2 te doen."

"cm na die Tl te luister, klanke te onderskei en baie aandag

te bestee aan die beklemtoning en intonasie, gaan vir die T2-

leerling baie beteken, want hy is nou beter toegerus an dit ook

in die T2 te kan doen. Die rretodologie van die Tl het In baie

groot invloed op die rretodologie van die T 2".

In die verwerwiriqvan kennis noet die rrens voordeel trek uit

die feitdat hy In voorsprong het bo die dier in die kognitiewe

verband. Die rroontlikheid kan nie uitgesluit word dat In rreer

kognitiev.e benadering tot die onderrig van In Tl In baie hef.Lsarre

uitwerking sal hê op beide die TI- en die T2-verwerwingnie. Dit

wil egter nie sê dat In onderwyseres aan In dogtertjie in st. I

noet leer wat In post.norfeemen In prenorfeern is nie. Dithelp

nog minder as so In dogtertjie vir Pa sê dat sy dit maar net van

die skryfbord noes afskryf, maar glad nie weet wat dit behels nie.
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Tot vandag toe is die ou grarrrnatikavertaalrretodé in baie skole

in swang. Gisela CUrrrning1noemdie volgende voorl::eelde wat in

Skotland in 'n eksarren vir Duitsas vreerrde taal gestel is en

volgens haar oorgeërf is van die grarrrnatika-vertaalrretode:

Worau.:;besteht eine Schlafanzug? ~t winkt man?Wozu

benutzt man (a) Eine Strassenbahn (b) Trauben. Another question

sanctified by tradition is the one starting with: Ihrer Meinlilng

nach, In Genran it sounds clumsy: you ~uld never hear it at

the beginning of a sentence and anyway, glauben Sie ~uld be used

instead. Whoeverin Genrany is likely to ask anyone, let alone

a foreigner, for: the opp::?site of things or for: DrlickenSie

anders aus? Iaasgenoerrrleword tog nooit s6 gevra of werklik

in 'n kcmnunikatiewe taalsituasie gebruik nie. 'n Kollega

van Gisela CUrnning2sê oor die toets waarin die vragie voorkom:

Wornitwinkt mm? - die volgende skokkende woordee "Isn't it awful,

not a single pupil in my class got the correct answer to the.

ordinary grade question: 1fk:rnitwinkt ID.a1?and that is our top

section." Selfs Duitssprekendes sal nie goed in hierdie soort

toetsing vaar nie! Ook in Suid-Afrika komdie onderrig van Engels

en Afrikaans en van tale soos Duitsen Frans nie tot hul reg nie.

Vertaaloefeninge en die leer van grarrrnatikale uitsonderings en
~

sterk en swak verboë werkwoordeis 'n heeltemal normale benadering.

Vic Rodseth3 beweer in sy M:>ltemo-verslag:

1 • CUrcming,Gisela: Ge:rrran - A living Language, in ModG2UT
Languages in Scotland, No 11, September 1976) p.32.

2 • Ibid., p. 35•

3. Rodseth, Vic: ~ M:>l~eno.proje,qt Reg?rt ~.~~i!ching..1lliIli~l2h
in African I..oNer PriIrary Schools, p .15, unpublished.



Rewrite in the passive or: Rewrite in the past tense. Pupils can
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"It is a false premise that children should re physically involved.
in language learning activities. Physical involverent is no

guarantee that there will re rrental involvement." In die lig hiervan

noet 'n mens dus 'n vraagteken plaas agter taalonderrigtegnieke wat baie

swaar leun op die fisiese retrokkenheid van leerlinge.

RodsethI waarskuook teen retekenislose struktuurdriloefeninge . Hy sê:

"Pattern drill is a..killer in rranyeases because it has beccrne a

starting point and because the patterns have been divorced from any

rreaningful contexts. This has led to examination questions like:

master the skills required to makethese changes but there is no

guarantee that the pupils know what the sentences mean." Die T2-

onderwysernoet han gedurig afvra nadat hy sekere aspekte van die T2

onderrig het: Watnoet rey leerlinge kan doen (perfontEnce) nadat ek

hierdie of daardie aspek onderrig het. Chansky praat van 'n venroë

(ccrrp=tence)wat in die dieptestruktuur geleë is.

Hoe die kind hierdie taal venroë verwerf, is tot vandag toe een van die

rrees aktuele aspekte in die psigolinguistiek en dis dan ook die rede

hoekom die afdeling kindertaal en die verwerwingdaarvan die afgelope

dekade so sterk in die soeklig staan. (Hieraan sal 'n aparte afdeling

geNy IDrd.)

1. Rodseth, op. cit., p.IS.



2. 3.3 Huidige taalboeke wat in gebruik is

2.3.3. 1 Die rol van die toegepaste linguistiek

In die toegepaste linguistiek ~rd daar wat betref die materiaal wat

onderrig noet word, meer en meer aan die volgende sake aandag bestee:

(a) Die taalsituasie in die klas.

(b) Wiedie leerlinge is wat die taal noet leer.

(c) Waten hoeveelonderrig noet word,

(d) Watonder praktiese taalgebruik verstaan ~rd.

(e) Hoetaalonderrig noet plaasvind.

(f) Kamn.mika.tiewetaalvaardigheid waar taal betekenisvol onderrig word,

24.

Die tradisionele metodes van taalbeskrywing laat ook in Suid-Afrika

nog altyd sy opperrragtige invloed ten opsigte van taalonderrig en

veral T2-onderrig geld.

Soos onder 2.2 gereld, is en bly daar In groot gaping tussen die

teorie en die praktyk. As gevolg van die verwarrende polemieke oor

watter taalteorieë gevolg noet ~rd, neembaie onderwysers maar hul

toevlug na die veilige heenkorrevan die tradisionele metodes van veral

tweedetaalonderrig.

Die l:ogenoerrrleaspekte word sterk beinvloed .deur die taalteorieë wat

as ui.t.qanqspunt;dien. Hieroor sal later baie breedvoeriger by die be-

spreking van die onderskeie rigtings stilgestaan word. Daar is die ou

granmatikale benadering tot taalonderrig waar taal nie betekenisvol ge-

bruik word nie en losstaande taali terns beklemtoon ~rd.
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Geen taalsi blasie 'WOrd geskep nie en die klan val op In streng

fomele benadering ter wille van intellektuele verryking. By die

strukturaliste is daar wel sprake van In taalsituasie wanneer die

taalonderrig 'WOrd en taalreëls noet ontdek word. Volgens heelparty

linguiste is die aspek van betekenis in hierdie benadering baie ver-

waarloos. Hierdie benadering staan somsook bekend as In induktiewe,

behavioristiese benadering.

By die transformasionele benadering noet die leerling die taalreëls

kan internaliseer en daarom VoOrddaar baie meer klem gelê op begrip

van die taalreël. Dit staan ook dikwels as die deduktiewe benadering

bekend. Die internalisering van die taalreëls is afhanklik van die

wyse waarop die taal aangebied word. WatChomskyrret: a rich linguistic

environrrent bedoel, wat geskep noet 'WOrd, is nie heeltaral duidelik nie.

Daar kan op hierdie stadium van die ontwikkeling van die toegepaste lin-

guistiek rret gerustheid gesê 'WOrd dat daar tussen die aanhangers van

die strukturele en transformasionele benadering wel ooreenstemmingis

oor die belangrikheid van kcmnun.ikatiewevaardigheid by T2-onderrig.

Daar word ook saamgestemdat die ou, streng fomele benadering van T2-

onderrig nie meer alleen In plek in die klaskarrers het nie. Konnn.mika-

tiewe vaardigheid neemdie langste tyd omte ontwikkel en daarombehoort

die meeste. tyd daaraan bestee te word. Die taal wat onderrig word, noet

ook lewende, toepaslike taaluitinge wees rret In hoë gebruiksfrekwensie.
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Die vraag wat hier gestel noet word, is altyd: Wat sê die mense

as hulle praat. In die lig van die doelstellings van T2-onderrig,

naamlik dat leerlinge noet komtot produktiewe taalgebruik, is dit

dan ook vanselfsprekend dat die gebruik van stzmdaardcrrqanqsf.rases

voorkeur noet geniet.

Daarom sê AnthonyHowatt:I "Wewant to choose language that is useful

to the learner. This rreans choosing cormon, everyday language which

is continually being used by native speakers and writers. Frequency

counts and studies of availability can help, but they have to be used

with care. Secondly, wewant to select language which can be used

in a wide range of conteXts and which is not limited to VeI:'] specialized

situations. Thirdly, we need to teach language that is appropiate to

the interests of the pupil and the situations in which he might pos-

sibly use his linguistic knowledge."

OJr die rol van die linguistiek sê Fries en baie ander toegepaste

linguiste dat die beste en effektiefste taalonderrigmateriaal dit is

wat gebaseer is op 'n wetenskaplike beskrywingvan die taal wat geleer

noet word, Dit salook baie help as die taal wat onderrig rroet ~rd,

noukeurig ret die Tl van die leerlinge vergelyk kan word sodat; die

probleemterreine waanree leerlinge werklik gaan sukkel soos byvoorbeeld

die struktuur en die klanksisteem deur middel van voortdurende oefening,

deeglike aandag kan ontvang. Watuiteindelik as onderrigmateriaal gebruik

~rd en die rol wat die toegepaste linguistiek speel omdit daar te

stel, word deur die volgende diagram van Pit Corder2 voorgestel:

1. A'llen, J.P.B. en Corder, S. Pit:. Techniques in 1-!?pliedLinguistics,
Volume3, p. II . '.-

"
2; Corder, S.-Pit: Introducing 1-ppliedLinguistics, p.155.



ingesluit word ~
!~

toegepas

op
Aanbie-

dingsteg-

nieke

27.

tegnieke in sillabus

Strukturele --+toegepas op'" Materiaal wat

(

Strukturele

sillabus

Onderrigitars t---

Onderrignateriaal..,
Dit wilook voorkomof daar wel ooreensterrmi.ngis onder die toegepaste

linguiste dat daar by aanvangsonderrig In neer induktiewe benadering

gevolg noet 'M:>rden dat daar by die onderrig van die hoër klasse In

neiging is an In neer deduktiewe benadering te volg.

Die menshet die rroontlikheid tot taalverwerwing, naar ditnag nie uit

die oog verloor word dat die rroontlikheid nie buite In taalkonteks ver-

wesenlik kan word nie. Die betekenis van In taaluiting word rrede bepaal

deur die kontekstuele situasie. Daaran is die aanleer van naamvalle

(soos in Duits), voorsetsels en die geslag van woordebyvoorbeeld:

haan - hen, vandag onder groot verdenking en hierdie benadering word ten

sterkste afgekeur. Die bestudering van slegs die granma.tikais ook nie

voldoende an In T2 te leer gebruik nie.
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Nog In aspek wat die neeste linguiste' as baie belangrik beskou,

is die rol wat illustrasies by taalonderrig speel. Illustrasies

kan die bepaalde kontekstuele si tuaste stel omsodoendedie

belangrike aspek van betekenis te help oordra. CClrenius het die

belangrikheid van die sintuie reeds in die sewentiende eeu be-

klemtoon, asook die beginsel van direkte assosiasie tussen In

~rd en In voorwerp.

2.3. 3.2 Taalonderrigmateriaal in bestaande taalboeke

In die lig van die voorafgaande oprerkings is ditnou nodig an

te probeer vasstel in hoe In mate daar in die bestaande taalboeke

met die beskikbare linguistiese kennis rekening gehou word. In

Taalboek word g~nlik deur een of meer outeurs geskryf. Hulle

hou hulle besig met die kies en ordening van die leerstof en rret

die ontwerp van In stelsel van oefeninge en die manier waarop die

verloop van die oefeninge rroet plaasvind. Hoedie onderwyser so

In taalboek rroet hanteer sodat leerlinge gelei kan word na kormu-

nikatie.ve taalvaardighede, word g~nlik in die meeste taalboeke

nie aangetoon nie.

Daar is vandag gelukkig ook al taalboeke wat leerlinge se aandag

gevange hou. Daar is interessante leesstukkies of dialoë met die

nodige relevante illustrasies en alle taalwerk is geïntegreer.

In Poging word aangewendom In alledaagse situasie te skep waarin

die karakters natuurlik praat. Hierdie soort taalboeke behoort leer-

linge te kan lei na natuurlike kcmnunikatiewetaalvaardigheid.
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Betekenisvolle praktiese oefeninge rret behulp van bv. vervangings-

tabelle wat op die strukture van die di.alooq of leesstuk gebaseer

is, \\Orddikwels ingesluit en leerlinge is sodoende gedurig by

die taalsi tuaste betrokke. Daar word verder in sarmige taal..boeke

ook werklik In pJging aangewendomdie geleerde taaluitinge in

In n~ si tuasfe toe te pas sodat In mate van kreatieve taalgebruik

tot sy reg kom. Die aspek: betekenis, kry ook meer en neer aandag.

By sonmige taal..boekeis ook bande, muurkaarte en ander hulpniddels

beskikbaar. Sarrnigeouteurs loop egter die gevaar dat hulle party-

keer te veel staatrraak op didakties-begaafde onderwysers en taal-

begaafde leerlinge.

2.3.3.3 Gevolgtrekkings oor bestaande taal..boeke

(a) Wenkewat toegepaste linguiste aan die hand doen en kennis van

die toegepaste linguistiek het nog nie werklik tot die meeste

skrywers van taalboeke vir die T2 in Suid-Afrika deurgedring nie.

(b) Baie onderwysers volg as gevolg van hul onkundeen dikwels die onkun-

de van die dosente wat hulle opgelei het, hul taal..boekeslaafs na.ook

Is die meeste taali:x;)ekeal hopeloos verouderd en die taalrnateriaal

onnatuurlik.

(c) Komnunikatievetaalvaardighede komnog baie min tot hul reg as

gevolg van die gebrek en _die_ insluiting van alledaagse natuurlike

taalgebruik rret In hoë gebruiksfrekwensie .
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(d) Betekenisvolle taalgebruik noet dikwels plek maak vir

doellose, betekenislose herhalings van taalreëls en

ongeintegreerde taaloefeninge.

(e) Die skepping van werklike taalsituasiesin In natuurlike

konteks behoort baie meer in taalboeke ingebou te word.

(f) Gelukkig kan daar hier en daar wel definitiéWE!tekens in

nuwetaall::oeke gesien word van die invloed van die toege-

paste linguistiek ten opsigte van : frekwensie, situasies,

soorte oefeninge, betrokkenheid van die leerling, kreatiewe

taalgebruik en die rol van die illustrasie rret betrekking

tot betekenis. Skrywers begin nou ook meer daaraan dink cm

wenkete voorsien oor hoe die taalboek doeltreffend gebruik

kan word sodat veral die karmunikatiewe vaardigheid tot sy

reg kan kom.

2.3.4 Die opleiding van onderwysers

Hoeweldaar in hierdie studie veral op die onderskeie skole in die

linguistiek gekonsentreer word, spreek dit tog vanself dat kennis

van die linguistiek en veral die toegepaste linguistiek In belangrike

rol s~ in wat die onderwyser rret sy leerlinge in die taalles gaan

doen. Blocrnfield1 sê dan ook dat die vernaamste voorwaardevir sukses

die bevoegdheid van die onderwyser is: sy kennis van sekere frases van

linguistiek; verder ook sy kennis van die fonetiek: hy noet weet hoe

----------------------------------------

1. Ickenroth, J .P.G.: ~aaltheorie en Vreemdetalenonderwi lê_, p.47.
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taalkunde gevorm'WOrden hy noet kan leiding gee ten opsigte van

die stand van die tong, lippe en ander spraakorgane an die nuwe

klanke te kan vorm. Hy noet verkieslik ook voldoende linguistiese

insig hê om die taaluitings wat leerlinge noet aanleer, te kan

selekteer en an granmatikale verduidelings , indien nodig,

te kan gee. Bloomfieldl het net vertroue in onderwysers wat die

nuwe linguistiek ken en wat ditook kan toepas. Hy sê die onder-

wyser noet voldoende kennis hê van die rroderne linguistiek en hy

noet die tweede taal so goed soos sy rroedertaal beheers. oor In

kennis van die fonetiek en die aspek van ui tspraak is die wêreld-

bekende linguis en taalpedagoog , Harold E. Palrrer2, baie uitgesproke.

Hy sê, baie min taalonderwysers weet hoe omdie klanke van die

vrearde taal korrek te vorm en daarcm kan naar min van hulle bv.

ooroefeninge en uitspraakoefeninge gee sonder dat die leerlinge ver-

keerde ui.tspraakqeecorrtes aanleer. Wanneer In taalonderwyser dus

die nodige linguistiese agtergrond besit, sal hy die onderrig van In

vreerrrleof tweede taal beter kan behartig.

Volgens Palrrer3 behoort In onderwyser wat self geen linguistiese

agtergrond besit nie en bv. root uitspraak sukkel, glad nie In taal-

onderwyser te wees nie. Hy sê In onderwyser wat nie bedrewe is om

die klanke van die vrearde taal te vorm nie, kan nie In taalonderwyser

wees nie. Dis ook vir die onderwyser wat altyd In Tl onderrig het

1. Ickenroth, op. cit., p.47. ;

2. Pallrer, H.E.: The Principles of Language-Study, p.IOO.

3. Ibid.
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en nou In T2 noet onderrig onontbeerlik om In goeie basiese agter-

grond te ontvang in die beginsels van die toegepaste linguistiek.

Aspekte soos bv. hoe In kind taal leer, kontrastieNe taalanalise

en taalversteuring sal ondel:wysersmeer insig gee in die problaratiek

van T2-onderrig.

As gevolg van In gebrek aan In basiese kennis van die toegepaste

linguistiek, gee baie T2-onderwysers nog maar onderrig op dié rcanier

soos wat hulle self onderrig ontvang het. In die meeste gevalle is

di t volgens die ou gramnatikavertaalrretode. Die leer van gramnatika-

reëls en selfs lang lyste rret WCXJrdeen uitdrukkings komnog steeds

voor, asook die gedurige klan op skriftelike werk ten koste van die

so noodsaaklike rrondelinge oefening. Onnodigevertaaloefeninge kom

ook nog voor, terwyl die toegepaste linguistiek dit vandag tog eens

is oor die feitdat vertaling as In onderrigtegniek nie baie suksesvol

is nie.

Wyleprof. E.V. Gatenby1sê in In skitterende artikeloor die doel-

treffendheid van taalonderrig die volgende. Hy sê as daar net so

veel mislukkings plaasvind in die sekondêre skole van die wêreld in

die onderrig van wisknnde, geskiedenis en wetenskap as wat daar in

die onderrig van In Lewendevreerrrle taal is, kan ons maar sê dat die

ondel:wysas In geheel, heeltemalopgehou het omte bestaan. Daar is

geen ander skoolvak waarin meer aspekte van die vak laat vaar is as

juis In vreerrrle taal nie. In Mens kan jou dit tog nie voorstel dat In

rekenknnde-onderwyserdie onderrig van venrenigvuldiging en deling

sal venny ardat dit te rroeilik is en die leerlinge se aandag maar

--------------------------------------------
1. Gatsiliy, E.V.: Conditions· for Success in LanguageLearning,

In: Teaching English as a SecondLanguage, p.9.
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liewer by optel en aftrek bepaal nie. TogVoOrd daar In soortgelyke

prosedure deur die taalonderwyser gevolg. As gevolg van die onver-

rroë van sy leerlinge an In T2 aan te leer of van sy eie onvernoë

an dit te onderrig, laat die onderwyser luister, praat en skryf

uit en konsentreer liewer slegs op lees.

2.3.5 Taaltoetsing

2.3.5.1 Inleiding

Uitdie bespreking van die bestaande taall:oeke onder 2.3.3 het dit

geblyk dat die toegepaste linguistiek wat betref die soort onderrig-

materiaal en die doel daarvan, die klem op karmunikatiewetaalvaar-

digh.ede laat val. Dit is rreer en rreer die geval, hoewel die insig

in wat kamrunikatiewevaardighede nou eintlik is, nog baie beperk is.

Die linguistiese siening van die T2-onderwyserkan die tradisionele,

die strukturele of die transforrrasionele wees. Wanneerdie siening

van T2-onderrig op die ou tradisionele benadering tot T2-onderrig

gebaseer is en die onderwyserboonopgeen rekening met die ontwikkeling

in die toegepaste linguistiek hou nie, spreek ditvanself dat In rroderne

benadering tot T2-toetsing nie tot sy reg kan nie. Dis verder ook waar

dat In verouderde manier van eksaminering en toetsing ook sy definitiewe

invloed op die metodiek van T2-onderrig laat geld. As byvoorbeeld alle

fomele toetse tot die potlood-en-papier-soort behoort, sal die leer-
:.

linge gou begin dink dat hulle hul die meeste noet toespi ts op lees en

skryf. Hierdie effek 'M:Jrd in die Engelse literatuur as wash-backof

back-lash aangedui. In die Nederlandse werke staan dit as terugslag-

effek bekend. cm hierdie rede is dit dan ook noodsaaklik dat die

praatvaardigheid In plek in die toetsprogram noet inneem.
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Die :rreeste toetse en ook eksamenswat dikwels opgestel 'WOrd,

toets grarmatikale fonnasiereëls (a:mpetence) eerder as die

leerlinge se kamrunikatiewe venroë. Heelparty linguiste beweer

dat leerlinge dikwels goed in die g~ne konvensionele klastoetse

presteer, maar nie noodwendigin staat is an die taal te gebruik

nie. Objektiwiteit by toetsing was en is al baie lank een van die

groot problerre van die toege:paste linguistiek. Die vraag 'WOrddik-

wels gestelof ons net ons toetse die leerlinge se grarrrnatikale

venroë of sy karmunikatiewe ve.rnoë toets.

Dit kan dan ook. sonder twyfel gesê 'WOrddat verreweg die meeste

taal toetsing in ons skole nie tred gehou het met die ontwikkelings

in die toege:paste linguistiek en nuwebenaderings tot taalonderrig

nie.

2.3.5.2 Soorte toetse

Voorbeelde van die soorte toetse wat op die ontwikkelings binne die

toege:paste linguistiek gebaseer is en wat in verskeie lande reeds

toege:pas 'WOrd,is:

(a) Luistertoetse waar tekste op band opgeneem'WOrden die vrae

in die T2 gestel 'WOrd.

(b) 'n Luistertoets met veelkeusige vrae.

(c) Veelkeusige vrae an leesbegrip te toets.

(d) Reprcxiuksietoetse waar 'n storie gelees 'WOrden waar leerlinge

net behulp van 'n raarrwerk die storie noet reproduseer.
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(e) Uitspraaktoetse

(f) KOnwersasietoetse

(g) Beheerde stelwerktoetse

(h) Toetse gebaseer op prente, ens.

Op hierdie wyse 'M:)rdpogings tot die invoering van rroderne

linguisties-verantw:JOrde onderrignetodes nie rreer deur verouderde

eksarnineringstegnieke ondermynnie.

2.3.5.3 Huidige taaltoetsing

Soos onder 2.3.5.1 ganeld, is taalgeleerdes die afgelope neer as

twee dekades besig omhulle in die probleem van objektiwiteit by

toetsing te verdiep. Die wekroep an objektiwiteit in toetse en

veral in eksamens is ook nie iets van net vandag nie. In 1827 stel

Jeremy Bentharn reeds In Staatdienseksamen in Engeland voor waar

die vrae slegs een korrekte antwoord behoort te hê.

Ongelukkig kan vrae oor geïsoleerde 'M:)Orde,gramnatikale analise en

vertaaloefeninge nog dikwels in T2-toetsing voor. Dat In rroderne

benadering tot taalonderrig hand aan hand rroet gaan met In rroderne

benadering tot taaltoetsing 'M:)rddeur Gisela CUnming1beklemtoon:

"The success of a rrodern conterrporary approach cannot be measured by

setting a traditional type of examination. Such an examination is

patently unfair to the pupils: it does not measure what they can do

nor does i t give then credit for it. In the last decade neN teaching-

materials have been developed but their impact is marginal and can

------------------------------------------

1. CUmning,Gisela: Germ:m - A living Language, p.36. M:x:lern
Languagesin Scotland, No. 11, September 1976.
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only be marginal as long as the old examination-system is retained.

Teachers have little option but to return to a nore traditional

teaching-:rrethod and a conventional book. They cannot be persuaded

to adopt newcourse-material unless the conterrp:>raryapproach is

matched by the appropriate assess:rrent."

2.3.5.4 Gevolgtrekkings

Opsarmendawyskan daar dus gesê ~rd dat die huidige stand van

sake ten opsigte van T2-toetsing en -eksaminering nie na wense is

nie. Wanneerdie toegepaste linguistiek die klem op kamnmikatiewe

taalvaardighede laat val en die taalonderrig dienooreenkomstig aan-

gepas word, is dit tog vanselfsprekend ook.nodig an dié aspekte in

die toetsprogram te beklemtoon. 'n Mens toets tog nie iets anders

as wat onderrig is nie? Tradisionele taaltoetsing kan nog by baie

T2-ondawysers voor as gevolg van 'n totale onbekendheid en dikwels

ook 'n ,Ongeïnteresseerdheid in ditwat die toegepaste linguistiek

wel kan bied. Baie onderwysers se verouderde taalonderrigtegnieke

sal geen verandering in toetsingstegnieke kan teweegbring nie. Sodra

die T2-onderwyserwerklik begin kennis dra van die veranderende be-

naderings tot T2-onderrig en die onderskeie onderwysdepartemente

hienree ook werklik erns begin maak I. sal die wenkevan die toegepaste

linguistiek tot hul reg kan.
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2.4 Die linguistiek en sy onderskeie terreine

Dis anper onnoontlik an die grense van die taalwetenskap te

bepaal en presies af te baken.

Na In pericxie van suiwer teoretiese linguistiek van ± 1960

tot 1970waarvan die resultaat die hoogste graad van abstrakt-

heid was wat nog ooitin die geskiedenis van taalstudie

bereik is, is daar nou In terugkeer na pragmatisme. Tussen 1960

en 1970 is daar gekonsentreer op die transfonnasionele genera-

tie.we benadering. Noubeweeg ons eintlik in die dekade 1970

tot 1980na die psigolinguistiek, sosiolinguistiek en neurolin-

guistiek en o. a. ook in die rigting van In p:dagogiese gramnatika

of p:dalinguistiek en die didaktiek. Die linguistiek is uit-

eindelik in In natuurlike konteks geplaas, dit wil sê die

rrenal.Ikewese wat die vemoë het emte praat (psigolinguistiek)

en wat dit doen in In geneenskap (sosiolinguistiek). Dit was

dan oak nie al tyd duidelik wat die verband is tussen die

linguistiek en sy mJOntlike toepassings, op sê maar taalonderrig

nie. Die rede hiervoor was dat so baie linguiste meer bekc:rn-

nerd was en nog is oor die toepassings van hul teorieë as oor

die problane van taalonderrig. Die suiwer linguistiek is vinnig

besig emhemas In vakgebied meer en meer te besin oor praktiese

irrplerrentering van sy teorie. Tog is die basiese navorsing

sonder meer van groot belang.

R. Lakoff1. sê hieroor die vol.eender "Linguisties -is heading in the

--------------------------------------------

1. Lakoffr, R.: Languageand Society, In: A Survey of Applied
Linguistics,pp.222 - 223.
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direction of practicali ty. There will be in the ensuing

years an ever-greater erphasis on application of theoretical

discoveries; and application will be considered as valuable

in its own right as pure theoretical contributions to knowledge

have been. In fact, it will be increasingly· recognized that

theory fzrm application is suspect, that data generated in

the rocking chair, tested at the blackboard, and described in

learned jargon are probably ridden with errors and inaccuracies.

M:)repractically, interest in real~rld application of

linguistic theory is arising at present because of a precipitous

decline in the erployability of the pure theorist. His job pos-

sibilities are alrrost totally restricted to academia, where his

function is to do pure research and teach other students to do

likewise. Nowthat this market is essentially closed, the

neNPh.D. will have to look for other ways to earn a living.

Until nowhe has been unable or unwilling to look for workout-

side of the university: unable because he is untrained in anything

but pure theory; unwilling because there is a stigrra attached

to not being in academia. Both of these conditions must change;

indeed, they are changing rapidly, at least in the experience

of IMIlylinguists. A1.m::>stinvariably students feel rather em-

barrassed at having amassedonly theoretical knowledge;they want

to aequi.re expertise in second-languageteaching or Lanquaqe
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pathology, or sign language. This is a healthy trend,

and given real~rld conditions, it will certainly prevail.

Linguists will continue to be conversant with theoretical

discoveries, but will view theory nore as a rreans to an

end than a desirable aim in itself. They will seek to make

thanselves useful in the ~rld."

Daaran konsentreer ek in hierdie studie slegs op die toege-

paste linguistiek soos wat dit in die verskillende skole

gepropageer ~rd en die bydraes daarvan vir veral tweedetaal-

onderrig.

2.5 Toegepaste linguistiek_ ,

Die vraag ontstaan nou wat toegepaste linguistiek is en

wat eintlik toegep3.Sword.

Die term toegepaste linguistiek is In rroeilike term orcrlatdit

In multidissiplinêre veld dek. Dis nie taalonderrig nie!

Die terrein van die linguistiek is wel taal, maar nie die aan-

leer van taal nie. Die linguistiek se rol is nie an die onder-

TN'jserte sê hoe hy noet onderrig gee nie. Taalonderrig is

die terrein waaropdie toegepaste linguistiek die rreeste en

in sy 'WYdstebetekenis gebruik ~rd. Dis interessant an op te

merkdat in die Neder'Landse vertaling van die pragtige werkie

van EddyRoulet: Linguistic Theory, Linguistic Description and

LanguageTeaching, die woordApplied Linguisties vertaal word

met praktijklinguistiek. Die term toegepaste linguistiek word
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in verskillende betekenisse gebruik en is sans verwarrend,

Walshl stel dit so: "Applied.Linguistics refers to the use

by language teachers of the findings of the linguist. Hartrnann

en Stork2 verstaan dit so en sê dis In : "Collective term for

the various applications of linguistic (and phonetic) scholar-

ship to related. practical fields."

Volgens Corder3 is die toegepaste linguistiek: "Theutilization

of the knowled.geal::outthe nature of language achieved by

linguistic research for the irrproverrentof the efficiency of

sore practical task in which language is a central a::np:>nent."

Pit Corder4 sê oor die toepassing van die linguistiek die

volgende: "Theapplication of linguistic knCMled.geto sare

object - or applied. linguistics, as its narre irrplies - is an

activity. It is not a theoretical study. It makesuse of the

findings of theoretical studies. The applied linguist is a ccn-

surer; or user, not a producer, of theories. Languageteaching

is also an acti vi ty but teaching languages is not the sarre ac-

tivity as applied linguistics."

----------
1. Walsh, D.: WhatIS what? A list of useful terms for the teacher

of m:xiernlanguages, In Handboekvoor de toegepaste taalkunde,
VanEls, T., Extra, G. VanOs, Ch., Bongaerts, Th., p.25.

2. Ha.rtrnann, R en Stork, F.: Dictionary of language and linguistics,
In: Handboekvcpr de toegepaste taalkunde,;(VanEls, T.,
Extra, G., VanOs, Ch., Bongaerts, Th, p.2'5.

3. Els, T., Extra, G., VanOs, Ch., Bongaerts, Th.: HandboekvooL
de toege93=Stetaalkund_§,p. 26.

4. Corder, S' • Pit: Introducing Applied Linguistics, p.lO.
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Pit Corder1sê verder oor die toegepaste linguistiek:

"Of all the areas of IApplied Linguistics I none has shown

the effect of linguistic findings, principles and techniques

nore than foreign-language teaching - so muchso that the

tenn IApplied Linguistics I is often taken as being synoncrrous

with that task."

Daar word ook sans pogings aangS\lel1damdie besware wat aan

In ingeperkte gebruik van die tenn toegepaste linguistiek

vir die leer en onderrig van 'n vreerde tweede taal kleef,

te anseil deur In ander benamingdaarvoor te soek. Die alom-
21:::ekendeWilliam F. Mackey gebruik die tenn: ·LanguageDfdactdos ,

Hy sê: "Languagedidactics could makeuse of such disciplines

as phonetics, descriptive linguistics, sarantics, pedagogy,

carparati ve stylistics , psycholinguistics, rratherratical

linguistics, psychorretry and any other science or technology

which may help sol ve its basic problems."

Politzer is egter van meningdat 'n Inperkende gebruik van

die tenn toegepaste linguistiek baie nodig is onrlat die term

so baie verskillende en andersoortige inhoude kan kry dat hy

vir praktiese doeleindes eintlik onbruikbaar word. So 'n gebruik

van die tenn verleen inplisiet aan die taalkunde In belang en

betekenis wat ver uitgaan 00 wat van die toepassing van hierdie

-----------------,---,
1. Corder, op. cit., p.10.

2. Els, T., Extra, G., Van Os, Ch., Bongaerts, Th.:
Handboek voor de toegepaste taalkunde, p. 31.
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wetenskap verwagnag "M:)rd. In Politzer se voorstel word die tenn

toegepaste linguistiek baie beperk geïnterpreteer, naamlik as 'n

wetenskap wat betrekking het op enkele deelaktiwiteite op die ter-

rein van die leer en onderrig van rroderne tale/tweedetale. Poli tzer1

se siening is: "Applied linguistics is sirrply the process of

formulating possible solutions to specific (in this case pedagogical)

problens using linguistic theory".

Die volgende diagram (Nederlandse teks) toon aan hoe Politzer2 han

dit voorstel.

1 2 3 4 S

linguistiek formulering var: formulering formulering konklusies
assumpties over van onderwijs- van hypothe- over onder-T2-verwerving

procedures sen en toet-I wijsproce-

sing daarvan dures--'----------_ ..-.._---.- ..-.__ ..-._._._. -_._--- ............
.J,..

toegepaste taalkunde

I

Die toegepaste linguistiek voorsien die taalonderwyser van die inlig-

ting oor die struktuur en die funksionering van die taalsisteem in

die algerreen wat dan m:x:mtlik 'n rol kan speel in die manter waarop

die onderwyser sy doelstellings definieer, asook die inhoud.en aan-

bieding van sy taalonderrigrPateriaal. Hy lê han onder ander ook toe

op die identifikasie en analise van 'n sekere klas van probleme wat

ontstaan in die opstel en uitvoering van taalonderrigprogranme

------------------------------

1. Politzer, R.L.
Methods. p.S.

Linguistics and Applied Linguistics: Aimsand

2. Els, et al., op. cit., p.32.
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asook net die verskaffing van die m:JOntlikeantwoorde. Die toe-

gepaste linguistiek het ook te doen net die opstel van sillabusse

en natuurlik veral taaJ.J::oeke. TaaJ.J::oekeen taalonderrigrnateriaal

is die konkrete realiserings van die sillabus. Die toegepaste

linguistiek voorsien die onderwyserook van 'n netataal, bv. for-

mele universalia soos die onderskeie tipes reëls van die generatiewe

granmatika, vervangingsreëls , transforrrasiereëls en universalia

soos die kategorieë: naam.vcordstuk,werkwoordstuk,ens. wat hy

in 'n taalkursus sou kon gebruik. Baie taalondawysers vra hulle-

self dikwels af of daar wel regtig ooitin die praktiese klaskarrer-

situasie van die toegepaste linguistiek gebruik gemaakword. Dis

egter dwaas cmte wil beNeer dat die toegepaste linguistiek niks

te doen het met ta.alonderrig .nie.Wat die teorie betref, is die vol-

gende belangrik: 'n Menskan eintlik nie 'n taal sistematies on-

derrig nie as jy die taal nie kan beskryf nie. In die opleiding

van taalonderwysers neemdie toegepaste linguistiek nou die plek

in van die vroeëre filologie.

Die toegepa~:~ linguistiek het nie net met taalonderrig te doen nie.

Dit is maar een van die dissiplines wat regstreeks of onregstreeks

kan bydra tot In vernuwingvan taalonderrig. Dit sluit ook die

volgende terreine in:
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2.5.1 Aardrykskunde:Die voorbereiding van linguistiese atlasse

en taalkaarte an dialektiese gebiede te definieer.

2.5.2 Leksikografie: Waardie toegepaste linguistiek ingespan word

an woordeboeke te maak,

2.5.3 Medi~e: In die ontwikkeling van ortopsigiatriese en psigotera-

peutiese tegnieke in die behandeling van spraakpatologie,

afasiese en ander verbaal-verwante afwykings.

2.5.4 Ingenieurswese: In argitektoniese ontwerpe waarin·~koestiek

betrokke is en verder ook karpertaal.

2.5.5 Prof. Henk Kroes van RAUgee in sy intreerede oor:

Die behoefte aan navorsing op .die .gebied van toegepaste ·taal-

wetenskapin SUid-Afrika (bl. 6) die volgende grafiese voor-

stelling van die posisie van die toegepaste linguistiek binne die

hiërargie van susterdissiplines :

Linguistiek

Teoretiese linguistiek Toegepaste linguistiek

Sosiale linguistiek
~

psigolinguistiek

Pragmalinguistiek
J.

vertaalkunde

Patolinguistiek
~

spraakterapie

pedagogiese-
linguistiek

leksikografie neurolinguistie~

tenninologie· biolinguistiek

sosiolinguistiek rekenaarlinguistiek



Kroes wil die 'VOlgenderrodel voorstelomdie funksionering en

toepassingsterrein van die toegepaste taalwetenskap binne

die hiërargie van sustersdissiplines in die Suid-Afrikaanse
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konteks uit te beeld:

Sielkunde

\
Sosiologie Taalwetenskap

Psigo-
linguistiek

Pragrna-
linguistiek

1
Spesifieke

tale
(Engels,
Afrikaans,
Zulu ••• )

t

opvoedkunde Ander

'IOEGEPASTE TAALWEI'ENSKAP

Die toegepaste linguis as In pedaqooq, bestudeer die strukturele

rasionaal van In taal en pas dit toe op die onderwyssituasie rret

-!..
Taalonderrigleksikografie

Masj ienvertaling

een van die 'VOlgendebenaderings:

(a) struktureel

(b) transformasioneel

Ander

Spra~teraPie
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2.5.6 Waardie toegepaste linguistiek han veral toelê op taal-
1

onderrig, toon PitCorder aan hoe die toepassing van in-

sigte en gegewensuitdie verskillende dissiplines op drie

vlakke tot hulle reg kan.

(a) Die eerste is die vlak waarop 1:::esluiteten opsigte

van 1:::eleidgeneemrroet Word. Hierdie 1:::esluiteis

dikwels van In politieke of ekonaniese aard en hang

saamnet vrae soos die volgende: Wierroet die taal-

onderrig ontvang? Op watter ouderdan? In watter tale?

Wie is verantwcordelik vir die onderrig? Hier is dit

dikwels die sosiolinguistiek en die teoretiese

linguistiek wat die antwoorderroet help gee.

(b) Op die tweede vlak ~rd oor die inhoud besin - die

seleksie en ordening van die taalmateriaal. Dit is op

hierdie vlak waar die vergelykende taalstudie, foute-

analise, frekwensiebepalings en soortgelyke navorsing

hulle bydrae lewer.

(c) Die derde vlak het te doen net die netodologiese aanpak

en die hulpniddels wat gebruik rroet ~rd.

1:.. Corder, Pit: Introd2cting Applied Linguistics, p.156.
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2.5.7 Pit Corder gee die volgende diagrammatiesevoorstelling van

hierdie drie vlakke van toepassing:

first order Linguistic and
sociolinguistic

Description--7 language utterances

t
Secondorder Linguistic and

sociolinguistic
corrparison~ descriptions of
and selection languages

Third order Linguistic
sociolinguistic
and
psycholinguistic

organization
and ~

presentation

t
content of

syllabus

teaching materials

Op elkeen van hierdie vlakke kan navorsing deur enige van die

reeds genoerrdedissiplines inligting verskaf wat besluitneming
•

beïnvloed of behoort te beïnvloed.

Pit Corder1wys in die inleiding van sy werk hoe hy die hiërargie

van die beplanningsfunksie in die totale taalonderrighandeling

sien. Hy gebruik dan die volgende tabel:

-Level 1 Political Governrrent ~;hether, what Lanquaqe,
whcmto teach

Level 2 Linguistic, Applied Whatto teach, 'Whento
Sociolinguistic linguist. teach, howmuchto teach

Level 3 Psycholinguistic Classroan Howto teach
pedagogic teacher

1. Corder, op.cit., p.l3.
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2.6 Terminologie

WarmeerIn rrens In studie soos hierdie aanpak, berrerk jy gru

dat daaroor maar bitter min in Afrikaans teskikbaar is. Dis

veral die geval as In rrens slegs relevante aspekte ten opsigte

van tweedetaalonderrig (T2-onderrig) wil navors.

Gelukkig het daar op die gebied van die linguistiese ter-

minologie heelwat leiding gekan·reet die boek: Taalseminaar

1973 - T.G.G. : In Eerste Corsig, waarin In woorde.lysvan meer

as 3000 terrre opgeneemis. Die terne is almal voorgelê aan

van ons voorste taalwetenskaplikes en behoort dus vir die doel

van hierdie studie heeltemal aanvaarbaar te v.ees. Ookdie werk

van prof. R.P. Botha voorsien nou in In groot behoefte. Hoe.vel

ek hoofsaaklik na Engelse voorbeelde van byvoorbeeld boom-

diagramre en ander Engelse terminologie sal verwys, naak ek
\

by die Afrikaanse tenre slegs gebruik van dié wat in die boge-

noem::1eboek aanbeveel, word, Alhoewel die ti tel van hierdie

studie die woord.taalwetenskap bevat , naak ek deurgaans van die

tem: linguistiek gebruik wat as sinoniem vir taalwetenskap in

die meeste woordeboekeaanvaar word en wat in sy Engelse vorm

as: lingUistics orals gebruik word en as baie bekend beskou mag

~rd. Ter wille van konsekwentheid word die tem: toecrepaste

linguistiek ook deurgaans gebruik teenoor die ander f!.Ne korrekte:

toegepaste taalkunde. CXcrlatdaar duidelike verskille bestaan

tussen die rroedertaal of eerste taal van In leer ling en In tweede

of vreerrrle taal, word die verskil hier slegs kortliks aangetoon.
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Onderdie eerste taal of rroedertaal verstaan ons die onderrig

van Afrikaans of Engels of watter taalook al aan 'n leer-

ling wie se huistaal van geboorte af Afrikaans, of Engels

of watter taal ook.al is. Dié leerling ken sy taal alreeds

teen die tyd dat hy laerskool toe kan. Die eerste taal of

rroedertaal sal orals aangedui v.ord as Tl. 'n M:ledertaalspreker

sal só aangedui v.ord: Tl-spreker en rroedertaalonderrig as:

Tl-onderrig.

Afrikaans en Engels v.ordhier in Suid-Afrika as Tl en as tweede

taal (T2) onderrig ardat ditalbei amptelike landstale is.

Engels of Afrikaans v.ordook 'Welgenoemdie lingua franca

tussen sprekers van verskillende tale.

Afrikaans wordmeer en rreer gebruik as nediumin die handel,

industrie en opvoedkundeen funksioneer dan as taalmediumdeur

sprekers van sê maar Engels of een van die agt Bantoetale of

ander tale van imnigrante. In die T2 praat ons nie oor die taal

nie, maar wel {n die taal. Vir baie mensevervang Afrikaans die

Tl buite die huis en word dan 'n T2. Daarom kan ons nie soos

in die Tl, probeer omdie taal nog meer te verfyn nie, want

daar is baie rreer nodig. Leerlinge en volwassenes noet Afrikaans

of Engels as T2 só aanleer dat hulle dit amper volledig beheers

en in enige situasie kan gebruik. Uiteindelik bereik die leer-

linge dan dié stadium waar ditamper ooreenkomnet die Tl-spreker

en die T2- gebruik tweede natuur word, Die begrip derde taal (T3)



50.

is binne die raanwerk van hierdie studie nie relevant nie.

In die meestel:xleke wat oor taalonderrig handel, word van

foreign language teaching ~ern language teaching of

vreerrrle-talenonderwijs gepraat. Hoeweldaar in die verlede

nie so veel klem gelê is op die werklik kamn.mikatiewewaarde

van die vreerrrleof rroderne taal nie, is ditvandag amper

sinoniem met In T2. Die benadering wat daar deurgaans in

hierdie werke ten opsigte van die metodiek van die vreerrrle

taal gevolg word, is ook so te sê identies aan dié van die

T2. Dit hang natuurlik saammet wat die onderwyser, wat In

vreerrrle taalonderrig, as doelstellings nastreef. Dié doel-

stellings van die vreerrrle taal/rroderne taal is basies ook maar

an leerlinge te leer omhul gedagtes in die vreem:1etaal te

kan meedeel en an die vreerrdetaalspreker . te kan verstaan.

Otto Jespersenl stel die funksie van taalonderrig - hier dus

vreem:ietaal - so: "The essence of language is humanacti vi ty -

activity on the part of one individual to makehimself under-

stood by another and activity on the part of the other to

understand what was in the mind of the first." Wanneerdaar

dus aangedui ~rd dat daar gepraat ~rd van T2 en in In aan-

haling staan: rrodern language of foreign language, noet dit

wat betref die benadering tot die onderrig en die rroontlike

invloed van die toegepaste lingustiek as een en dieselfde beskou

word,

Na besoeke aan Europa en veral die bywoon van: foreign-Ianguage-

lesse, is ditbaie duidelik dat die benadering in baie klasse

identies is aan dié wat ons ken as T2 met die kl.emop die rron-

delinge vaardigheid.
---------------------------

1. Ickenroth, J .P.G.: ~theorie en Vreerrde-talenonderwijs, p.26.
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HOOFSTUK 3

3. DIE OUER LINGUISTIEK EN DIE TRADISICNELE GRAMMATIKA

"Hewhodoes not learn fran the past is condemnedto relive

(Santayana)

it again."

"Perhaps the oost remarkable fact of all about language

teaching is the great gaps which language teachers ( )

have in their knowledgeabout the structure of these

languages. " (DavidChrystal)

3.1 Inleiding

Dit "v\Orddikwels beweer dat die Westerse l::eskawing:rret die

Grieke l::eginhet. Tog is hulle eintlik maar indirek verant-

"v\OOrdelikvir die skepping van die studie van vreerrde tale

as 'n aparte dissipline. Die Grieke het maar min waarde geheg

aan enige ander taal l::ehalwehul eie. Dit was die Rareine wat

die eerste 'n kennis van 'n vreerde taal l::elangrik geag het;

die taal van die Grieke en wat ditook beskou het as 'n teken

van 'n opgevoederrens, In die tyd van die Rorreinseryk het

Latyn die taal van die veroweraar geworden daarom 'n inter-

nasionale taal. Die grootsheid van die Griekse letterkunde

het die RareL.'1eso oorweldig dat hulle in hul entoesias:rre 'n Hel-

lenistiese literêre vorm ingevoer het en dit beskou het as die

enigste vormwat die rroeite werd was an na te toots.

".p'/:' .
(/
(i
~,\
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Sodoendehet die Raneinse digters In groot letterkunde in

hul eie Latyn geskep. So het ditdan ook gebeur dat praktiese

geskrifte oor wette, ingenieurswese, argitektuur, rredisyne

en militêre strategie ontstaan het.

Lank na die val van die Rareinse pJlitieke rrag het Latyn bly

voortbestaan as die taal van die filosofie en die godsdiens en

as die bewaarplek van betekenisvolle kennis: as die middel

van kcmnunikasie van die opvoedkundigeelite van vIes-Europa-

as die lingua franca. Teen die sestiende eeu het tale soos

Engels, Frans, Duitsen Spaans vonn gekry en die rrense wat dit

gepraat het, het beduidende werk in die tale gelewer. Toghet

die taalgeleerdes van daardie dae hulle nog maar op die Raneinse

Klassieke en Grieks verlaat. Tot ongeveer 1770het Latyn die

taal van die skool en die kerk gebly en die inte...rnasionale taal

van die Westerse volke. Dis dwarsdeur Europa as mediumvan

onderrig in skole en universiteite gebruik. Dit was toe In

lewende taal wat In mens senroervanself geleer het deur slegs te

luister, te praat en te lees. Voor die uitvinding van die boek-

drukkuns is die onderwyshoofsaaklik rrondeling gegee. Die leer-

linge het deel uitgema.akvan In gemeenskapwat homin Latyn uit ....

gedruk het. Die eerste klagtes oor swak onderrig verskyn ná

die uitvinding van die boekdrukkuns. Die Griekse en Latynse

Klassieke is die eerste gedruk.
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Na die boekdrukkuns het die verspreiding van Grieks en Latyn

die lees van die Klassieke verganaklik . Die taal van die Klas-

sieke is beskou as die korrekte vormvan Latyn waarop die

onderrig en gramnatika van Latyn gebaseer is. Tot aan die

einde van die l8e eeu het die onderrig van Latyn 'n intellek-

tuele oefening en geestelike dissipline gebly. Die doel was cm

te onderrig met behulp van die leerling se rede. Die opkoms

van die soqenaarrdegrarrtna.r schools in Engelandhet die onderrig

van Latyn versterk. Die onderrig van die rroderne tale noes egter

tevrede wees net 'n plekkie in die skaduweevan Latyn en Grieks.

Hierdie benadering van taalonderrig het bekend gewordas die

grarrrnatika-vertaaJ.rretodeen is toegepas op die onderrig van

vreem:ietale. Vir alle praktiese doeleindes is die vreem:ietale

as net so dood soos Latyn beskou, want nierrandof amper ni.errand

het Latyn of klassieke Grieks meer geleer as 'n kind as 'n rnid-

del tot elke dag se nondelinge kamn.m.ikasienie. Hulle het ge-

worstel met die erfenis van die Griekse en Latynse grannatika

beskrywingswat aangepas of effens verwerk is vir ander tale.

Ickenrothl stel dit so: "Filosofen en pedagogenbeschouwdende

1. Ickenroth, J.P.G.: Taaltheorie en vreem::ie-talenonderwijs.rp.14.

taal als een uitdrukkingsmiddel van de gecultiveerde mens, waarbij

het literaire taalgebruik uiteraard voorop stond. Doelstelling

van het onderwijs in rrodernevrearde talen was in eerste instan-

tie: kennisnaning van de literaire produkten van respectabele

auteurs, zodat de leerlingen als geculti veerde rrensen zouden leren

denken en taal gebruiken."
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Die streng fomele l:enadering is egter geregverdig deur te

sê dat dit In uitstekende intellektuele dissipline is.

Die rroderne tale het nie In goeie reputasie gehad nie en

moeseers die bewys lewer dat hulle ook dieselfde intellektuele

oefening kan verskaf as Latyn en Grieks. Die onderrig van

gramnatika is destyds gekenmerkdeur herhalings, rreganiese

vervoegings van sinnetjies, verbuigings van wer~rde, die

:rrerroriseervan :paradigrras, sinsontleding asook wocrdontil.edtnq,

wocrdedystie , oudawetse handboekeen leesstukke uit die werke

van die Klassieke wat vertaal rroes 'WOrden 1:.vatas uitsluitlike

normgebruik is, ens. Tweetalige woordeboekeis vir die doel

vezskaf , Daar is ook baie aandag bestee aan uitsonderings, dit

wil sê alle taalgebruiksvome wat nie onder die meer algerrene

rrorfologiese en sintaktiese reëls val nie. Dit wat vir Grieks en

Latyn gegeld het soos byvoorbeeld naamvalle en die tien woord-

soorte, het ook vir die Duitse, Franse, Engelse en Nederlandse

gramma.tikagegeld. Hierdie benadering het eeue lank soos In bly-

wendedonker 'WOlkoor die terrein van die grarrma.tikaonderrig

gehang en dus oor die onderrig van In vreerrde of tweede taal.

Die doel van die onderrig van In vreerrrle taal was omslegs die

venroë an te verstaan en te skryf by die leerlinge te ontwikkel.

Aan die rrondelinge gebruik van die taal is geen aandag geskenk nie.

In Persoon is as geletterd beskou as hy die skriftelike taal kon

verstaan. Latyn en Grieks is tale wat in 'n groot mate gebruik

maak van fleksie en daarc:rn gekenrrerkv.orddeur 'n vrye woordorde.
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Verbuigingsvonre kan grotendeels funksioneer as kwalifikasie

van woordscorte : substantief, adjektief, .adVerbium,ens.

In rroderne Nederlands, Afrikaans en ook Engels speel verbuigings

In veel geringer rol; hul taak is grotendeels (deur die VXX)rd-

orde en die gebruik van funkatewoorde (voorsetsels , hulp-

werkv.o:>rde,ens.) oorgeneem. Die gebruik van die latynse rrodel

vir die beskrywing van byvoorbeeld Nederlands, Afrikaans en

Engels het as gevolg gehad dat In te groot klem op die fleksie

gelê is an tog maar die beskrywingsrrod.elte kan aanwend. (In

Nederlands byvoorbeeld: hen - hun as persoonlike vcornaamcoord).

3.2 'n Beknopte geskiedkundige oorsig van die hooftrekke van die

ouer linguistiek

Dis verkeerd an die studie van die geskiedenis van die linguistiek

as In bykomstige en in die grond basies oorbodige elerrent in die

beoefening van die linguistiek te beskou. Dis nie slegs 'n ver-

rraaklike oorsig van die wanbegrippe van die voorgeslag nie, maar

ook 'n nuttige hulpniddel an uit die misvattinge van die verlede

te leer net die oog op In vrugbare voortsetting van die teens-

VXX)rdigesiening.

an reg te laat geskied aan selfs In beknopte geskiedkundige oor-

sig van die hooftrekke van die linguistiek, is eintlik In onbegonne

taak. Daaromwil ek slegs in hooftrekke die belangrike narre noem

van 'n taalgeleerde van die vroeë eeue en verder van die 16de tot

die 19de eeu en my daarna neer spesifiek toelê op die belangrikste
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ontwikkelings en denkrigtings van wat in Westelike Europa.

plaasgevind het. Tot ongeveer 1910was die tradisionele

benadering tot die taalkunde en ook taalonderrig vir reeds

2000 jaar in swang.

3.2.1 Panini (4de eeu v.C.)

In die 4de eeu (v.C.) is die naamvan Panini (300 v.C.) 1::elang-

rik. Daar 'WOrdsans gesê dat die 1::estegramnatika wat tot op

datum nog gesJayf is, die een is van Panini wat in ongeveer

400 (v.C.) In gramnatika van Sanskrit opgestel het en wat be-

tref akkuraatheid en elegansie, tot op datum nog nie oortref

is nie. Dithet die Indiese gramnatika vir eeue oorheers.

Een van die mees gebruikte Latynse gr.rrmatikas was dié van

Aelius Donatus wat in die 4de eeu reeds geskryf is: Ars Grarrrnatica

:rret agt rededele. Sy beknopte Latynse metode: De octo paribus

orationus was rreer as tien eeue lank in gebruik. Toe hulle egter

die Klassieke begin lees het, het Donatus in die vergeetboek ge-

raak.

3.2.2 Die sestiende eeu

In die tyd van die Renaissance het hulle hul hoe langer hoe meer

daarop toegelê an die onderwysvan die klassieke tale meer siste-

maties te gee. Die onderwysers het egter baie sterker geïnteres-

seerd geraak in die formele aspekte van die onderrig.
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Die studie van die granmatika het In doelophanself g~rd.

Lucacius di Marinis (1532)1, In Sisiliaan wat in Spanje tale

onderrig het en wat glad nie saarrqestsmhet met die manier

waaropLatyn aan die universi tei t van Salamancagedoseer is

nie, stel toe In Grarrmaticacanpendia saam. Hierdie granmati-

ka is gebaseer op die Latyn van die beste skrywers. Dié ui t-

gawevan 1532verskyn in Alcalá onder die titel: Lucii Harinei

Siculi Granmaticabrevis ac perutilis. Die boek bevat 67 blad-

sye en behandel die onmisbare elerente van die gramnatika. In

sy inleiding verklaar die skrywer: (Nederlandsevertaling)

"In de rrening dat deze weinige elementen voldoende zijn voor

beginnelingen en de rest niet noodzakelijk is, laat ik het aan

anderen over het brein van mijn leerlingen nutteloos af te

stompen. Wantals zij, na kennis te hebben genaakt met de ver-

schillende woordvorrren,de tijd die anderen verspillen met het

leren van spraakkunstregels , besteden aan het bestuderen van de

schrijvers uit wier werk ik diezelfde regels heb afgeleid zullen

zij ongetwijfe ld groter vorderingen rnakenen geen granmatici,

maar latinisten worden. Zo onderwijst mende kinderen in Italië

en Duitsland. Ten bewijze: in de OUdheidQuintilianus, in het

huidige Duitsland ErasIIU.lS. Gij die de spraakkunst onderwijst aan

de jeugd, hoed u ervoor, zo bid ik u, indien gij het oordeel

Gods vreest, hoed u ervoor uw persoonlijk genak te stellen boven

het belang van uw leerlingen en overvijf jaar te verdelen wat ge

hun in vijf maandenzondt kunnen leren".

1. Closset , Fr.: Inleiding tot de didactiek van de levende
talen, p.8.
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Hier is dus reeds 'n rroderne rretode wat die nadruk laat val op

die bestudering van die taal self. ook Philippus ~lanchton

(1497-1560) het stelling ingeneem teen die formele onderwys

van latyn en verklaar dat gramnatika-onderrig nooit 'n doel op

hanself nag wees nie.

Die protestantse hervonning het baie te doen gehad met die

drang ornself die Bybel in hul eie taal te kon lees. Dithet

'n kragtige roti vering laat ontstaan vir die gewonemense orn

geletterd te raak en ook ander tale te kan lees. ~.artin. Luther

(1483-1546) dring daarop aan dat daar nie te veel plek ingeruim

roet 'WOrdvir die studie van die granmatika nie en w::>lfgang

Ratichius, die beroerrde voorganger van Correrrius,verwys na die

tyd toe hulle minder belanggestel het in die granmatika, naar

daarenteen van die begin of so veel rroontlik probeer le=>....shet

en hulle prol::eer vertroud maakmet die taal.

Michel de ~bntaigne1, die beroerrde sestiende-eeuse Franse essayis

(1533-1592) beskryf in sy essay: De 1'Institution des Enfants,

die 'WYSewaarop hy as kind sonder rroeite en op die natuur like kon-

versasie-metode en as't ware spelenderwys hornvlot leer uitdruk

het in latyn. Ditwas 'n natuur like metode. Hy roes egter sê:

"Nodoubt but Greek and Latin are very great ornarrents and of

very great use, but we buy them too dear." Dat M:>ntaigne2glad

nie tevrede was met die destydse onderrig van latyn nie blyk uit

die volgende.

1. M:>ntaigne,M. de: Essays, Pook 1, chapter 25.

2. Ibid., chapcer 24.
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Met verwysing na boekagtige studies in Latynse grarrmatika

en stelwerk wat baie seuns noes ondergaan, sê r-bntaigne:

"Men are quick to inquire. toes he knON Greek or Latin? Does

he write in verse or in prose? But whether he has become

tetter or nore prudent, which is the principal thing, this

receives not the least notice ......• If his soul te not put

into tetter rhythm, if the judgement te not tetter settled',

I would rather have him spend his tirre at tennis. II Die

meerderheid het egter nie klagtes oor die rretodologie van hul

tyd gehad nie. Toe hy later na die College van Guyennege-

stuur v.ordwaar in die klas geen Latyn gepraat is nie, ver-

loor hy al gou sy vaardigheid in die gebruik van die taal.

3.2.3 Die sewentiende en agtiende eeu

John ArrosCcxrenius (e:intlik Johannes ArrosKorrensky), In r-bra-

wiese opvoedkundigehervormer (1592-1671) is die pionier van die

rroderne taalonderrig en die voorloper van die direkte rretode.

Hy is van oordeel dat die onderrig van ~tyn nie na wense is

nie en stel In aantal tekste saaman dit te vereenvoudig. Alle

tekstel:ehoort tot Irt .Céritre .dl interêt soos byvoorbeeld die

soldaat van daardie tyd. In 1628 voltooi hy sy ranue Lirtguarum

Reserata (Thegate of languages unlocked) wat in 1631 verskyn

en dadelik in 16 tale vertaal en uitgegee word, Hierin verdui-

delik hy die l:eginsel van direkte assosiasie tussen In v.oorden

In voorwerp. Vir baie geslagte het dit een van die vernaamste

werke op hierdie gebied gebly. Die l:::oekis gebaseer op enige
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duisende woordeuitdie alledaagse taalgebruik en saarrqevoeq

tot aanvanklik baie eenvoudige, naar later ingewikkelde sin-

netjies wat sodoende In aktiewe studie van In vereenvoudigde

Latyn m:ontlik gemaakhet.

Ver€lerpubliseer Crnenius ook : Linguëi.rUIn nethodus novfssfrra,

wat die eerste poq.inqwas an grarmatika induktief te onderrig.

In Honderdtal hoofstukke handeloor die mees uiteenlopende

onderwerpe - van die ontstaan van die wêreld af tot die God-

delike Voorsienigheid. Die grarmatika is nie behandel in die

vormvan reëls nie, naar in die tekste self. Die onderwyser

word bekwaam genoeg geag an die reëls volgens die induktiave

rretode te onderrig. Elke woordw::>rdnet een keer in In bepaal-

de betekenis en In bepaalde konstruksie gebruik. Ditwas die

eerste poqfnq an op In induktiewe wyse die grarmatika te onder-

rig. In 1632publiseer Ccrreniussy Magna Didactica wat vir

daardie tyd In profetiese boek is en wat uiters rrodem is in sy

opvattings. In 1658verskyn sy Orbis sensualiunt Pictus waarin

vir die eerste keer op In duidelike wyse die afbeelding as hulp-

middel in die onderrig gebruik word, (Taalonderrig deur prente) .

Elke Latynse woordword voorafgegaan deur In afbeelding.

Crnenius1 druk dit soos volg uit: "Niliil est in intellectu

quod non prius fuerit in sensu." (Die verstand bevat niks wat nie

eers deur die sintuie oorgeneemis nie.)

1. Closset , Fr.: Inleiding tot de didactiek van de levende
talen, p.lO.
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Een van CcIrenius1 se belangrikste stellings waarrree hy sy tyd

baie eeue vooruit was, is die volgende: "Elke taal rroet;meer

in de praktijk dan door regels geleerd worden en wel vooral

door te lezen'. te herhalen en te streven naar zo In getrouw

rrogelijke zowel rrondelinge als schriftelijke na1:::xJotsing."

Ccrrenius sê nienand rroet; toegelaat word an oor iets te praat wat

hy nie verstaan nie. Niemandrroet, toegelaat word cm iets te ver-

staan sonder an terselfdertyd in staat te 'YJeeS an sy kennis

daarvan in woorde uit te druk nie. Baie van die vrerk van Ccrrenius

is na sy dCXJdgou vergeet en dit het so vir twee eeue gebly.

Nog In figuur wat in hierdie tyd van baie belang is, is John

Locke (1632-1704). Hy gee blyk in sy essay: Sa:re Thoughts con-

cerning Education (1693) ook onder invloed te staan van M:Jntaigne

en Ccrrenius. Hierdie opvoedkundige'WYsdaarop hoe nutteloos dit is

an Latyn te onderrig aan leerlinge wat vir die handel en nyv.>erheid

bestem is. Hy beveel aan omFrans as T2 te leer. Verder spreek hy

hcmuitteen die dwaasheid en pedanterie van die onderwyser cm

die grannatika-metode in die onderrig van Latyn toe te pas; hy

stel voor omgebruik te maak van In gerrak.like en hurroristiese boek,

byvoorbeeld die Fabels van Aesoous, Sy benadering is die volgende2

"Men schrijve de Engelse vertaling op de ene regel en de Latijnse

tekst precies er naast; men lere eerst de vrerk:wc:ordsvonnenen ver-

volgens de verbuigingen van de naerrscocrdenvan buiten; dit zal

1. CIosset, op. cit., p.l0.

2. Ibid. ~--p.ll.
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het rrakkelijker makentot het hart van het Latyn door te

dringen. Een taal ~rdt niet kunstrratig gevorrrdof door mid-

del van regels, maar toevallig en door het volksgebruik, en

wie een taal wil leren spreken, noet geen andere regels vol-

gen dan op zijn geheugenvertrouwen en zich de manier van

spreken eigen naken van degenen van wie ze de rroedertaal is."

oor grarrmatika sê hy1: "Als zij slechts noet dienen an de

leerling in staat te stellen een paar boeken in die taal te

lezen, zonder over een kritische kennis ervan te beschikken,

kan rren ditdoel bereiken zonder de geest te belasten net de

talloze regels en valstrikken van de spraakkunst." Dit wil

dus sê ons leer nie 'n taal deur reëls nie, maar deur die ge-

bruik van die taal; nie deur ons geheue vol te prop net ver-

buigings en vervoegings nie, maar deur die taal vorms toe te

pas soos ons hulle hoor.

NO<Jbaie ander linguiste spreek hulle uitteen die streng for-

rreel-grarmatikale benadering van veral die onderrig van vreatrle

tale; dit is linguiste soos Johan Val.ent.Ln.Nei.dfnqer , James

Hamilton, Jean Joseph Jacotot en ander.

ook in Arrerika is daar baie stemne wat opgaan teen die toestand

van taalonderrig onder ander deur die COntnittee of TwelveReoort

in 1899. Baie min trense het hulle aan al hierdie oproepe gesteur.

1. CIosset, op. cit., p.ll.
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Aan die einde van die IBde eeu het die onderrig van die Latynse

grarrmatika 'n doelop hanself geword. Latyn was nie :meer die

medium van onderrig nie. Die onderrig en toepassing van die

reëls van Latyn is geformaliseer in In soort intellektuele

oefening. Die onderrig van rroderne tale het dieselfde pad ge-

volg.

3.2.4 Die negentiende eeu

'n Belangrike figuur in hierdie tyd is die Duitser Karl Plotz

(1819-1881). Hy was vir scmnige 'n afgod en vir ander 'n sim-

bool van onkundeen beheers die hele onderrig van Frans en

Engels in die meeste Duitse skole, selfs lank na sy dood. Sy

boeke is gebaseer op die bekende grarrma.tika-verta.aJ.m:todeen sy

onderrig en benadering is volledig op die onderrig van Latyn ge-

baseer. Hy slaag daarin an die uïtslui tlike grarnnatikale onder-

rig tot die uiterste grense deur te voer. Sy tekste bestaan uit

twee dele: (a) Reëls en paradigrras en (b) Sinne vir vertaling

in en uit die T2 in Frans en Duits. Die enigste onderrigrretódes

is werktuiglike vertaling. Dit kan neer op 'n versarreling van

Sieldodende vertalings van nie minder sieldodende sinnetjies nie.

Een van Plotz se leerlinge, Bahlsen, vertel dat hy en sy mede-

leerlinge telkens warmeerhulle 'n brief rroes skryf of 'n sin

rroes uitspreek, vir hul oë In oerwoud van paragrawe en In ondeur-

dringbare labirint van grarrma.tikareëls sien op:rys.
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Gedurendedie hele 19de eeu was die lesse in lewende tale In

min of meer bewuste na1::xJotsingvan die lesse in Grieks en

Latyn: grarrmatikareëls gesteun deur voorbeelde, wocrdelysce

an uit die hoof te leer en vertalings in en uitdie vreerrrle

taal. Pie resultaat van dit alles was : aanhoudendeabstrakte

verstandsoefeninge, vertalings en in alle opsigte In volkare

gebrek aan enige verdere belangstelling. Hulle het die Tl ge-

bruik an die T2 te onderrig. Tog was daar baie onderwysers wat

glad nie saarrqeatsmhet rret dié manier van onderrig nie en wat

ook nie vergeet het wat Ccrreniusdrie eeue terug daaroor ge-

skryf het nie. Heelparty het gerreendie beste rretode an die

belangstelling van die leerlinge te wek, is omdie leerlinge

eers -die taal te laat praat en an eers daarna geleidelik oor

te gaan tot lees en skryf. Hierdie rretode, wat bekerid staan as

die sogenaa.rrrlenatuurlike rretode, het baie aanhangers gekry.

Hulle het in verset gekomteen die uitdie hoof leer van woorde,

grarrmatikareëls, vervoegings en verbuigings, vertalings van sin-

ne wat heel tertaJ. onsarrehangendwas en waarin geen enkele leer-

ling geïnteresseer was nie.

Die navolgers van hierdie nuwerretode was van :rreningdat In rrens

In vreerrrle taal sou kon aanleer soos wat "n rrens jou rroedertaal

leer, naamlik deur te luister en te praat. Hulle het egter geen

rekening gehou rret die verskille tussen die Tl en;.T2 nie.
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Claude Marcel publiseer in ~867 sy boekr 'TheStudy of Languages

brought back to its true Principles, or the Art of 'Ihinking

in a Foreign Lan<Jl.léige(1867). Hierdie verhandeling is tot van-

dag toe nog baie bruikbaar. Marcel probeer omsy leer 1i.'1gedie

vreemie taal te laat beheers. Hy begin deur die gehoor van die

leerlinge te oefen deur 'n groot aantal tekste voor te lees.

Daarna lees die leerlinge die tekste self: eers eenvoudige en

liefs bekende tekste en dan langsarrerhand, namate!:rulle vorder,

rroeiliker tekste. Die volgorde is : luister, lees, praat en

ten slotte skryf. Claude Marcel was In taalpionier en het 'n

baie groot invloed uitgeoefen op die onderrig van vreerrde tale.

Dis In belangrike verdienste van Marcel dat hy die eerste, was

wat na die uitvinding van die boekdrukkuns, die aandag vestig op

die rroontlikheid en die belang an die aanbieding van vreerrde

taalmateriaal op twee m:miere aan te pak naamlik : sien en hoor.

Gouin en Berlitz was die grondlêers van die natuurlike of' natuur .....

metOdein die begin van die 20ste eeu. Die uitgangspunt van

Gouin en Berli tz was dat 'n rrens vir die leer van 'n vreerrde taal

dieselfde toestande rroet skep as dié wat aangetref word by die ver-s

werwingvan die Tl. Francois Gouin 1 het In metode saarrqestel

waarin hy onder ander die jongste ontdekkings van die Sielkunde

gebruik. Sy metode berus op die beginsel van die ideeassosiasie

-------~---------------------------------------------------------
1. Mallison, Vernon: Teaching a M:x1ernLanguage, p.12.
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en die proses van dink deur visuele beelde. By elke nuwewoord

noet die leerling sy oë toerraak an die innerlike beeld te kan

vormvan die voorwerp of die handeling waaroor dit gaan. Die

intuitieNe gebare, bewegings, prente en voorwerpe speel hierin

'n groot rol. Die Tl ~rd slegs terloops gebruik. In sy :

I I Art d' ertSeigrier et l' etudier les larigues (1880) verduidelik

Gouin sy ervarings en die van sy seun wat hy dopgehouhet na 'n

besoek aan In meulenaar. Hy' hoor sy seun In reeks logies-opeen-

volgende sinnetjies sê wat die arbeid van die meulenaar, die be-

wegings van die rreul.e, ens. uitdruk. Gouinmeendat dit van be-

lang is an hierdie manier verder uit tel:::ou en aan te pas aan

die eise van onderrig in vreerrde tale. Sy lesse ~rd soos volg

ingerleel:

(a) Die onderwyser verduidelik die algerrene inhoud van die

leesstuk/teks in die Tl.

(b) Hy' .speel die verskillende fases van die verhaal teJ:WYI

hy in die vrearrle taal sê wat hy doen. Qrdat dit omhan-

delings gaan, neemdie werk.wcorddie relangrikste plek in.

(c) Die verskillende handelings T.NOrdgegroepeer en weer opnuut

uitgevoer.

(d) Alles word eers rrondeling gedoen en daarna skriftelik.

Reekse en hoofreekse word opgestel en die vyf hoofreekse

bevat 2500 seleksies of 50,000 sinne en bring die leerling

in kontak :net 8000 woorde, Die meestie sukses bereik Gouin

hiermee in Duitsland. Die nuweelement is Ininterne aktiwi tei t

deur dramatisering van die verskillende sinne van elke seleksie.
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Praktiese voorbeelde van Geminse reekse:

r walk towards the door.

r draw near to the door.

r draw nearer and nearer.

r get to the door.

r stretch out rey ann.

r take hold of the handle.

r turn the handle.

r open the door.

r pull the door.

The door rroves.

The door turns on its hinges.

The door turns and turns.

r open the door wide.

r let go the handle.

WilhelmViëtor (Sy skuilnaam was : Quousquetandem: hce lank nog?)

In Duitser en In baanbreker vir sy tyd het in 1882 In baie belang-

rike en sterk rnili tante anonierre pamflet geskryf: .Der Sprach1.lnter..ticht

IIn..lSS urnkehren. Hy val hierin die gramnatika-vertaalmetode aan en- sê

dat leerlinge nie reëls oor die taal rroet uitvind nie, maar self die

taalfeite rroet ontdek deur praktiese kennis van die taal op te doen

(d.w.s. induktief). Taal rroet in volledige sinne onderrig word.

Woorderroet in sinne wees, nie in isolasie nie. Die sin is die ba-

siese eenheid van spraak. Alles rroet in In konteks aangebied word.
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Taal noet aangeleer TM)rddeur dit te praat. Nuwe taaJn:ateriaal

noet rret behulp van gebare en prente onderrig word en rret woorde

wat reeds bekend is.

Die idees van Viëtor het groot opspraak. verwek in Duitsland,

Skandinawië, FrankJ::yk., Engeland en die V.S.A. Die fonetiese me-

tod.e en die Refonn-rretod.ewas die voorlopers van die Direkte rre+

tode wat in die hoofstuk oor die Strukturalisme bespreek sal word,

3.2.5 sarrevatting

Sanevattend kan daar dus gesê TM)rddat die invloed van die ouer

linguistiek op die onderrig van rroderne tale, soos volg was:

(a) Die onderrig van moderne tale is vir baie eeu lank op die

aanleer van Grieks en Latyn gebaseer.

(b) Hoeweldaar na die uitvinding van die beekdrukkuns vir die

eerste keer klagtes oor die swak onderrig van moderne tale

gehoor TM)rd,is die onderrig van Latyn tot aan die einde

van die 18de eeu as In intellektuele oefening beskou. Hier-

die benadering is ook op die onderrig van moderne tale oor-

gedra.

(c) Die ontstaan van die sogenaanrleGrant'ClarSchools in Engeland,

het die fonnele onderrig van Latyn versterk en die studie

van granmatika het In doelop hanself ger...ord.Dithet veroor-

saak. dat die moderne tale op dieselfde wyse, naamlik streng-

fonreel soos Latyn en Grieks, onderrig is.
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(d). Ibewel Latyn en Grieks minder en minder as rrondelinge

kcmnunikasie gebruik is, is die modernetale as net sulke

dooie tale beskou. Die rroderne tale is net soos Latyn en

Grieks, onderrig met vertaling en die literêre taalgebruik

as belangrike aspekte daarvan. Hierdie soort taalonderrig

het begin bekendstaan as die gramnatika-vertaaJrnetode.

(e) Die doelstelling van die onderrig van rroderne tale is nou

ern kermis te maakmet literêre produkte. Hierdie benadering

is verder geregverdig deur te sê dat dit 'n uitstekende

dissipline is. Die doel was ook an die vrearde taal te ver-

staan en te skryf sonder ern aandag te skenk aan die rronde-

linge gebruik van die taal.

(f) Watvir Latyn en Grieks gegeld het soos: die agt rededele,

rreqaruese vervoegings, verbuiging van werkwoorde, die roerro-

riseer van paradigmas, sinsontleding, ens. is ook op die

onderrig van rroderne tale toegepas.

(g) Latyn is gebruik as rrodel vir die beskrywingvan rroderne tale.

(h) Reeds in die 16de eeu laat Lucacius di Marinis in sy onderrig

van grarrrratika die klan op die taal self val. Ten spyte van

baie :r:ogingsteen die fonnele onderrig van gramnatika van

Latyn en ook Grieks deur linguiste soos Lucacius di Marinis,

Quintilianus, Erasrnis , Melanchton, Luther, Ratichius, ~bntaigne

en die baanbreker van die rroderne taalonderrig, die direkte
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assosiasie en die induktiewe wyse van gramnatïkaonder-

rig. carenius, het die fonrele benadering van taalonder-

rig vir eeue lank voortgeduur.

(L) John I.ocke beklemtoon in hierdie tyd reeds veral die feit

dat In mens In taal noet leer praat op die wyse waarop

die Tl-spreker sy taal aangeleer het.

(j) L"1 die 19de eeu beklemtoon Karl Plotz wéér die fonnele

gramnatika-verta.a.l.metode.Die Tl IDrd gebruik. an die T2

te onderrig.

(k) Baie linguiste soos Claude Mareel en ook taalonderwysers

kan in hewige verset teen die fonrele benadering en be-

kl.emtoonaspekte soos sien en hcor in die onderrig van

rroderne tale.

(1) Gouin en Berlitz propageer die natuurlike metode en wil vir

die aanleer van die rroderne tale dieselfde toestande pro-

beer skep as dié vir die verwerwingvan die Tl.

(m) ~7ilhelmViëtor propageer in 1882 'n baie rroderne siening

van taalonderrig in sy linguistiese studie. Dis tot vandag

toe van waarde. Hy het gesê dat leerlinge nie reëls oor

die taal rroet leer nie, maar self die taalfeite noet ontdek

deur praktiese kennis van die taal op te doen (induktief).
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Hy beklemtoondie onderrig van volledige sinne en nie

los woordenie. Verder rroet volgens han die taal in

konteks aangebied v.crd. Ten slotte sê hy dat taal aange-

leer rroet v.crd deur dit te praat. Hierdie taalgeleerde

se oproep het in sy tyd op baie dowe ore geval.

3.3. Wat is grmtika?

'lWee bekende toegepaste linguiste, J.P.B. Allen en H.G. Wid-

dowson1beskryf die gevoel wat daar ten opsigte van gramnatika-

onderrig bestaan het. Hulle haal dan die gediggie aan uit':

She stoops to ronquer wat TonyLornpkinsing en wat hierdie

gevoel rrooi vertolk: "Let school masters puzzle their brain,

with gramnar and nonsense and learning; Good liquor, I stoutly

maintain, Gives genius a better discerning."

Gramnatikawas (is?) een van die verveligste en obskure vakke

in die skoolkurrikulum. Dit het In reputasie van verveligheid en

dit lyk sans of dit opsetlik so ontwerp is dat dit alle belang-

stelling in die vak doodmaak. Dis rroeilik, onaangenaamen die

meeste leerlinge hou nie daarvan nie. As gevolg van die oordra

van die Latynse rrodel op die onderrig van die T2, is die aan-

bieding van grmtika oninteressant en vervelig.

1. Allen, J.P.B., Corder, S. Pit: ~§i~rs in Applied Linguistics, p. 45 .
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Die tradisionele gramnatika gaan terug tot die Grieks -

latynse verlede en die bekendste narre hier is Plato,

Aristoteles en ander. Linguiste hou hulle al baie jare

1:esig an die begrip: gramnatika, te definieer. Vir die

taalonde:rwyser is dit uiters 1:elangrik an presies te weet

wat rret gramnatika bedoel word, want een aspek van die T2

wat hy noet onderrig, sal die gramnatika van die taal wees.

Daar is dan ook tientalle definisies van wat baie linguiste

glo nou eintlik 'n grammtika is. Hier volg 'n paar van

hulle:

3.3.1 Gramnatika is die reëls of wette wat die gedrag van die taal-

elerrente1:eskryf (nie voorskryf nie). Dis wel preskriptief

vir die taalleerder c:m::lat'n m:xlernegramnatika sal beskryf

hoe die oorgrote rreerderheid van toonaangewenderroedertaal-

sprekers (Tl-sprekers) die taal vandag besig.

3.3.2 ~ ander noemdat gramnatika kán bete..'l(endie werklike struk-

tuur van die taal of 'n beskrywing van die struktuur. Dit

kan ook die sinproduserende eienskap van die rrens genoemword.

3.3.3 ~ ander noemdat grarmatika kán 1:eteken die werklike struk-

tuur van die taal of 'n beskrywing van die struktuur. Ditkan

ook die sinproduserende eienskap van die rrens genoemword.
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3.3.3 A. Gordon!· definieer ditsoos volg: Dis" a body of

emperical rules which explain and regulate the structure

of the sentence. '!

3.3.4 In die tradisionele sin is In granmatika van In taal,

volgens die linguistiek, ditwat ons voorsien van In

'WOOrdeskatan taal te kan bespreek, Hier word dan ook

verwys na In tradisionele gramnatikabJek wat besonderhede

l::evat soos: In lys net definisies, paradfqmas , ver-

buigings, sogenaarrdereëls en lang lyste net onreëlmatighede

en uitsonderings. Die tradisionele opvatting van die sin

was in die ou dae van Grieks en Latyn soos volg : onderwerp

(subjek) , gesegde (predikaat) byvoorbeeld: 'Ek is rroeg.

Dié benadering kan uitdie klassieke logika. Op die vraag

Wathet 'jy gekoop?, kan die antwoord : ,In trui. Hierdie

antwoord is vanuitdie oogpunt van die taal gesien as In

volkorre sin beskou, Vir die logika is dit nie In sin nie.

Hierdie soort granmatika het die afgelope 200 jaar sy invloed

laat geld en is deur die oorgrote neerderheid onde:rwyserswat

Engels as Tl en ook as T2 onderrig, gebruik. In Diagranma-

tiese voorstelling van die ou gramratikale benadering tot Tl-

asook T2-onderrig lyk soos volg:

---------------------------------------------------------------------

1. Byrn, Don : English Teaching Extracts, p. 88.
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Voorstelling van .die .vorms

Reëls .vir .die ..gebruik.

Voo:rbeelde

Oefeninge.cm die .kennis te toets

As 'n rrens na die aanbiedingswyses van party van die taalboeke

wat vandag nog in gebruik. is, kyk, vind 'n rrens presies hierdie

benadering. daarin 'Neer. Die oefeninge an die kennis te toets,

is slegs gramratikale oefeninge wat baie min te doen het met

konm.mikatiewevaardighede.

3.3.5 Robert Pool.ey" definieer gramratika as: "A description of the

way we speak and write English".

3.3.6 Paul Roberts2 sê gramratika is: "Sarething that produces the

sentences of a language, whether the sarething is a book or a

rrachine, or a humanbeing who speaks the language natively."

----------------------------------
1. Lamb, Pose: Linguistics in Proper Perspective, p.103.

2. Ibid., p.104-.
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3.3. 7 Nelson Francisl gee nie net een nie, maar sanrer drie

rrcontlike definisies van wat granmatika is:

(a) "The first thing we rrean by grannar is the

set of formal,patterns in which the 'WOrdsof a

language are arranged in order to convey larger

rreanings. It is not necessary that we be able

to discuss these patterns self consciously in order

to be able to use them. In fact, all speakers of

any language above the age of five or six Jmow how

to use its complexforms of organization with con-

siderabIe skill, in this sense of the 'WOrd-

call it gra:rtln3r 1 - they are thoroughly familiar

with its grannar."

(b) "The second rreaning of· graI'lltar - call it

Grammar2 - is the branch of linguistic science

which is concerned with the description, analysis,

and formalization of formal language patterns .....

grannar in the first sense was in operation before

anyone fonrulated the first rule that began the

history of grannar as a study."

----------------------------------
<?

1. lamb, Pose Linguisties in Prooer Perspective, p.104.
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(cl "'!be third sense in which.people use the word

..gramrar is ·linguistic-· etiquette. This we may call

Granmar 3. The word in this sense is often coupled

with. a derogatory adjective: we say that the ex....

pressfen He ai.ri' t there is Dad gramnar. 'V'lhat we mean

is that such an expression is Bad linguistic manners

in certain cfrc'les,"

3. 3.8 Histories gesien het; gramnatika beteken '.n volk se hele

linguistiese apparaat : hul' spraak en floofsaaklik hul ge...

skrifte. Die grondslag van die grarnnatika kan van die

agtiende-eeuse studie van die sogenaarrdepreskriptiewe

gramnatici ...- taalgeleerdes wat slegs geïnteresseerd was in

die formulering en vasstel van reëls van die korrekte gebruik

van Engels.

Die grarrroatika is· nor.rratief en preskriptief, ditwil sê

hulle gee nie 'n beskrywing van die taalgeóru1k. soos wat "n

mens ditkan waarneemny alle taalgebruikers nie, maar dis

uitsluitlik geBaseerop die taalgebruik. van invloedryke outeurs

en dit stel hierdie taalge13ruik as normvoor.

3.3 .9 Anton Reichling1 sê van gramnatika die volgende:

----------------------.-----------------------------
1. Reichling , Anton .Verzairelde Studies·, P, 8.
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"Daaran kent iedereen die de grarrmatica van één taal

beheerst, ook die van een andere taal, voor zover het

datgene betreft wat voor de grarrmatica wezenlijk is."

Vanwat algerrene taalwetenskap is, sê hy1 : IIAlgerrenetaal-

wetenschap was: .!)iet zoals rren in vrijwel alle hand-

boeken kan lezen, oorspronkelijk alleen naar taalfilosofie

en onvolledige logica, maar zij was ook een in een ver-

bijsterende rijkdan: speculatieve betekenisleer, een

wetenschap, waarvan de beoefenaars zich zeer wel bewust

waren geen logica te bedrijven. Ik spreek hier over de

z.g. "qrarrmat.Lcaspecul.atdva", der middeleeuwse geleerden."

3.3.10 Lyons2 besJayf In tipiese Latynse grarrmatika soos volg.

Dit het bestaan uit 3 gedeeltes. Die eerste gedeelte stel

die grarrmatika in diens van die kuns van die korrekte taal-

gebruik en die verstaan van die klassieke skrywers. Dit han-

delonder :rreeroor letters en lettergrepe. Die tweede ge-

deel te behandel die partes linguae (parts of Speech) (parties du

discours) en gee min of :rreer fyn besonderhede watter variasies

hierdie rededele ondergaan na gelang van tyd, geslag, enkel-

voud/:rreervoud,naamval, ens.

1. Feichlincg, op. ci t. ~ p. 8 •

2. Lyons, John: Introduction to Theoretical Linguistics, p.l3.
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Ten slotte volg 'n bespreking van goeie en slegte styl,

waarskuwings teen foute en barbarisrres en voorbeelde van

watter stylfigure aanbeveel word.

3. 3.11 Onder In intuitiewe gramnatika, ook VJelgenoem 'n inplisiete, ge-

internaliseerde ( interne, rrentale grarrma.tikaverstaan 'n

mens volgens Helbyl gewoonlik: "das den Sprecher und Keker

interne Regelsystem, auf Gr1.md dessen dieser die betreffende

Sprache beherrscht, d.h. richtige Satze bilden und verstehen

karm.II

Daar is verder ook nog 'n deskriptiewe grarrma.tika, 'n lin-

guistiese grarnnatika, In psigologiese grarnnatika en 'n pedaqo-

giese grarrma.tika. COrdie' laasgenoerrde soort grarrrnatika sal

ek later breedvoeriger ingaan.

Ek volstaan binne die ra.am-Jerkvan hierdie studie by die boqe-

noemdedefinisies.

3.4 MOOntliketoepassings vir tweedetaalonderrig

Uit die voorafgaande besonderhede blyk dit dat die oriderrig van

formele grarrma.tika by die meeste leerlinge nooit baie geliefd

was nie. Die Latynse :m::x1elword tot vandag toe op die onderrig

van die :m::x1ernetale oorgedra.

------------------------------------
1. Van Besien, F. en Spoelders, M.: Bedenkingen bij een Pedagogische

Grarrma.tica, p. 18.



79.

Tog rroet, die T2-ondawyser wel ~t wat met grarrrratika l:edoel

word, want ny kan tog nie In T2-onderrig sonder omaandag te

skenk aan die gra:rrnBtikanie. Dis dus belangrik dat veral die

T2-onderNYserweet hoe die Tl-spreker die taalelerrente aanroe-

kaar skakel. Hy:rroetweet floe die Tl+sprekar die taal in In

alledaagse taalsituasie gebruik, want dis hlerdie taal wat hy

aan die T2-leerling moet onderrig. (Vglook opmerkingonder 2.3.2)

Die ouer linguiste net die gramPatika van die taal gebaseer op

die taalgebruik van die Ou gevestigde outeurs van die klassieke

en hierdie gramPatika liet min te sê vir die onderrig van In T2.

Dithelp die T2-1eerling nie veel as hy die he.le woordeskat wat

die taal bevat, goed kan 1l'anipuleer nie, naar a6soluut te kort

skiet in kommrnikatiewetaalvemoë. B3.iedefinisies wat gebaseer

is op die fo:rmeleonderrig van Grieks en Latyn net min te sê vir

die T2-onderNYseren sy leerlinge. Dis wel vir die T2-onderNYser

nuttig amte weet wanneer 'n sin In sin is en wanneer nie, maar

die onderrig hiervan moet veral in die Tl geskied sodat die T2-

leerling op merdie kennis kan voortBou.

Nelson Francis is een van die linguiste wat Daie taalkundige insig

aan die dag gelê het deur te praat van gramPatika as In stel for-s-

mele patrone. Hysê dis nie nodig omdie patrone (strukturel bewus

te Despreek omhulle te kan gebruik. nie. Hier 13epleit ny dus al In

infonrele Denadering tot T2..-onderrig. Hy verwys na 5- en 6-jariges

wat presies' weet hoe cmal die korrplekse taal vonre te organiseer en

ditmet groot vaardigfieid kan doen. Hy suggereer htermee ook dat
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daar ondersoek rroet ingestel word na hoe die Tl-spreker sy taal

aanleer (taal ve:rwenringby die kind waaroor later neer) .

Natuurlik staan hierdie siening aan groot kritiek bloot soos

sal blyk uit die hoofstuk oor die T.G.G.

Verder toon Francis in sy granmatika aan wanneer taal granmati-

kaal verkeerd is - ditwil sê wanneer sekere uitdrukkings in

sekere kringe as swak linguistiese gedrag sal bestempel word. Dis

nie iets waaroor die onderwyser han hoef te bekcmrer nie. Die

leerling sal rroet leer dat In grarrnatika nie die taal kan voor-

skryf nie, want taal lewe en verander gedurig. Ander linguiste se

opvattings oor gramnatika .is amdie woordeskat te verskaf an oor

die elemente van die taal te kan praat. Hierdie fomele benadering

verskaf nie veel praktiese hulp aan die T2-onderwysernie.

Reichling is van rrening dat wanneer In leerling een taal ken -

sê naar sy Tl - hy rret behulp van dié grammatikaook die gramnati..'1(a

van ander tale kan baasraak. In die onderrig noet daar dus terug-

verwys word na die granmatika van die Tl an sodoende die nuwe

granmatika van die T2 te probeer verklaar. Helby praat, soos

Chansky, van Ininterne. reëlsisteem op grond waarvan 'n leerling die

taal beheers deur korrekte sinne te kan naak en hulle te kan ver-

staan. Hoedie T2-leer ling hierby kan baat vind, word nie duidelik

aangetoon nie.
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3.5 Watgranrnatika nie is nie

Grarmatika is nie preskriptief nie. Dis nie daar an aan te

dui wat nie aanvaarbaar en wat 'Welaanvaarbaar is nie. Gram-

natika is ook nie die juiste titel vir In deel van die kurri-

kulumof onderafdeling van Engels of watter taal ook al wat

daarop gemik is an leerlinge beter en korrekter te laat

praat of skryf nie. Die storie van die seuntjie wat die vol-

gende op die skryfbord geskryf het:

"Dear Teacher: I have wrote "I have gone" one hundred times,

like you said, and I have VJeI1thare," is In baie bekende

cliché an as In voorbeeld te dien van hoe nutteloos fonrele

onderrig in die grarrrnatikavan die verlede (en hede?) was

(is?). Dit illustreer hoedat die fonrele grarrrnatikale onder-

rig nie die gewenste resultate in die T2-klas oplewer nie en

dat blote herhaling sonder begrip, geen doel dien nie.

3.6 tri Preskriptiewe grëiI!trléitika :niét die klem op die korrektheid van taal

Die fout van die tradisionele grammatikawas dat dit taalgedrag-

rigtings wouvoorskryf en dus preskriptief (voorskryVJend)was

en nie deskriptief (beskrywend)nie. Dit het te doen reet die voor-

skryf van die korrekte gebruik . Dit was dikwels gebaseer op be-

grippe soos logika, skoonheid van die reëls van 'n ander taal

(Latyn) of vroeëre stadiums van dieselfde taal.
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Voorbeelde van die praktiese toepassing van die preskriptiewe

benadering is die klan op die korrektheid van : It IsI,

you and I, my friend and I, I want to take it with, ens.

terwyl dit in die volksm:md glad nie so streng gebruik .....xrrd

nie en You and ne ~ls gehoor ~rd.

Die gebruik van shall ert 'Will in byvoorbeeld: I shall, he, she,

it, will, .~ Shall, you will ert they will, ~rd nog dikwels

so in Engels as T2 onderrig. In Engelse geestelike, Robert

Lowth, biskop van die Church of England, het veral klan gelê

en aangedring op die korrektheid van shall ert will. In Vonn

soos: He is taller than me, het hy dan ook veroordeel. Taal-

geleerdes het gesê dat die gramnatikas en die onderwysers wat

dit onderrig, hulleself as In soort taalpolisie aanstel wat

voorskrifte wil gee. Dié onderwysers beroep hulle op die

skrywers van vorige eeue.

Die onderskeid tussen: .shall en will word tot vandag toe in

baie dele van die wêreld onderrig as synde die enigste vorme

wat korrek is, terwyl die Tl-spreker veral wat die uitspraak be-

tref amper geen onderskeid tussen : shall ert will maak nie. Hier- --
het clie uitsprake in In preskriptiewe granmatika dus direkte

invloed op die onderrig gehad. In Afrikaanse voorbeeld van

hierdie verskynsel is miskien : !tet vakarisie ert' OPvakansie

wat deesdae albei aanvaar word. In die verlede is : OPvakansie

in die meeste taa.lI::xJekeas verkeerd beskou.l

1. Van der Merwe, H.J.J .M. Die Korrekte W:lord, Va'1Schaik, 1968,
p. 291.
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"n Mens kan ook dink aan ;' iemand is aan diens ( 00 diens of

iemand het diens, of :' dis nie jou besigheid/saak nie, óf

wat van : laas jaar en verlede jaar.

3. 7 Die fomele granrnatika ....vertaalmetode ge5aseer op die onderrig
van Latyn en Grieks en hoe dit die onderrig van· In T2 sans wel
positief óeÏIivlóedfiet·

H<:leHe1hierdie forrre1.enetode van onderrig nie vir die onderrig

van In T2 aanbeveel word nie r net ditnie al tyd skipbreuk gely

nie. In die fiande van In verligte ondeJ:wyser, gekcmbineer net

In sterk elerent van aktiewe geJ3ruik van die taal, het dit sans

wel goeie resultate opgelewer. Hoogs intelligente leerlinge

net "n goeie oor en geneile en "n sterk belangstelling in abstrak-

te redenering, het goed gevaar in die aanleer van 'n mx1erne taal.

Ookvolwassenes behaal, soms'goeie resultate wanneer hulle die

reëls en uitsonderings van 'n sekere taal leer en paradigmas en

woordelyste rre.rroriseer. Ditkan egter nooitvoorgehou word as

"n ideale netode nie.

3. 7.1 . :Mároriserinsr

Die aspek van rne.rrorisering wat deel uitgema,akhet van die on+

derrig van die granrnatika van Latyn en Grieks, het vandag ook sy

plek in die onderrig van "n T2. cm af en toe nuttige sinne en

frases wat dikwels in die alledaagse taalgeBruik voorkamen wat

leerlinge verstaan, van Duite te laat leer f het wel definitief

waarde. So is daar begroetingsvonre en beleefaheidsgesegdes
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wat dadelik as parate kennis in die betrokke situasie beskik-

baar kan wees. Voorbeelde van wat T2-leerlinge gerus van

buite kan leer, is =- Goeierrore. Hoe gaan dit? Warmeerver-

j aar jy? Aangertc3ItEkennis. Baie sukses hoor! Gee In bietjie

die koerant vir my. . Ek Wil jou ook In baie geseënde Kersfees

toewens, hoor! Kan ek jou help? (In In winkel) Aan iem:md

wat jy ont:rroet: Ek is baie bly dm jou/u te ont:rroet.

Ek is daarvan oortuig dat daar baie leerlinge/oud-leerlinge

is wat in die .Ou.skool hulopleiding in Frans of Duitsgehad

het en wat ook baie uitdrukkings uitdie hoof noes leer. Wie

onthou dan nie die Franse ekwivalent vir: . Kan ek jou help?

(Puis-je vous êtrez utile?) of: AangeriaIt'Ekennis.

(Enchanter de fair votre connaissance óf: .Hoe .oud is jy?

(Quel age as tu?) . Hoe gáart dit? (Ccmrent-allez vous?) ens.

Die belangrike vraag hier bly natuurlik of dit wat jy uit die

hoof noes leer, ook al tyd die gangbare uitdrukkings in die taal

is.

3.7.2 streng fOrmele reëls

HoE.weI hulle sekerlik verreweg in die minderheid is, is daar

leerlinge wat as gevolg van die aanleer van reëls en sinsont-

leding In absolute aanvoeling het vir wat taalkundig korrek en
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nie korrek in die gangbare taalgebruik is nie. In Voorbeeld

hiervan kan die volgende 'Wees. Ienand sê : She sings good, in

plaas van: She sings well. In die ou gramnatikaskool het

leerlinge geleer dat <3'oodhier In ~rd is en die ~rdelike

vorm van ~ is well en kan nié-~ 'Weesnie. Dis In lang

pad, naar so word dit dan uitgeredeneer. Heelparty volwassenes

se streng gramnatiKale onderrig in Latyn stel hulle in staat an

byvoorbeeld In onl5erispelike Engels te kan sJayf en hul woorde-

skat is gewt:Onlik fuie groter as dié van ander.

Wat veralook. dikwels opvallend is, is die feitdat persone wat

In streng grarrrnatikale ·opleiding in Engels of Duits gehad het,

na 'n 3 maande se verBlyf in die beerekke land, die taal geweldig

vinnig aanleer.

Sarmige taalnavorsers en universiteitspersoneel l5eweerdat dit

lyk. of studente wat van Cbs-Europa kern en ~ls In streng for-

nele gramnatikale onderrig in Engels ontvang het, en nou aan

Engelse universiteite komstudeer r 'n beter venroë openbaar an

Engels te praat as dié wat van Wes-Europakern. Dit ~rd verklaar

as gevolg van 'n duidelike klemverskuiwing wat daar plaasgevind

het ten opsigte van die onderrig van gramnatika. In Cbs~Europa

het dit nog sterk. fomeel geBly en in WéS~pa begin die klan

neer en meer val op "n infomeIe benadering tot taalonderrig.

Vir die lX>genoerrdestellings is daar egter geen wetenskaplike

bewyse nie. Wat die fomele onderrig van die T~ :tetref , word

daar beweer dat kenriis van die gramnatika 'n Daie lJelangrike
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hulpniddel is by die aanleer van 'n T2. Ditgee ook skoling

aan die denke en dit bring leerlinge op 'n hoër vlak van taal-

ontwikkeling (Tl). Die onderrig van graItl1E.tikarna.gook sinvol

wees ardat dit die leerling se belangstelling rna.gprikkel in

die ontstaan en verskynsel van taal. Die onderrig van fornele

gramnatlka aan Tl-leerlinge leer hulle an die graItl1E.tikale

terminologie te kan hanteer. Die bydrae van die tradisionele

gramnatika strek oor 'n tradisie van meer as 2000 jaar. Die

tradisionele gramnatika het definisies verskaf, rededele, ba-

siese strukture soos frases, bepalings en sinne. Ook het hulle

In stel terne daargestel wat dit rrcont.Lik rna.akam oor taal te

praat, ditwil sê In soort rretataal. Hierdie terme stel onder-

wysers in staat an die reëls aan ander te onderrig. Tot vandag

toe v.ordhierdie terne by die onderrig van en die Tl en die T2

in baie lande gebruik. Hierdie terne v.ord aangewendas 'n

beskrywende en analitiese stuk gereedskap.

Baisierl sê van Tl-onderrig: "Dat spraakktmstonderwijs .op ile

---------------

lagere school, naast de précisering van de taal zelf en haar in-

houd, de vonning van het denken bevordert."

Die rrenings hieroor blyegter baie verd~ld.Stutterheim2 sê:

"Wij pleiten dus niet voor onderwijs in de graItl1E.tica,naar

voor onderwijs in dat gedeelte der graItl1E.tica,waarnee de leer-

lingen blijkens de ervaring als taalgebruikers rroeite hebben."

1. VanBesien, F. en Spoelders, M.: Bedenkingenbij een
Pedagogische GraItl1E.tica,p. 18.

2. Ibid., p.18.
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3.8 Hoedie tradisionele grarnnatika die onderrig van die Tl
en daarem ook die "T2of ncdëmexaal; beïnvloed het

Daar is vandag nog heelpartyonderwysers wat hul T2-onderrig

op die klassieke taalstudie van vroeër baseer. M:x)ntlik behandel

hulle nog sinsontleding en woordbencerninqen praat hulle van 7

tot 9 rededele waarvan 8 tot op datum nog in gebruik is.

Tog vx:>rdhierdie groep T2-onderwysers in SUid--Mrikakleiner en

kleiner en in die jongste sillabus vir st. 9 en 10 vir Afrikaans

T2 vx:>rddie klan ook nie maer hierop gelê nie. Daaromis dit myns

insiens binne die"bestek van hierdie studie nie nodig ern in te

dring in die kritiek teen die klassifikasie van rededele en

vx:>ordbenoaningsnie. Dis ook nie ter sake an na te vors waaran

die gebruiklike definisies van die rededele vaag en ontoereikend

is nie. Dit sal 'n nuwestudieveld op hanself wees an vas te

stel in watter mate die huidige grarnnatikale benamingswat ons

van die ou Grieke en Chanskyontvang het, wel die toets van kri-

tiek kan deurstaan. 'n Paar van die belangrikste dwalinge van

die Latynse granma.tikawas dat taal op skrif gebaseer is en dat

taal bestudeer noet vx:>rddeur reëls van korrektheid te leer.

Hier kan dan ook die fout vandaan an taaltekste vir T2 as óetrou-

baar te aanvaar, te:r:wylhulle glad nie alledaagse taalgebruik

nie, maar dikwels verouderde taalgebruik bevat het. So baie

strydvrae of iets wel of nie op 'n bepaalde wyse gesê kan vx:>rd

nie, het weer verband rret die beheptheid met reëls van korrekt-

heid.
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Grammatika-onderrig het selfs in die Tl nie die gewenste re-

sultaat vir die werklike taalbeheersing van die leerlinge op-

gelewer nie. Daar word vandag ook hoe langer hoe meer klem

gelê op doeltreffende onderrig in die Tl ordat, dit van baie

groot belang is vir leerlinge wat In T2 noet aanleer. Oor

die oordrag van granmatika-onderrig van die Tl na taalbeheer-

sing sê Macaulyl: "School granmar instruction is ineffective.

Manychildren have learned to write effectively while being

taught grarrmar, but probably nore have learned in spite of it

rather than because of it. II

Hier word dus duidelik gesuggereer dat die onderrig van formele

grammatika nie dié heilsame invloed op Tl-onderrig gehad het wat

daarvan verwag is nie. Hieruit kan ons dus konkludeer dat hier-

die soort van benadering vir die T2 ook nie die antwoord op ons

probleme is nie. OokRosenbaum2sê daar is: "Ovel:Whelrningem-

perical evidence that there is no connection between instruction

in linguistic description and the per'forrrenos of literate skills."

S};X)elderen Van Besien3 sê die voagende oor die tradisionele gram-

rratika: "Niet alleen worden aldus de linguistische principes van

de traditionele grammatica bekriticeerd, maar ook de didactisch-

rnetodologische kenmerken van de schoolspra.ak.kunst worden onder

de loupe genanen. Zo verwijt men haar de beklemtoning van de

schrijftaal, zodanig dat spraakkunst dikwijls gelijk staat aan

"schrijfconste", zijn te grote verbondenheid met het Latijnse

nodel waardoor sans vervreem:llieid met de noedertaal ontstaat, zijn
--------------------------------------------
1. Van Besien, F. en S,PJelders, M.: Bedenkingenbij een Pedagocrische

Grammatica, p.29.
2. Ibid.

3. i£:bid•.._
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klemtoonop de morfologie, zijn sterk normatieve inslag, zijn

inpliciete definities, zijn deductieve methode, waarby uitgaan-

de van regels, geïllustreerd met voorbeelden wordt;verwacht dat

de leerling in alle anstandigheden deze regels zal toepassen,

zijn klemtoonop spelling, zijn ver doorgedreven en atamstische

zinsontleding, enz." Watons hieruit dus kan leer, is dat veral

die metodologie van hierdie benadering ook vir die Tl absoluut

onder verdenking staan. Die groot oorbeklemtoningvan die gram-

matikale aspekte van taal en van skriftelike werk en die totale

ve:rwaarlosing van die mondelingeaspek van taalonderrig in die Tl

het tot gevolg gehad dat hierdie benadering net so op die T2 toe-

gepas is rret die bekende resultate. Die afleiding is geraak dat

ook in die T2, die leerlinge eers die reëls en sinsontleding van

die T2 moet ken en dat hulle, wanneerhulle die T2 wil gebruik, die

reëls sal kan toepas en hierdie gramratikale kennis sal kan oor-

dra. Dit was nie die geval nie.

IVolgens 0 IDonelI : "leert het traditionele gramnatica-onderwijs,

hoewel,het verbetering van de performance als doel stel t, ~

de taal." Hy sê verder dat die skoolgranmatika nie slaag nie,

is nie vanweëdie feit dat dit 'n verkeerde gramratika sou wees

nie, maar: "dat de ware reden is dat een menselijk wezentaalge-

bruik leert door de taal te gebruiken en niet door er over te

praten." Hier beklemtoonO'Donell die aspek waaroor reeds baie

jare geskryf en gepraat word, naamlik dat 'n mens 'n taal aanleer -

----------------------------------------

1. VanBesien en Spoel.ders , op. cit., p.30.
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hier die Tl - deur dit te praat en nie deur daaroor te praat

nie. (In die hoofstuk oor kindertaalverwawing sal hieroor

breedvoeriger gehandel v.orcl.) Dis juis een van die groot

redes waaran so baie T2-onderwysers geen sukses :rret rrondelinge

taalgebruik behaal nie OITdathulle, in navolging van die rrodel

van die Tl, slegs oor die T2 en nie in die T2 praat nie.

spelden Lewisl beklemtoon die feit dat for:rrele granmatika-onder-

rig aan werklike taalbeheersing weinig kan toevoeg. Hy sê:

"Dat kinderen voor ze naar school koren, reeds een dergelijke

beheersing van de taal hebben verworven, dat studi..e van gram-

rnatica daar nog weinig kan aan toevoegen. De intui tieve gram-

rnatica van de taalgebruiker wordt, trouwens niet verworven

door blootstelling aan een descriptieve granmatica, immers:

en nou volg wat W.R. 0 IDonel12hieroor sê: "Wehave to distinguish

this (internalised) gramrar which the himan being can use, but not

necessarily talk about, fran any other kind of granmar which he

can talk about, but not necessarily use." Wat0 IDonelI hier wil

sê, is dat die mens In aangebore venroë het omtaal te kan aan-

leer en dat hierdie venroë nie noodwendigbeinvloed en verbeter

v.ord deur die forme.le onderrig van In bepaalde granmatika nie.

1. Van Besien en spoel.ders , 9? ci t . p. 31.

2. Fraser, Hugh& 0 IDonelI, W.R. : ,Applied Linguistics and the
Teaching of English, p.161.
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Die bekende Harold E. palmer1 wa~ In deskundige oor die aanleer

van In T2 was, sê reeds in 1921 hieroor: "Nearly all the tirre

spent by the teacher in explaining why such and such a form is

used and whya certain sentence is constructed in a certain way

is tirre lost, for such explanations merely appease curiosity,

they do not help us to form newhabits, they do not develop auto-

matdon. Those whohave learnt to use the foreign language and

who do use it successfully have long since forgotten the why and

the wherefore, they can no longer quote to you the theory which

was supposed to have procured them their eenmandof the language."

Palrrer bevestig hier wat 0 IDonell ook sê naamlik dat die gebruik

van In Tl of T2 nie afhanklik is van In bewuste en deeglike ken-

nis van die gramrratika nie, maar aangebore is. Hy beklemtoon verder

dat forrrele gramratika nie help omte kan sê hoe In mens die taal

aanwend nie. Hy noemdie doel van T2-onderrig an nuwetaalgeY.DOn-

tes so aan te leer dat hulle outaraties 'WOrd. Palmer bevestig weer

eens die feit dat iemandwat In T2 goed kan hanteer, nie kan sê

hoekomhy sekere taal vorrre op In sekere wyse aanwendnie.

Lado2 laat homook uit oor die outaratiese karakter van taalgebruik

en die onderrig van fonnele grarrmatika het geen plek in sy opvat-

tings nie. Hy sê oor taalgebruik: "Aperson knows hav to use a

language whenhe can use its structures accurately for a::mrunica-

tion at will, with attention focused on the content, recalling

autaratically the units and patterns as needed and holding them

for a normal span at conversational speed, noticing any errors

that occur."

--------------------------,
1. Palmer, Harold E.: Principales of LanguageStudy. p. 57.

2. Lado, R.: LanguageTeaching,pp. 34-35 .
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Deskundigesop die gebied van die OpvoedkundigeSielkunde

het vasgestel dat daar baie min korrelasie bestaan tussen

die vemoë cmhoë punte te behaal in bv. sinsontleding

en die vaardigheid cmbv. goeie Engels te skl:yf. Die ekspe-

riment van Asher (1923) Macauly (1947) en Robinson (1960)

getuig hiervan. Hierui t kan ons dus aflei dat die onderrig

van sinsontleding in die T2 hoegenaarrd nie kan verseker dat

leerlinge daarby sal baat vind as hulle die T2 wil skryf nie.

In die lig hiervan noet ons dus skepties staan teen sekere

oefeninge waar leerlinge gevra 'WOrdan losstaande sinne te ont-

leed en daarna van die bedrywendevorm in die lydende vonn te

verander. Dis nie alleen nutteloos nie, maar selfs skadelik.

In Formele grammatikale oefening het alleen dan enige nut as In

mens kan bewysdat die grammatikale kennis wat die leerlinge so

opdoen, oorgedra kan 'WOrdop die leerlinge se eie spraak en

skriftelike werk. Die grootste gebrek in die streng grammatikale

benadering is dat die leerling nie dit wat hy so geleer het, kan

oordra na ander taalvaardighede soos verstaan en praat nie. Daar-

cm is dit ook so verstaanbaar dat leerlinge wat jare lank onder-

hew'igwas aan In :rretodiekwat baie sterk geleun het en dikwels nog

leun op die fo:rrrele onderrig van grarmatika, in die praktyk te

kort skiet op die gebied van die verstaan en praat van In T2 -

die sogenaarrrlekamn.mikatiewetaal vemoë. In In ander eksperiment

het catherwood vasgestel dat leerlinge goeie resultate behaal het

in die korrigeer van sinne, maar swak gevaar het an dit grammatikaal

te kan verklaar. ook die verhouding tussen kennis van gramna.tika
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en die venroë an sinne te korrigeer, was baie laag.

(Benfer 1932, 1935). Dit sluit dus aan by Lado se siening

dat die leerling outanaties die fout kan aanvoel, maar hier ...

die outcrratiese taalvenroë het niks uit te staan met die

venroë an 'n fout granmatikaal te kan verklaar nie. Nog' n

toegepa.ste linguis wat die aspek van die grarnnatikale reël en

die praktiese nut daarvan beklemtoon, is prof. L.K. Engels1 van

die universi tei t van Leuvenin België. Hy sê in sy artikel ~

."PedagogiSchegrëin'Jr'atica.!....ê_,dievolgende oor die leer van granr

rratikareëls: "Nognooit heeft een verbaal_geni_te taalregel.

(in rroedertaal of vrearde taal). - d.w.z. een in zinnen geuite

regel (met of zonder opscmningvan voorkanen.deregelnatigheden

en uitzonderingen) tot een RECm'STREEKSEtoepa.ssing van die

regel geleid: er zit geen transfer op, ardat er geen handelings-

stimulans voortspruit uit een verbale opstelling die alleen een

(meestal deductief opqevat) inzicht en niet het granmatisch

gebruik zelf als doelstelling heeft." Engels sê hier dus baie

duidelik dat fonnele taalreëls vir sowel die Tl as die T2 nie von

veel nut kan wees met die oog op 'n regstreekse praktiese toe-

passing van die reël nie. Die rede hiervoor is volgens han ardat

daar geen praktiese gebruik van die taal by betrokke is nie.

Daar vind geen oordrag van die reëlopdie praktiese taalgebruik

plaas nie. Daar is wel 'n rroontlike deduktiewe insig, maar die

doel van die reël is nie an opqevo.lqte w:::>rd deur die praktiese

gebruik van die reël nie.
---------------------------------

1. Engels, L.K.: Pedagogische Granmatica's, p. 2 .
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Hienree wordnatuurlik nie die waarde van die wetenskaplike

granmatikas en skoolgramratikas vir veral die onderwyser in

twyfel getrek nie, maar dit gaan hier an leerlinggerigtheid

en daarom dus an 'n pedagogiese instelling ten opsigte van

die granmatika. Ons wil hieruitprobeer leer wat die benadering

behoort te wees met betrekking tot die praktiese klaskarner-

gerigte onderrigtegnieke.

cm sy saak duidelik te stel, gee prof. Engelsl 'n paar baie

oortuigende voorbeelde van wat in die verlede (en selfs tot van-

dag toe) in sekere gramratikale oefeninge van die leerlinge ver-

wagword. Hieruit kan ook afgelei word hoe sterk die invloed

van die ou granmatikas van latyn en Grieks deurgedring het tot die

onderrig van die rrodernetale. In' n handl::oek vir Duitsvan ene

Spruyt staan die volgende: "Schreib durch, firr , ohne, (zonder)

urn, bis, gegen, wider stets met den akkusatif nie rni_t den Dativ

nieder. " Enigeen wat hier in Suid-Afrika in die ou skoolonderrig

in Duits ontvang het, sal dit herken. Die reël word selfs in

rymvonn opgestel, maar dithelp nie eintlik veel nie. Dis tog dui-

delik dat hierdie soort benadering absoluut nie lei na kcmmmika-

tiave taal vernoë nie.

In die verduideliking tot bJgenoarde oefening staan nog verder. 2

1. Engels, op. cit., p.22.

2. Ibid. ,pp. 22-23.
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"In de taalhandeling veronderstelt dit, dat de akkusatief

slechts merkbaar is bij het aanduidendTNOOrdof adjectief

(niet bij het substantief). Ookde kennis van genus en nu-

rrerus wordt zana.arverondersteld, plus de respectieve uit-

gangsrrogelijkhedenvan de aanduidendeTNOOrden:- ~ - en - es

en de al of niet gecanbineerde adjektieven: - ~ ..;.es, - en

reet hun I zwakkeI of I sterke I vormen al naargelang van de an-

standigheden. "

3.9 Gevolgtrekkings

Oosanmendkan ons dus sê

(a) Die tradisionele gramrnatika-vertaalrnetodekwalifiseer eint-

lik nie as taalonderrig nie aangesien die leerlinge nooit

onderrig ontvang in die praat van die T2 nie. cm In taal

te kan leer, noet jy die taal gebruik. Leerlinge is geslagte

lank op so In 'WYseonderrig dat hulle nie die T2 kan praat

nie.

(b) Ingewikkelde gramnatikale verduidelikings help nie omnuwe

taal~ntes aan te kweek sodat hulle outana.ties word nie.

Jy leer dan oor die taal, maar' nie in die taal nie. As jy

nie die vaardigheid en ervaring besit omdie T2, het sy

Engels of Afrikaans te gebruik nie, sal jy niks hê waannee

jy die abstrakhede in die reëls kan verbind nie en hierdie

gramrnatikale stellings sal dan slegs verwarrend en betekenis-

loos wees.
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(c) Swak onderrig in die Tl het ook In groot invloed op T2-

onderrig.

(d) Eksperimente het bewys dat daar l::aie min posftiewe oordrag

na effektiewe taalgebruik is warmeer leerlinge met In streng

gramnatikale benadering onderrig is. Daar is ook min kor-

relasie tussen kennis van byvoorbeeld sinsontleding en die

venroé an In T2 korrek te skryf.

(e) Die roeeste mense kan nie bewustelik grarrmatikaal verduidelik

waaran hulle sekere taal vorms gebruik nie. Hulle kan verkeerde

sinne korrigeer, maar dan nie verklaar hoekan die sinne ver-

keerd is nie.

(f) Uit die hoof geleerde taalreëls het min pedagogiese (toe-

passings-) waarde. As jy dink jy leer leerlinge abstrak

dink, skiet jy die doel van T2-onderrig mis. Die bewuste aan-

leer van taalreëls en die beklemtoning van abstrakte, logiese

denke oor die T2 versnel nie die beheersing van die T2 nie,

maar vertraag diteerder.

3.10. Die aspek van vertaling in die grammatika~vertaalrnetOde

3.10.1 Wat vertaling is

uitings uit In taal sodanig in In ander taal te vertaal en

ekwivalente te probeer vind wat vir die leser of hoorder dieselfde

inligting oordra. Dit rroet l:owendienem:::>sioneel,sosiaal en es-
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teties in dieselfde kategorie tuishoort as die oorspronklike

taaluitings. Dit vereis 'n baie grondige kennis van albei

betrokke tale : die Tl en die T2.

3.10.2 Linguistiese aspekte ten opsigte van vertaling as 'n hulp by
die onderrig van 'n vreerrde of tweede taal

In die red.elike onlangse geskied.enis van vreem::ietaalonderrig

is daar groot verskille in die opvattings of die Tl en ver-

taling in die klaskarrer gebruik noet wordwanneer die vreerde

of tweede taal onderrig WJrd.

Dis bekend dat die ou benadering tot grarmatika en die daarop

gebaseerde grarmatika-vertaalrnetcde van taalonderrig in 'n

groot nate van vertaling gebruik genaak het.

Daar sal nou eers vasgestel noet word of die ander onderskeie

linguistiese skole wat later breedvoerig bespreek sal word,

enige lig hierop kan werp.

As ons probeer an die behavioristiese stllnulis - respons - teorie

(SIR-teorie) toe te pas op die vraag of vertaling noet plaas-

vind al dan nie, beland 'n mens in 'n reeks argumentewat mekaar

dikwels weerspreek. Daar kan gered.eneerword dat in die proses

an te leer an ~rde in die nuwetaal te uit, die leerlinge be-

sig is an In addisionele stel response op stllnuli te verkry wat

oorspronklike slegs response in die Tl ontlok het. 'IWeestelle

response op dieselfde stllnuli noet egter verkieslik apart ge-

hou word as hulle nie met mekaarwil wedyweren waar die een

só inbreuk naak op die ander nie. Ditskyn die argument te wees

wat mensebeÏnvloed het an teen die gebruik van die Tl in die

klaskarrer te wees.
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'n Menssou egter ook kon redeneer dat wat betref die

aanleer van betekenis van woorde in die nuwetaal, die Tl

ook baie nuttig sou kon wees aangesien die leerling sy

gebruiklike response nie hoef te onderdruk nie, maar

elkeen van sy response - betekenis - stimuli (R - S)

wat hy reeds het, eenvoudig kan oordra op 'n addisionele

stimulus. Die aanleer van lyste van woordemet hul ekwi-

valente in die ander taal sou 'n rretode kon wees an dit te

bereik. Ditsou slegs kon slaag indien woordepresies die-

selfde vertaalekwivalente in die tweede taal gehad het,

want anders sou die r - s nie in staat wees an effektief

oorgedra te kan v.ord nie. Pat.tianyak"sê dat 'n basiese

onderliggende veronderstelling van die woord-vir-woord en

sin-vir-sin vertaling is dat die serantiese inhoude van 'n

woordof 'n sin in die Tl, presies so in 'n woorden 'n sin

in die teikentaal gespesifiseer kan word, Hy sê egter dat

ditsinloos is an te kyk of daar volledige gelykwaardigheid

tussen trekke van die twee tale bestaan. Die rigtinggewende

tekens vir taal in aksie is nie slegs woordeas geïsoleerde

eenhede van retekenis nie. Terwyl woordegevestigde waardes

het wa-e·afgelei is van die alledaagse gebruik, verkry hulle

spesiale betekenis in die konteks, die situasionele agtergrond

en as gevolg van granmatikale oorwegings. Só deurslaggewend

--------------------------------------

1. Pattanyak, D.P.: Aspects of Applied Linguistics, p.66.
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is die oo:rwegingvan al die linguistiese tekens dat

semantici beweer dat daar van geen v.oJrd in In taal met

reg gesê kan v.ord dat dit In ander v.oJrd in In T2 kan

beteken nie. Die aanleer van In T2 beteken ook nie ern In

nuwestel namevir dieselfde dinge te leer of In outoma-

tiese vertaa1middel, die internalisering van In tweetalige

v.oJrdeboeknie. Elke i tem van In taal is deel van In unieke

en baie kanplekse sisteem van sisteme.

Al wat eintlik gesê kan word, is dat In bepaalde konsep

deur In sekere v.oJrd in elke taal voorgestel kan word. Hier-

die twee wocrde korrespondeer slegs op grond van die gemeen-

skaplike konsepte wat hulle voorstel, maar is nie op In ander

Wjse uitruilbaar nie. Die woerd hond het sy eNeknie in alle

tale as dit op In lid van die hondagtige spesie toegepas word,

maar nie in uitdrukkings soos bv.: hy is so rroeg soos In hond,

so In hond!, hy is In suinige hond, ierrand soos In hond behan-

del, hond se gedagtes kry, ens. nie. As woorde slegs die enig-

ste faktor was, kan dit as In proses van direkte verbale ver-

vangings beskou -word. Daar is egter ook nog die probleem van

sintaktiese vonne. !be korrespondeer die struktuur van die sin

met die van In ander taal? Versteurings kan op enige vlak ont-

staan bv. fonologies, rrorfologies, sintakties of serranties.

Die vraag ontstaan of ons as ons die volgorde van woorde in die

teks volg, In korrekte sin van bv. Engels na Afrikaans sou

kon saamstel. Die getal ongelyke aspekte word hoe langer hoe

ongunstiger veral namate die betrokke taal meer verboë is.



100.

Afgesien van die verkeerde sinstruktuur wat maqontstaan

as gevolg van die proses van verbale vervanging, is daar

die onvennydelike effek op die styl van die Engelse of

Afrikaanse vo:rm. Dit maq die resultaat wees van 'n gebrek

an die sintaktiese middele wat eie is aan Engels of Afri-

kaans, te gebruik..

Baie tale het geen korresp:>nderendevormsvir deelwoorde,

die gerundiumen die onpersoonlike vormdit ert daar in

onderwerp-posisies nie. Ditgeld ook vir die indirekte voor-

werp en die uitgebreide gebruik van die lydende vorm an byna

enige verbale aksie te dek. Dis belangrik an heel aan die

begin te onderstreep dat wanneer sulke vervangings aangepak

word, hulle maar cor die algareen gedeeltelik slaag. Vcorbeel-

de hiervan is die Engelse WDOrdfamily teenoor die Afrikaanse

familie en gesin, die WDOrdknow teenoor ken en ~,last

night teenoor gisteraand en verlede naq, tell teenoor vertel

en sê, ens. In die sin dat enige twee tale rroontlik in staat

is omdie totali tei t van kognitiewe ervaring uitte druk, is

hulle dieselfde. Die onderskeie taalgebruikers nee:negter sekere

ervarings verskillend waar. Tale gebruik. ook verskillende mid-

dele an dieselfde inhoud weer te gee en hulle verskilook ten

opsigte van die hantering van betekenis. Qrdat sekere feite

deur elke spreker anders geïnterpreteer word, sal hulle as

gevolg van die verskillende taalagtergronde ook verskillend
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verwoordword. Dis die rede waaran vertaling wat ten doel

het an die betekenisvolle taaluiting van die een taal na In

arrler taal oor te dra, tweetalige bekwaamheidvoorveronder-

stel. Hoe meer gebalanseerd en gevorderd die vlak van twee-

taligheid is, hoe groter is die venroë van die leerling an

die bi -kulturele data met behulp van die Tl en T2 te nani-

puleer.

Robert Graves, die Engelse digter en rcnanskrywer noen ver.....

taling In leuen, In beleefde leuen. Party mense het ver-

talers selfs verraaiers genoen. Daar word ook beweer dat In

getroue vertaling dikwels nooit rroof,is nie en die rrooi ver-

taling is nooitgetrou aan die oorspronklike nie. Pattanyak

gee in dieselfde artikel soos hierbo genoen In voorbeeld van

die probleme hoe erndie Engelse sinnetjie: I fired a Wjrker

in Russies te vertaal. cm dit in Russies te vertaal, is daar

nog meer inligting nodig. In Mens sal noet weet of die aksie

voltooi is of nie ernte kan bepaal watter vormvan die werk-

VJOOrd: In voltooide of nie-voltooide, van toepassing is.

In Menssalook noet weet of die werker "n manof In vrou is

ardat die keuse gemaaknoet word tussen In manlike of vroulike

selfstandige naamwoord.
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Nog 'n voorbeeld hiervan is wanneer 'n sinnetjie soos :

Did you sleep well? of Het jy lekker geslaap? in Frans

vertaal noet word, In spesifieke situasies is enigeen van

die volgende, m:x:mtlikeen aanvaarDare vertalings:

'Est '~,cé que voUSavéZ Bien donni?

, Avéz ...;.Vous bien donni?

Vousavez bien dorrni?

AS tu bien donni?

, TU as bien donni?

Dis done, t I as bien dorrni, toi?

an uit hierdie sinnetjies die beste toepaslike een te kies,

is uitennate ingewikkeld en rroeilik.

Taal is die produk sowel as die uitdrukking van kul tuur .

an In taal te ken, is nie volledig sonder an te weet hoe De-

tekenis gestruktureer is nie. AS gevolg van die invloed van

die behavioristiese gekondisioneerde refleks op die studie

van taal en die noodsaaklikheid van die outcnatiese aspek by

die aanvangstadiumvan taalverwerwing te beklemtoon, is die

studie van die betekenis ongelukkig deur linguiste te min

beklantoon .
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Op watter wyse~rd verskillende tale op gelyke wyses

georganiseer? Dis waaroor heelwat teenstrydigheid bestaan.

Pit Corderl sê Chansky (waaroor later meer in hoofstuk 5)

se teorie beklemtoondie tot In groot mate universele

basis van alle tale en dus nie In deel van besondere gram-

matikas nie. Daar rroet hier op gelet word dat ditnie In

aanspraak is dat die basiskanp:mente van alle tale identies

is nie, maar slegs dat hulle In groot gedeelte van hul

reëls gareen maghê. Hy stel dus slegs In eendersheid en

nie In gelykheid van die basiskanp::mentevoor nie. Volgens

Corder is ditook nie te rroeilik an aan te toon dat hierdie

karp:>nentesoos tot op datumgeformuleer, nie universeel is

nie i hulle is ook nie eers gerreenskaplik vir twee geneties

verbonde tale soos Engels en Duitsnie.

Ruth Clark2 sê dat 'Wh~ egter glo dat verskillende tale ver-

skillende "Wêreldsieningsaan hul gebruikers oplê en dat by

die aanleer van In nuwetaal In nuwekonseptueIe raam.verk

betrokke is. As tale wel verskil soos wat Whcrrfbeweer, dan is

letterlike vertaling onrroontlik. Selfs as tale met mekaar ver-

band het soos wat Chomskysuggereer, is die gelykwaardigheid

tussen tale op die vlak van die dieptestruktuur en daaran rroet

~rd-vir-v.DOrd vertaling ont:rroedigword.

1. Corder, Pit Introducing Applied Linguistics, p. 240.

2. Clark, Ruth Papers in Applied Linguisties, Volmne2, p.341.
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Daar kan ook gevra ~rd watter lig die studie van die ver-

werwingvan die Tl bied op die vraag of ons vertaling in

die tweedetaalonderrig-situasie noet gebruik al dan nie.

Eintlik kry ons maar baie min lig ardat daar geen rroontlik-

heid is an 'n Tl deur mednm van 'n ander taal te onderrig

nie. Die studie van die verwerwingvan die Tl toon egter

aan dat 'n kind wel nuwegebeurtenisse (novel events) sal

konstrueer ten opsigte van die voorstellingsistene wat reeds

vir han beskikbaar is. Dis daarc:m onwaarskynlik dat selfs

as ons die effek van die Tl op die aanleer van 'n T2 sou

~u elimineer, die verbanning van uiterlike verbale stimuli

uitdie klaskamer, die gewenste resultaat sal hê. Daar skyn

dus geen teoretiese besware te wees an die leerlinge se Tl

in die onderrig van 'n T2 te benut nie. cm die leerlinge meer

bewus te maakvan die dinge wat hy implisiet oor sy eie taal

weet, mageen van die nuttigste middele wees wat die onderwyser

tot sy beskikking het. Hoe, wanneer en hoeveel bly die groot

vraag.

3.10.3 Vertaling as onderdeel van T2~nderrig

In die gramrratika-vertaallnetode, gebaseer op die onderrig van

die klassieke tale, het vertaling 'n alles oorheersende plek

in taalonderrig begin inneem. Vertalingsoefeninge was 'n stan-

daard-prosedure. Leesstukke in taal..boekenoes. in die ander taal

vertaal word, Ure en ure van taalonderrig het op hierdie wyse

plaasgevind en leerlinge het weer eens OD hierdie \"Yse
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nooitgeleer an die T2 te praat nie. oor die alganeen was

dit dan ook die gev..oJntean die T2 te onderrig met die Tl

as voertaal. Die aanhangers van die gramnatika-vertaal-

metode het ook die gebruik gehad an tweetalige wocrde.lyst.e

uit te deel wat leerlinge van buite noes leer.

3.10. 4 .ArgurrEnteten gtn'lStevan vertaling as In aspek van T2-orrlerrig

In die bespreking onder 3.10.2 is die linguistiese aspekte van

vertaling en dus die gebruik van die Tl in die tweedetaal-

orrlerrigsituasie bespreek. Daaruit kan ons konkludeer dat dit

nie so In uitgemaakte saak is nie.

Hieronder volg nou ander en meer praktiese argumente ten

gunste van vertaling.

Butzkarrmlmeen dat daar wel In plek vir vertaling in veral die

beginfase van T2-onderrig is. Hy gebruik vir sy rrodel vir die

aanleer van In T2 die volgende vyf beginsels:

(a) "Taalverwerving is een zaak van oefening en ge<M:X>nte-

vonning.

(b) In T2-situasies echt kormruniceren, leert menuiteindelijk

alleen in eentalige oefensituaties.

1. Van EIs, T., Extra, G., Van Os, Ch., Eongaerts, Th.:
Handboek voor de toegepaste taalkunde, het leren en onderwijzen
van rroderne vreem:le talen, p.350.
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(cl Vande universele en kreatieve aspekten van . de taal

noet in die zin gebruik genaakt worden dat TIende

leerling leert met weinig syrrcakt.Lscheregels veel te doen.

(d) Het denken en voelen zijn bij de T2-leerder in Tl verankerd.

Als boven gezegd is dat T2 as T2 geoefend noet worden, dan geldt

dit de slotfase van het leerproces en niet de begin.....

fase. In de beginfase zal er via Tl gewerkt noeten worden,

wil menresultaat hebben. Deze laatste stelling ten aanzien

van de beginfase staat :i.m diametralen Gegensatz, zur

Forderung nach Systemtrennung (Butzkamrnl~73~l77l

(e) arrlat taal betekenisdragend is, noet altyd, ook.in de oefen-

situatie, het bewustzijn van de kontekst aanwezig zijn."

Butzkarnn1se m::rlelvir die aanleer van nuwev.oordebestaan

uit drie fases:

(L) "Primair materiaal v.ordt in dialogische teksten

gepresenteerd en via herhaling gerre.rroriseerd, maar

sarantisering geschiÊ=<'ltmet behulp van de Tl.

(ii) Het primair materiaal v.ordt sekundair, d.w.z. het

v.ordt in oefeningen gebruikt. De oefeningen zijn

echter een- en tweetalig.

(iii) Het materiaal v.ordt in volledig eentalige kamrunikatie

geoefend. "

1. Els, et al., op. cit., p. 350.
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(f) Geleerdes is dit eens oor die feit dat bepaalde woorde se

ekwivalent in die Tl (leksikale i terns soos : boek,

olifant, melk, ens.) nie baie skade kan doen nie. Daar

word roeer en meer In gematigde standpunt gehoor ten op-

sigte van vertaling en daar 'WOrdbeHeer dat die eintlike

onus op die onderwyser rus omte bepaal hoe en wanneer hy

die Tl wil gebruik. Die gebruik van die Tl is wenslik

as ditonvermydelik, nuttig en In vinniger rretode is om

begrip aan te rroedig.

(g) Wanneer In onderwyser die betekenis van die Engelse woordjie:

rronkey, wilonderrig en hy het geen prentjie van In aap nie,

kan hy die klas vennaak deur as In aap rond te spring tot

leerlinge dink 0 ja, rronkeybeteken seker aap. Maar die di-

daktiese nut van die tyd wat daaraan bestee word, weeg nie

op teen die skade wat die taal verwerwingsproses rroontlik sou

kon gely het wanneer die T2-onderwyserby die woord: rronkey

dadelik aap sou gesê het nie. Dis doodnormaal,vir leerlinge

omaan die ekwivalente woord of struktuur in die Tl te dink

as hulle dit in die T2 hoor. Die onderwyser noet met behulp

van vinnige aktiwi tei te ditprobeer elimineer.

(h) Qie aanhangers van die oudio-linguale metode het geen beswaar

om In dialoog by die aanvangstadiumvan die T2-onderrig, In..
Tl-opscmning te gee an die betekenis duidelik te maak nie.
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(i) Party linguiste maak onderskeid tussen vertaling uit die

T2 in die Tl en vertaling uit die Tl in die T2. In die

raanwerk van In T2-les kan volgens hulle die bedoeling van

In oefening waarin die leerlinge taaluitings uit die T2

in hul Tl :rroetweergee, alleen wees dat die leerlinge die

taaluitings beter leer verstaan.

(j) Party linguiste vra hulself af of die verstaan van T2-uitings

nie rreer bevorder kan word nie as In mens van In aantal roei-

like woordedie Tl-ekwivalent verskaf en dan leerlinge na

die bestudering van die teks waaruit die 'N(X)rdekan, vrae stel

oor die inhoud en die fyner besonderhede waar rroeilikhede ver-

wagkan word. Hieroor sê Belyaye.'~liets wat bruikbaar lyk. Hy

sê In mens roet jou toevlug tot vertaling kan neen terwille

van die begrip van die teks in die vreerrrletaal wanneer In

leerling werklik op geen ander wyse die inhoud van In bepaalde

teks of sinne kan verstaan nie. .Maar in sulke gevalle is dit

In sogenaarrrleletter like vertaling wat onderneemroet "M:>rden

dit kan scrcmarbaie help. Dit help nie net an die teks te ver-

staan nie, maar ook an die spesifieke karaktertrekke van die

dinkprosesse in die T2 te groepeer. Dis waar dat InIetterlike

vertaling dikwels gebrekkig is, maar dit gee die leerlinge

oefening in die metode am in die vreenrle taal te dink. Verder

help dit die leerlinge an die nodige gevoel vir die taal te ont-

wikkel.

--------------

1. Belyayev, B.V.: The Psychology of Teaching Foreign Ianguages, p.l 72 .
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(k) Ander linguiste is weer van rrening dat dit sans ook baie

nuttig magwees an leerlinge af en toe te vra of hulle

die taaluitings wat hulle geleer het, nou ook werklik

verstaan deur uit die T2 in die Tl te laat vertaal. I.eer-

linge 'WOrdook so gedissiplineer. Dikwels lewer ditdie

bewys om te sien hoe oppervlakkig leerlinge lees en luister.

Uitdrukkings soos : It Is finger licking good of : v.k:lman IS

liberation, kan In heel tena.l goeie stimuhls wees tot

oorspronklike Afrikaanse skeppings deur leerlinge in die

hoër klasse.

3.10.5 Argumentewat vertaling met betrekking tot T2-onderrig of die
onderrig van In rroderne taal afkeur

(a) Orrlat die taak van vertaling In baie grondige kennis van albei

betrokke tale vereis, 'WOrdditredelik gou die werk van

spesialiste. Dit stel dus veels te hoë eise aan T2-leerlinge.

(b) 1In Toegepaste linguis, prof. VonParreren , se beswaar is dat

daar nou doelbewustaalversteuring plaasvind, iets wat In

mens juis graag wil verhoed. As In onderwyser dus kan kies,

is dit natuurlik beter an glad nie jou toevlug tot die Tl

~e neemnie. Daar is verder ook die didaktiese argument dat

In rnens met die vertaalmetode eerder die beheersing van die Tl

1. VanEls, T., Extra, G., VanOs, Ch., Bongaerts, Th.: Handboek voor de
toegepaste taalkunde, het leren en onderwijzen van rrodernevreerrde
talen, p. 348 •
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as die T2 toets. Die beste leerling vertaal nie as hy die T2

gebruik nie en vertaling is .nie In taalaanleer-aktiwi tei t nie.

VanParreren sê die volgende oor vertaling:

(i) "Het werkt weinig notiverend.

(ii) Een 'WOOrddat binnen de lijst gekendwordt , funktioneert

da.aJ::rnee nog niet buiten de lijst.

(iii) Maroriseren kost te veel tijd en energie. Zondereen

grote investering aan tijd en energie gaat er een klonterings-

effekt optreden, d.w.z. dat de 'WOOrdendie in het geheugen

dicht bij elkaar liggen doordat ze bijv. in één en dezelfde

leersituatie zijn aangebodenen ingeprent, de onderscheidingen

in de betekenis verliezen."

(c) Volgenssommigegeleerdes het vertaling geen plek in die eerste 3

jaar van T2-onderrig op sekondêre vlak nie. Daar wordbeweerdat die

onderdrukkingvan die Tl in die klaskamer, ook die beskikbaarheid

van die Tl as In steuringsfaktor , venninder. an In vertaling te

gee van 'n onbekende'WOOrd,laat leerlinge nie die betekenis van

daardie 'WOOrdleer nie. As 'n tegniek an die betekenis te onderrig,
..•

is vertaling op die lang duur onjuis.

(d) Taalgeleerdes is dit eens dat strukture wat anders is as dié in

die teikentaal (target language), dit wil sê die T2wat onderrig

~rd, onder geen crnstandighedevertaal noet ~rd nie.
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Jan van Ekl sê: "Men leert nu eenrraal niet een vrearrle taal

vaardig te gebruiken zonder intensieve oefening in het ge-

bruik van die vrearrle taal. Een voortdurend expliciet, ver-

gelijken van uitingen in de vrearrle taal en uitingen in de

rroedertaal, wat by vertalen gebeurt, is weinig geschikt cm de

systeanscheiding te bereiken die voorwaarde is voor spontaan

en onafhankelijk opereren rret de vreatrle taal."

(e) Jan van Ek2 het die volgende ernstige bedenkinge teen vertaling:

(i) "Het bevordert het kiezen van de wegvan de minste weer-

stand, zowel bij de docent als bij de leerlingen, en

leidt gemakhelijk tot een meer dan minimaal gebruik van

de noedertaal.

(ii) Het belarmert het zo belangrijke creëren van een 'buite-

landse sfeer tydens de vrearrle-taalles. Ditlaatste is

toch al noeilijk genoeg in een drukbezet Lesproeramra rret

tal van andere vakken; nietemin is het onontbeerlijk wan-

neer rren de leerlingen zover wil brengen dat ze gaan

.denken in de semmtische categorieën van de vreerrde taal.

(iii) Het is in de meeste gevallen volstrekt onnodig. In een

goed sarrengestelde les noet de betekenis van de meeste

uitingen uit de context af te leiden zijn of met deron-

straties (gebaren, handelingen, plaatjes, filmstrips,

films) verduidelijkt kunnenv..orden."

1. VanEk, J .A.: Het onderwijs in noderne vreerrde talen, p. 29.

2. Ibid., p.30.
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(f) Vertaling het as oefenmiddel sterk in diskrediet geraak as

gevolg van die druk van die voorstanders van eksklusiewe

eentalige onderrig.

(g) Vertaling is en bly 'n baie tydrowendeoefening. Die gevaar

bestaan ook dat leerlinge alleen afsonderlike woordevertaal

en verder ma.arbaie min aandag bestee aan die geheel en die

onderlinge verband van die teks.

(h) Vertaling uit die Tl in die T2 is 'n baie anstrede onderrig-

prosedure. soos by (b) genoem,is die groot beswaar natuurlik

die taal versteuringselanent. In die praktyk het ditegter

geblyk dat leerlinge soms 'n heelteral ongewenstevertaalteg-

niek toepas wat linguisties gesien letterlik en figuurlik onsin

is. Die leerlinge vervang die lidwoord, selfstandige ~

woord, werkwoorden voorsetsels van die sin wat vertaal noet

word en dikwels blyk dit dan dat hulle nooit eers gelees het wat

die betekenis van die betrokke sin is nie.

(i) on die gebruik van die Tl, die wanneeren die hoe in die T2-

les oor te laat aan veral die jonger onderwysers is 'n gevaarlike

strategie, want hulle is nie daarvoor opgewassenie. Die ver-·

duideliking van 'n woordof frase in die T2, skep nonraalweg in

'n klas 'n gesonde abrosfeer van inspanning an te leer. Wanneer

daar egter dadelik oorgegaanword an 'n woordof frase uit die T2

in die Tl te verduidelik, ontbreek hierdie abrosfeer. Hierdie

gesonde ontvanklikheid vir die T2 verdwyndan geheel en al.
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(j) David Hardingl het die volgende oor die gebruik van vertaling

in die T2-les te sê. Hy sê enige onderrigmetode wat aan

leerlinge die idee gee dat wcord......vir-v.oord ekwivalente in een

taal die betekenis van sinne in In ander taal kan oordra, mis-

luk an In begrip van taal in sy wydste sin te onderrig. Verder

sê hy2 dat Viëtor, Gouin en Francke gekant was teen vertaling

as In onderrigmiddel ardat dit In verstandelike oefening is

wat heeltemal verwyderd is van die nonnale spontane spraak.

(k) Die direkte assosiasie van In teikentaal 'WOrdmet In 'beeld of

In frase of met In situasie sans eksklusief verl50ndeaan die

kultuur van die betrokke taal. W::x:>rdeboekehelp ook in die

rreeste gevalle nie, want om In woordeboekdoeltreffend te ge....

bruik., vereis In deeglike kennis van en die doeltaalof teiken-

taal en die Tl.

(I) In Aspek wat dikwels vergeet 'WOrd,is die feit dat dit baie noeilik

is omte bepaal wanneer In vertaling heeltemal korrek is. As In

toetsmiddel is dit baie subj ektief. Daar is baie naniere omte

vertaal en om In vertaling te beoordeel : uit In kunssinnige oog-

punt, vir akkuraatheid van die inligting, vir grammatikale presies-

heid of vir gelyke wcordeskat. Vertaling is ook baie stadiger as

In toets. Dit neembaie langer om In brief te vertaal as om In

brief te skryf. Ditneem ook baie lank vir In eksaminator om In

vertaling te gradeer.

.L, Harding, David The neHPattern of language Teac~g_, p.49,

2. Ibid., p.53.
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3.10.6 Samevatting

In die lig van die voorafgaande is dit duidelik dat volgens

die behavioristiese siening van hoe taal aangeleer WDrd,

die gebruik van vertaling as 'n onderrigmiddel afgeraai

WDrd. Daar bestaan ook geen werklike gelykwaardigheid tus-

sen die trekke van twee verskillende tale nie en die struk-

tuur van 'n sin in een taal verskil van die van 'n ander

taal. Tog is daar by die meeste linguiste 'n meer gematigde

starrlpunt oor die gebruik van die Tl en die T2-les. Hoewel

Chanskybeweer dat tale tot 'n groot mate 'n universele basis

het, is dit' n teorie wat deur heelparty linguiste bevraag-

teken WDrd. Whor-fbeweer dat letterlike vertaling onrrcont.Lfk

is ardat die sogenaarrrlegelykwaardigheid van tale op die vlak

van die dieptestruktuur lê en daaran rroet 1'M)()rd-vir-woord

vertaling ontm:JedigWDrd. Die slotsan is dat die proses van

effektiewe vertaling nie 'n meganiese oefening in direkte ver-

bale vervanging is nie, maar eerder 'n poq.inq is am taal in

aksie net dinamiese taal in 'n ander mediumnet nekaar te laat

hanronieer. Dit maakdie taak baie kcmnl.eksamvan die woorde

van die teks na die idees te werk en dan vorentoe omdit in die

nuwerredrumopnuut uitte druk, Die betekenis van uitdrukkings

soos bv.: onCe u.p:?ri. 'a time, iri. spite of, by means of, ens. kan

nie maklik oorgedra word behalwe net behulp van vertaling nie.

Sodra die vertaling gegee is, hoef die vertaling nie weer aan

die leerlinge verstrek te WDrdnie.

/
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Die linguiste wat In studie gemaakhet van die vawerwing van

die Tl, is van rrening dat daar geen teoretiese besware is

omdie leerlinge se Tl in die onderrig van In T2 te gebruik

nie.

Opsc:muenderwysis die gebruik van vertaling in die onderrig

van In T2 soos volg:

(a) Veral in die beginfase van die onderrig van In T2 of

vrearrle taal sal daar wel af en toe gebruik gerraak

noet word van die Tl ter wille van begrip. Daar noet

egter teen ge.vaakword dat leerlinge selfs op hierdie

vlak nie net soveel Tl as T2 hoor nie.

(b) Wanneerleksikale items se betekenis betwyfel word, kan

met behulp van die Tl tyd bespaar word in plaas daarvan

omal tyd In beskrywing van die betekenis in die T2 te

gee. Die vertaaloefening kan sans wel gebruik word in

die groot ry van denkbare oefeninge. In Spaarsamegebruik

van die Tl blyegter In noodsaaklike doel van enige werkende

onderrigrretode.

(c) Wanneervertaling wel plaasvind, word daar aanbeveel dat

ditslegs van die T2 in die Tl gedoen word. cm werklik

aan so In vertaling te kan laat reg geskied, is dit eintlik

noodsaaklik omalbei tale se strukture te ken asook die

kulture van albei tale.
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(d) Daar magnooit vergeet word dat die gebruik van die

Tl taalversteuring in die hand werk. Gedurige skakeling

van die Tl met die T2 verhoed dat die leerlinge werklik

in die T2 begin dink. Butzkamnlsê baie kernagtig:

"Zwei sprachige Lehrtechniken sind m.e Kriicken, ohne

die manamAnfang nicht recht vorwarts komnt. Sie

erfUllen ihren Di.enst; ambesten j e schneller sie

"Uberfllissig werden".

(e) cm In T2 spontaan en onafhanklik te kan gebruik, is die

skeiding van die twee taalsisteme In aspek wat nooituit

die oog verloor noet word nie. In Mensleer In T2 praat

deur die taal te praat. DaaromITDetdie Tl liewers vermy

word.

(f) cm leerlinge aan te rroedig an betekenisvol in die teiken-

taal te dink, is dit nodig an die Tl te vermy.

(g) Die gebruik van die Tl by die oudiolinguale metode van

taalonderrig wat gebaseer is op die strukturele siening

van taal, word afgeraai.

(h) Die woord-vir-woord ekwivalente in In vertaling mag In

interessante verstandelike oefening wees, maar dis ver ...

wyderd van nonnale spraak.

-------------------------------------------------------------------------
1. Carpay , J.A.M. Ondawysleerpsycholo9ie en leergangontwikkeling

in het rocxlerI1evreerrrle-talenonderwijs, p.71.



117.

(i) WanneerIn T2-onderwysergewillig is an leerlinge dikwels

toe te laat an die Tl te gebruik, verswak dit die leer-

linge se rotivering an die T2 te gebruik.

(j) Vertaling as In doelop horrself is In vaardigheid in sy

eie reg. Vertaling is uitenna.te rroeilik en ingewfr.kelcren

dis rreer van toepassing op In gevorderde stadium van

universiteitstudie waar literêre en historiese stylvor.me

bestudeer word as in die vroeë stadium van die verwerwing

van praktiese vaardighede in die T2.

(k) Carpay" se siening oor die gebruik van die Tl en die invloed

daarvan op die T2 is dat leerlinge gekonfronteer rroet word

rret gesproke teste in die T2. Hierdie tekste rroet s6 saam-

gestel wees dat die leerlinge hulle vlot kan en veral wil .

verstaan. ern af en toe In woordte vertaal, is wel toelaat-

baar. Leerlinge rroet egter nie alle problerre gedurig kan venny

deur toegelaat te word an die Tl te gebruik nie. As gevolg hier-

van sal dit baie lank duur voor leerlinge werklik In sisteem-

skeiding ten opsigte van hul moedertaal bereik het.

(1) Vertaling kan wel sans help an, wanneerdie leerlinge genoeg

oefening in bepaalde taalaspekte gehad het, die verduideliking

oor die gramnatikale aspekte in die Tl te doen.

-----------------------------------------------.-----------------------

1. Carpay , op. cit., p.71.
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(m) an tweetalige WCX)rdelysteaan te leer, is foutief nie

alleen cm:1atelke WCX)rdgev.oonlik met die Tl-ekwivalent

geassosieer word nie, maar ook atrlat elke woord

linguisties en situasioneel geïsoleer is. W:Jordeword

nie geïsoleer aangeleer nie.

(n) Dit blyegter die ideaal an indien rroontlik, die Tl te

vemy en sernantisering te laat plaasvind deur :

(i) Te derronstreer met konkrete voo:rwerpe(aanwysing).

(ii) Met behulp van prente, rn:i.rni.eken spel dit aan te toon.

(visualisering)

(iii) Dit in In konteks te probeer verduidelik. (situasie)

(iv) Dit te probeer omskryf deur middel van sinonieme,

antonieme, definisies, ens.

Die heel laaste uitweg is dan vertaling. As In tegniek an

die betekenis te ond.errig, is vertaling op die ou end ongewens.

(rn) Dis verblydend dat in so te sê alle publieke taaleksamens (T2)

op skoolvlak, die vertaaloefening uitgelaat word.
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H<X)FS'I'llK 4

4 • DIE STRUK'I'IJRELE BENADERING

"The major language acqui.s.i.t.ioncontroversy has been that of

the 'empiricists' vs the 'rationalists', to use Chansky's tenns.

Both of these theoretical traditions have long histories and

several different methods of language teaching which try to

carry out their theoretical presupposf,tions about what language is

and howit is learned. If we ignore this long-standing theoretical

division between rationalists and empiricists, the history of

foreign language teaching is terribly confusing and doesn't

ITEkesense". (Karl Conrad DilIer)

4.1 Inleiding

In die vorige hoofstuk is veral klem gelê op die ouer linguistiek

en die opvattings oor die tradisionele grarrmatika. Verder is daar

probeer omvas te stel in hoe 'n mate die ouer, .linguistiek en die

tradisionele grarrmatika 'n invloed op die metodes van Tl- en T2-

onderrig gehad het.

Daar is ook vasgestel dat daar baie linguiste was wat hul sternne

verhef het teen die fonnele gramrratika en die toepassing daarvan

op die onderrig van die rroderne tale. Ten spyte daarvan het die

rreeste onderwysers hulle nie daaraan gesteur nie en vir eeue lank

het die sterk forrrele benadering van die gramrratika sy invloed op

die onderrig van die rroderne tale laat geld.
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Die kormrunikatiewetaalvenroë van die leerlinge is heeltemal

verontagsaam en ondeIwysers het leerlinge in navolging van Latyn

en Grieks oor die taal onderrig.

Tog kon die sternre van hulle wat net nie meer kon saamgaanmet

die ou tradisionele opvatting van die qzanmat ika en die toepassing

daarvan op taalonderrig nie, nie stilgemaak r,.,ordnie.

Die gebruik van die rroedertaal in T2-onderrig en vertaling is

ontrroedig en die pad vir verandering is gebaan. Hierdie veranderde

benadering in die linguistiek het begin bekend staan as die struk-

turele benadering.

4.2 Die opkans van die deskriptiewe fonetiek (fonetiese metode) of die
Refonn-beweging

an die presiese chronologiese volgorde van die verloop van die

onderskeie benaderings in die taalwetenskap en die gevolglike Ire-

todes van taalonderrig te besJayf, is baie rroeilik, aangesien die

afwisseling van metodes nie baie tydsgel:x:mdewas nie. Mackeylsê

hieroor: "M:)stof the methods developed over the past few centuries

are still in use in one form or another in various parts of the

r,.,orld." In die middel van die 19de eeu het .~n.m,..'We eksakte wetenskap

in die linguistiek die lig gesien: beskl:ywendefonetiek. Baie

fonetici het gedink dat die probleemvan die uitspraak in die vreerrde

taal, nou opgelos is. Hulle het geneen dat hierdie nuwekennis

dadelik op die praktiese taalonderrig-terrein toegepas sou kon word.

1. _ lvI'.ackay,William Francis: LanguageTeaching Analysis, p. 151.
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Alexander John Ellis publiseer in 1848 sy : Essentials of

Phonetics, Brlicke sy : Grundz\i;:Ieder PhysiolCXJie und der Sistematik

der Sprachlallte (1856). Alexander Bell publiseer in 1867 sy

Visible Speech en in 1882 sy : Sounds and their Relations.

Henry SWeet, Sievers, Traut.m3nn, Helmholz, Passy, Rarnbeau,

Klinghardt en ander, almal fonetici, het bygedra tot die ont-

wikkeling van' hierdie jong wetenskap en dit tot In onmisbare

elerrent van taalonderrig genaak. Archibald Sayce pas die kennis

van hierdie nuweaspek van taalwetenskap, die fonetiek, toe op die

probleme van die onderrig van lewende tale.

Dis ook in hierdie tyd wat Viëtor sy beroerrde brosjure publiseer:

Der Sprachunterticht muss umkehren, ein Bei tréUJ zur Ueberbilrdings-

fonetiese metode, of sans genoemdie Reformbeweging,is aan die

een kant kwaai aangeval en het aan die ander kant baie lof gekry.

TeJ:WYI die ou metodes gebaseer is op die formel,e beskouings van

grannatika en intellektuele en estetiese doeleindes beoog het, het

die fonetiese metode se invloed op taalonderrig veral gelê in 'n

louter nondelinge benadering, gebaseer op die praktiese eise van

die lewe. Viëtor en sy aanhangers het die beginsel in taalonderrig

verdedig van : eers die l<tlank en daarna die skrifbeeld. Die fo-

netiese metode van taalonderrig het onmiddellik ondersteuning in

Duitsland, Skandinawië, Frankryk en Engeland gehad en later ook in

die V.S.A. Die fonetiese metode of Reforrnbeweginghet die weg vir

die direkte metode gebaan.
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4.2.1 Die rol van Heru:ySWeet (1845-1912) in die fonetiese rretode

SWeetmaak onderskeid tussen 'n praktiese en 'n teoretiese

studie van taal: 'n praktiese studie van taal is die aanleer

van die taal en 'n teoretiese studie is die geskiedenis en die

etilrologie van die taal. Die basis waarop SWeetwerk, is die

bestudering van die gesproke taal deur middel van fonetiek en

die psigologie. Hierin verskil hy dus radikaal van die voor-

standers van die fonnele gramnatika wat juis die skriftelike

taaluitings van die ou sJaywers bestudeer het.

4.2.1.1 SWeetse taalkundige beginsels

SWeet
1 gaan van die volgende taalkundige beginsels uit:

(a) "Themain axicm of living philology is ,that all study

of language nrust be based on phonetics."

(b) "The second main axian of li ving philology is that all

study of language, whether theoretical or practical,

ought to be based on the spoken language."

Die eerste ses hoofstukke van SWeetse w~ handel uitsluitlik

oor fonetiek en gesproke taal. SWeet2 sê van Gouin se metode:

"ArrethOO.such as Gouin' s which ignores phonetics, is not a

method; at the rrost it hints for a real method."

----------------------,---------,---
1. SWeet, H.: The Practical Study of Languages, p.4, p.49.

"_
2 • --Laid. -, p. 3 ..
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Saam met sy tydgenoot, Jespersen, pas SWeetsy taalkundige

beginsels op die onderrig van In vreem:1etaal toe. Hy voer

fonetiese skrif in as In hulpniddel an In goeie ui tspraak te

verseker. Party fonetici het gedink dis rroontlik an onder

gunstige anstandighede In taal skriftelik perfek aan te leer,

maar dis nie die geval wat betref die ,*sentlose rrondelinge ge-

bruik nie. Leerlinge kry dit amper nooit req nie.

Die ontwikkeling van die fonetiek 'WOrddan ook as die grootste

en mees ingrypende vooruitgang in taalonderrig beskou. Volgens

taalgeleerdes rroet die resultate van die fonetiek in die onderrig

van vreerrde tale ingesluit 'WOrd.

Hoe lofwaardig die beskrywingvan die klanke ook al was, is hulle

minder nuttig vir die aanleer van In vreerrde taal. Fonetici het

aangeneemdat die gemiddelde leerling in staat sou wees an die

posisie van die lippe tog so te stuur dat die juiste klanke voortge-

bring kan word. So sou die fonetiese korrelasies opgelos wees.

Hulle het egter agtergekan dat die artikulasieproses ingewikkelder

is as wat hulle aanvanklik gedink het.

4.2. 1.2 Sweet se beklemtoningvan die spreektaal en sy siening van die
direkte metode

Die prioriteit van die spreektaal word op allerlei wyses deur Sweet1

benadruk. Sy gevolgtrekking is: "If, then, we first get a thorough

knowledgeof the spoken fonn of the foreign language, and then

proceed to learn its literary fOnTI,we shall be in exactly the sane

1. SWeet,op. cit., p.52.
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position as regards relative strength of associations,

as the natives thansel ves : we shall think in the spoken

language, because our associations are directly with it, 'While

at the sametiIre we are able to understand the literary language

and with a little effort at first, to write it."

SWeethet in sy diepgaande studie van die fonetiek, die kennis

op die problene rn:::tdie uitspraak van In vreem:1etaal probeer

toepas. Hy gebruik nie die tem interference nie, maar confusion.

Hy sê1: "The remedyusually prescribed is "to learn to think in

the foreign language till we have a thorough and ready knowledge

of it, so that this advice-sound as it is in itself - does not al ter

the fact that when we begin to learn a nav language we cannot help

thinking in our 0NI1 language."

Henry SWeet2sê elke taal het sy eie struktuur en kan dus nie in die

keurslyf van die Latynse gramtE.tiJr..agedwingword nie. Hy is In aan-

hanger van die direkte rn:::tode,maar eintlik maar In gerratigde ver-

tee.I"WX>rdigerdaarvan. Hieroor sê hy self: "My attitude towards the

traditional rn:::thodsis, as will be seen, a rrean between tmyielding

conservatism on the one hand and reckless radicalism on the other."

SWeethet die basiese reëls vir die direkte metode neergelê en in

sy tyd is die direkte metode ontwikkel. v~ Sweet3 is die volgende

aspekte van belang:

1. SWeet, op. cit., p.197.

2 • Ibid., p. 1 •

3. KehoeM:mika:Applied Linguistics A Survey for LanguageTeachers,
Jp.19.
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(a) "Chooseone variety of the language.

(b) Limit the anount taught in anyone course.

(c) Arrange the material in the order of skills to be learned,

namely aurol conprehensdon, speaking, reading and writing.

(d) Grade the materials used and present than in the sequence

according to difficulty."

Wat SWeethier dus reeds sê, is dat die gramratika van tale verskil.

Daaran is ditfoutief an die stzuktuur van In rroderne taal te wil

laat ooreenkan met dié van latyn. Verder het hy han uitgelaat oor

die so belangrike volgorde waarin In taal aangeleer behoort te 'WOrd

naamlik: luister, praat (herhaal) lees en skryf wat tot vandag toe

deur die bekendste toege:pa.ste linguiste so aanvaar 'WOrd. Die groot

verdienste van SWeetis miskien wel dat hy In teoretiese raarrwerk

vir die onderrig van vreemde tale ontwerp het; In raamwerkwaarin

daar plek is vir aspekte soos doelstellings, fonrulering, leerstof-

seleksie en leerstofordening.

4.2.2 Otto Je~sén (1860~1943)

Hierdie Deense filoloog en onderwyser 'WOrdas een van die groot

staatrnakers van die Refonnbe.vegingbeskou. Hy het in sy tyd reeds

In fantastiese insig in rroderne taalonderrigtegnieke gehad. Saam

net SWeeten ander wil hy wegbreek van die fonnele gramnatika wat

volgens homgoed genoeg was vir die klassieke tale, naar nie vir die

onderrig van die rroderne lewende tale nie. Soos SWeetbeklemtoon
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hy die rol wat die fonetiek noet speel en beveel die gebruik van

fonetiese transkripsie aan an die uitspraak te bevorder. Verder

is vir hemdie visuele in taalonderrig en sang uiters belangrik..

In sy werk : Spid<jUndenrisriingwat in Engels vertaal is rret die

titel: Howto teach a foreignI,anguasrespreek hy kwaai kritiek uit

teen die ou grarmatikale benadering van taalonderrig en hy sê hier

onder anderl : "Disconnected 'tM:)rdsare but stones for bread, one

cannot say anything sensible with mere lists of words, Indeed not

even disconnected sentences ought to be used, at all events, not

in such a rranner and to such an extent as in rrost books according

to the old rrethod. I shall take a feN specirrens at randemfran a

French reader that is muchused: "My aunt is my rrother Is friend.

My dear friend you are speaking too rapidly. That I S a good book,

Weare too old. This gentleman is quite sad. II ~Vhenpeople say that

instruction in languages ought to be a kind of mental gynmastics,

I do not knowif one of the things they have in mind is such sudden

and violent leafs from one range of ideas to another. II

Volgens Jespersen het die skrywers van hierdie soort taalboek.e

nooitbesef nie dat daar perke bestaan emonder die normvan die

onderrig van grarmatika, soveelonsin aan leerlinge te wil leer.

Jespersen2 se siening oor die funksie van taal en die doelstellings

van die onderrig van 'n vrearde taal is : liTheessense of language

is humanactivity - activity on the part of one individual to make

himself understood by another, and acti vi ty on the part of that

other to understand what was in the mind of the first. II

1. Jespersen Otto : !bN to teach a foreign language, p.11.

2. Ickentoth, J.P.G. : Taaltheorie en vrearde-talenondawijs, p.26.
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Hy het homveral beywervir kontekstuele taalmateriaal en

struktuuroefeninge in teenstelling met die fonnele benadering

tot granmatika wat losstaande ongestruktureerde oefeninge voor-

gestaan het. Hy pleit ook vir In inventional grarrrnar waarrree hy

bedoel dat leerlinge na die lees van In teks, self die taalreëls

noet kan aflei. SWeet, Jespersen en Viëtor wil niks te doen hê

met die gee van taalreëls as In rretode nie, maar as In hulpniddel

wys hulle dit nie heel.t.enal,van die hand nie. Aldrie lê veral

klan op die lewende taal - die taal waarrree egte . karmunikasie

in alledaagse situasies tot stand gebring kan 'WOrd.

4.2.3 Harold E. Palrrer (1877-1949)

4.2.3. 1 Sy siening oor taalwetenskap en wat die wese van taal is

Pal.rrer, navolger van SWeeten Jespersen en hul fonetiese metode of

Reformbeweging,het self op die gebied van die taalwetenskap In uit-

gesproke rrening gehad. Hy 'WOudie resultate van die fonetiese weten-

skap op taalonderrig toe:pas en hy het gekla oor die feit dat die

praktiese toepassing van die linguistiek op taalonderrig dikwels geheel

en al ontbreek. Pal.rrerwas van meningdat dit rroontlik noet wees an

In taalmetode te skryf wat op wetenskaplike beginsels gebaseer is.

Die gaping wat daar bestaan het tussen die linguistiese teorie en

taalonderrig het hy daadwerklik probeer oorbrug, want hy was self In

onderwyser en In linguis. Hy het skerp kritiek uitgespreek teenoor

die opvattings van die voorstanders van die forrre.le gramnatika soos

wat dit in Grieks en Latyn onderrig is.
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Palrrerl se basiese uitgangspunte ten opsigte van wat taal is,

is soos volg:

(a) "language is a series of natural phenarena. language

stands in the dcmain of natural phenanena, its develo:prent

and evolution generally depend, not on the artifice of

manbut upon the dictates of fashion. Wespeak, not

acoording to abstract laws of logic, we sirrply speak as

others speak."

(b) "language is distinct fran the art of literature. Literature

is an application of the linguistic science, but it is not

the science itself. Literature is the history and practice

of the written form of a language whichhas becorre classical.

Literature is the artificial aspect of language; those who

makeuse of literary forms whenspeaking are said to 'speak

like a bookI i we feel these forms to be unreal? Beautiful?

Yes, beautiful, but not the nonral colloquial speech of

everyday life".

(c) "language consists essentially of lexicological units, popul.ar.ly

supposedto be 'v.ords, but the tenn 'v.ordI is vague and Im-

possible of definition."

1. Palrrer, Harold E.: The Scientific Study~?J1dTeachingof languages,
pp.8-l9.
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(d) "Whatis called a word generally proves to be but an

accident of graphic continuity."

(e) Iet us rather speak of I.exicological Units and note that

they nay be M::>nologs,Polylogs, Miologs, or Alogisrns.

The only way to avoid misunderstanding and self-con-

tradiction is to makeup our minds to replace the elusive

tenn ~rd by the three fixed tenns rronodoq,p?lylog and

miolog wheneverwe wish to differentiate."

(f) Iet us classify these uni.t.s according to the respective

principles of M::>rphology(with i ts subdivisions), Sanantics,

and Ergonics/or function."

PalIrer wil die fondasies lê van die wetenskaplike studie van

taal deur In wetenskaplike klassifikasie van die eenhede waaruit

taal saartBestel is. Die hoofklassifikasie val onder die

opskrifte: vorm, betekenis en van funksie.

(g) Die strukturalisrre benadruk dat alle elatEnte in In taalsistean

op twee rraniere net nekaar in verband staan: daar is sprake van

In paradigmatiese en In sintagmatiese verband. Deur In korpus

gesproke taal te segrrenteer en op substi tusie- en distribusie-

rroontlikhede te ondersoek, ontdek hulle woordklasse (paradigmas)

wat verskillende sintagmatiese relasies in die sin kan aangaan.
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Op hierdie manier kan die linguiste vervolgens· Sentence patterns

gaan inventariseer. Pa1mer stel sy vervangingstabelle op (waaroor

later neer) wat linguisties verantv..o:>rdis en wat die basis g€W'Ord

het vir die sogenaarrrlepattern drills ert pattern practice :

die oefen met sinspatrone wat in paradigmatiese of sintagmatiese

opsig gevarieer kan word.

In die l::ostaande diagram is die elemente in elke kolcxnin "n

paradigmatiese verband met rrekaar. 'n Voorbeeld van 'ri sintagmatiese

verband is die een wat bestaan tussen elk van die elemente John,~

net ert the Vicar in die sin: John ttet the Vicar, of die wat die

klinker lel met die Im! wat daaraan voorafgaan, verbind en die It I

wat volg en die woord lmet/.

---------------------

1. Allen, J.P.B. & Corder, S. Pit: Papers in Applied Linguistics,
pp.22-23.
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4.2.3.2 Palmer se siening ocr taalVerwerwing

Saam rret die ander preskripti~ linguiste is Palmer In

aanhanger van die errpiriese of behavioristiese teorie van

taalverwerwing by die kind. Responseop In gramnatikale

stimuli, rroet outanaties geskied en 50 na as rroontlik aan

die :rretodewees waarop In kind sy Tl leer. Die anperici

beweer dat die mensbasies dieselfde leerproses gebruik as

die dier: In stirrnllus-resp:ms-rrodel van kondisionering.

Die hele uitgangsprmt ten opsigte van taalonderrig is hierop

gebaseer. Taal ~rd aangeleer as In gewoontevonningdeur

kondisionering en driloefeninge . Granmatikale reëls is

eintlik maar net beskrywings van taalgewoontes. In In gesprek

teen nonrale spoed, het In persoon geen tyd an reëls of re-

septe vir sinsvonning te gebruik nie.

Palmerl sê dan verder: "Languagelearning, like all other

arts as contrasted with sciences, is a habit-fanning process.

Proficiency in the understanding of the structure of a language

is attained by treating the subject as a science, by studying

the theory, but proficiency in the use of a language can

only care as a result of perfectly famed habits."

1. Pal:rrer, Harold E.: The Principles of Language-Study, p.54 ..
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pa1rrerl sê oor gewoontevonning: "Weknow, however, that in

reality what we have learnt as the result of a habit is not

only ircIrediately available at all tilres, but is also a permanent,

acquisition and that what we have learnt by the aid of theory

alone is neither llmediately available nor permanent;"

Palrner verwerp dogmatismeen soek na funksionele oplossings in

die kader van die deur die RefoIJIlbeweginggepropageerde doelstel-

lings. Volgens Palroer noet vreerrde-taal verweI:Wingso na as rroontlik

aansluit by wat gebeur as kinders hul Tl verwerf. Dit kan ooreen

ItEt die latere poqfnqs van die T.G.G. an neer te wete te kan van

die CC?llpetencesoos wat dit by die kind gevonn word, Dis juis an

hierdie rede dat daar vandag so baie op hierdie aspek van kindertaal

toegespits WJrd. (Hierdie aspek sal later breedvoeriger bespreek

WJrd. )

PalItEr2 sê hieroor: "The capacity of fonning newhabits of observa-

tion, articulation, inflexion, carq;:ounding,or expression for every

neH language, is one of our spontaneous capacities, and the student

mist; whennecessary be taught to form such new habits. Another

very characteristic feature of the natural process is l.1riconscióus

assimilation; we learn without knowingthat we are learning. What

we therefore have to do is to train ourselves (or our students)

consciously to learn ·unconscióUSly.

1. Palmer, op. cit., p.Sl.

2. Ickenroth, J.P.G.: Taaltheorie en vreem::1e-talenonderwijs, p. 36 •
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In die voorafgaande paragrawe laat Palmer hemuitoor die plek

van fonrele grarrrratika en grarrrratikale reëls, onwerklike taalvenne

van die klassieke skrywers, alledaagse taalgebruik, oor hoe In

kind sy taal aanleer en die plek van sinstrukture in die taal.

Dis a1.nal.aspekte waaroor hy hemuitspreek as hy begin praat oor

die toepassing van hierdie kennis op die onderrig van In vreem1e

taal. OJr die ander aspekte laat hy hemnie verder uitnie.

4•2.3.3 Pa1merse siening oor die linguistiek, ta.all:::oeke,taalonderrig
in die alganeen ·én taalorrlerrigmateriaal

Pa.lner1 sê oor die nut van die linguistiek vir die ondawyser:

"It is obvious that a teacher without training in practical

linguistics is in the sane position as a doctor without clinical

experience or a sollici tor unversed in legal procedures."

"Manycongresses have been held, rranyreports have been written,

the subject, linguistics can boast a literature, and yet apart fran

that branch connected with phonetics we maysearch in vain for

any textbook treating the subject carprehensi vely frem starting-

point to finish."

Volgens Palmer hoef die taalonderwyser nie nuweontdekkings te doen

nie. Daar is baie faktore wat rret taalonderrig verband hou en wat

bekend is. Dit noet slegs in In anvattende sisteem gekoërdineer word,

------------------------------------------

1. Palmer, Harold E.: The Scientific Study and Teaching of Languages, p.7 .
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Die filoloë sê vir ons wat taal is, fonetici kan ons akkurate

inligting oor die klanke gee en hoe omhulle te onderrig, die

noodsaaklike feite oor die granmatika kan duidelik deur die

granmatici verklaar word, Die 'Vlesevan woorde, etinologiese,

rrorfologiese, sanantiese en ergoniese aspekte is aan die lek-

sikoloog bekend. Die sielkundige kan ons inlig oor die wette

van die geheue, oor die leerproses en die sielkundige beginsels

van assosiasie en visualisering en leer deur die sintuie by-

voorteeld deur middel van prente, spel en aktiwi tei t. Ons

rroet die 'Vlerklikefundamentele beginsels waarop In ideale taal-

onderrigrnetodegebaseer kan ~rd, probeer vasstel. Pa1mer1 sê:

"Is it sU£ficient to furnish the rules of grannar and syntax

and to call these the Idirections for use of the language in

question?"

. pallTer teskou hanself primêr as In taalonderwyser, maar hy

beywer han ook vir In wetenskaplike studie van taalverwerwing.

COr In 'Vletenskaplikebasis vir taalstudie sê hy2: "It is tirre

that language-study should be placed on a scientific foundation,

and to that effect it would te well to institute a general in-

quiry into the whole question". Die wetenskaplike studie van

die onderrig van vreercrletale wil hy baseer op In integrasie van

beginsels en gegewensuit die linguistiek, pedagogie en leer-

psigologie. pa1lneris nie vooringenometeen alle tradisionele

onderrig wat so kenrrerkendis van In groot aantal van die ver-

1. Palmer, op. cit., p.6.

2 • Ibi<ii., p. 3. .
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nuwers van taalonderrig nie. Hy noemdie weglaat van ver-

taling as middel an betekenis te verduidelikl : "The exclusion

of translation as a regular means of conveying the rreaning of

units, is an uneconanical and unnatural principle." Hieroor

het hy verder gesê2: "After all, we do not learn hew to write

shorthand fron books written exclusively in shorthand, and the

book which teaches us hew to use M:>rsecode is not printed

exclusively in the M:>rsecode." oor die onderrig van bete-

kenis sê paJ..rrer3: "No hard and fast rules can be adopted as

to the node of giving the rreanings of units; each in its turn

maybe superior to the others". Pis opnerklik dat die taal-

wetenskaplikes van hierdie tyd, navolgers van die RefoIlTlbeNeging,

hulle baie aangetrokke gevoel het tot die werklike onderrigsi tua-

sie. Die rede was dat almal en linguiste en taalonderwysers was.

Die velerlei uitgangspunte in taalonderrigmetodes is waarskynlik

te wyte aan die gebrek aan 'n universele taalbeskrywingsmetode.

paJ..rrer4 het homook gewaagaan 'n ui tspraak oor wat volgens hom

die ideale taalkursus of handboek behoort te wees. Hy sê as 'n

rrens 'n honderd verski.Ll.ende taalonderwysers sou vra an 'n soge-

1• Palrner, Harold E.: The Scientific Study ~d Teaching of
Languages, p. 60.

2. Palmer, Harold E.: 'fue Princi~les of L:tnauaqe StlJdy:, p.60

3. Ibid., p.66.

4. Ibid., p.35.
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naarrde ideale taalkursus of handboek. op te stel, sou daar

maklik oor In honderd verskillende kursusse wees. Hulle sal

ook op baie aspekte verskil, maar hulle sal dalk veral fun-

darrenteel verskil. Dit l::ewys maar net, sê Palrrer dat taal-

onderrig hemnog maar in In vroeë stadium bevind. Die bewys

salook kan gelewer word dat baie min of areper geen fundamen-

tele beginsels oor die algareen erken word nie. Maar, sê Pa1rrer,

as ons dalk in die nabye toekoms dieselfde versoek sou herhaal,

en aan slegs daardie onderwysers wat In spesiale studie van die

vakgebied genaak het, sou vra em In taalkursus aam te stel,

salons waarskynlik nie In groot verskeidenheid van benaderings

Jay nie. Ons sou waarskynlik vind dat die frmdamentele beginsels

neer prominent na vore sou kan en allerweë gerespekteer sal word.

Later sal ons selfs op ons versoek In honderd manuskripte ont-

vang wat in beginsel dieselfde sal wees, maar wat slegs ten opsigte

van minder l:elangrike aspekte sal verskil. Dan sal ons weet dat

die fundamentele l:eginsels werklik gevestig is en deur die neeste

deskundiges as sodanig aanvaar word. Teen daardie tyd sal ditook

net die werklike deskrmdiges wees wat ditwil waag an so In hoogs

tegniese opdrag uit te voer.

Die versiendheid van Pa1rrer1 oor taalonderrig blyk reeds in 1917

as hy sê dat In volledige en ideale taalrretcde In vierledige doel

het. Dit noet naamlik die leerling in staat stel an in die kortste

1. Palrner, Harold E.: The Scientific Study and Teaching of
Languages, p.24.
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rrocmtlike tyd en rret die minste rroeite, die taalrnateriaal

só in te neemen te assimileer dat hy verstaan wat hy hoor

en lees. Verder noet hy hcmself ook rrondeling en skrifte-

lik korrek kan uitdruk.

Die beste en oorspronklikste boek oor taalonderrig is reeds

in 1921deur ham geskryf: The prinCiples of LanguageStudy

en dis in 1922uitgegee. Dat hierdie werk as belangrik be-

skou word, \\Ordbewysdeur die feit dat dit nog steeds her-

druk \\Ord. (1964,1965, 1969). Verder is : The Scientific

Study and Teaching óf LangLléigesook van baie belang. Hierrree

het Palrrer1 In nuwewetenskaplike didaktiek en rretodiek van

die onderrig van vreerrrle tale gefundeer. Dié drang tot ver-

nuwingvan die onderrig van vreerrrle tale in die rigting van

spreekvaardigheidsonderrig - soos ook deur Jespersen beklerrr

toon - het die ontwikkelings binne die strukturele taalkunde

sterk bevorder. Palmer het hierrree radikaal wegbeweeg van die

tradisionele rretodologie van die vroeë twintigste eeu wat op

die opvattings van die ou gramnatika gebaseer was.

Vir han was die hoogste doel van taalonderrig an aan die leer-

linge In amperTl-beheersing van die vreerrrle taal te gee.

Vaardigheid in praat, verstaan, lees en skryf, m'5étontwikkel

word,

-------------------------------------------

1. Palrrer, Harold E.: The Principles of LanguageStudy,pp.57-58.
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Palner propageer die lewende taal. OJr die benadering tot

grarmatika sê hy dat leerlinge liewer die grarmatika van die

taal noet leer berreester deur oefening as deur reëls soos wat

die geval was by die onderrig van Grieks en Latyn. Vertaling

en die gebruik van die Tl noet ook venny w::>rd.

OJr die onderrig van fonrele grarmatika was hy baie uitgesproke.

Hy sê dat so te sê al die tyd wat bestee word an te verduidelik

hoekan In bepaalde vonn gebruik word en waaran In sekere sin

op In sekere manier gekonstrueer w::>rd,verlore tyd is. Dit

bevredig naar net die nuuskierigheid, maar dit help nie an nuwe

taalgewoontes te vonn nie. Dit ontwikkelook nie In outaratiese

reaksievernoë op taal nie. Dié wat geleer het om In vreemie

taal te gebruik en wat ditnet groot sukses doen, het al lankal

vergeet hoekomen waarom. Hulle kan ook nie neer rekenskap gee

van die teorie net behulp waarvan hulle die taal kan praat nie.

Daar magegter beweer word dat gewoontevonningdeur hierdie ver-

duidelikings aangehelp word en dat die kennis van die waaran In

nuttige hulpmiddel is an die proses van memorisering te bespoedig.

Palrrer ....Til dit nie heeltemal afrraak nie. In sarmige gevalle, so

sê hy, is dit goed an die wese van die taalreëls van sekere sinne

te verduidelik. Hy stem egter glad nie saammet die siening dat

grarmatikale verduidelikings aan die memoriseringsproses noet

voorafgaan nie. Hy weier ook an te glo dat leerlinge nie kan ne-

rroriseer wat hulle nie verstaan nie. Volgens han het die mees suk-

sesvolle talekenners hul taal venroë verkry deur sinne te merori..,.

seer wat hulle nie kon ontleed nie.
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Daarom sê Palrner dat die onderwyser gedurig noet waak teen

die versoeking an die vonning van taalge,.xx)ntes te vervang

rret analise en sintese.

Pa.lrrer sê daar restaan In vae idee dat die studie van In

gegewetaal op In dubl:ele basis noet plaasvind : die leksiko-

logie of die studie van wcorde en grarmatika of die studie van

die rnatasfes en kanbinasies. Dis volgens hem onwaar. Die twee

aspekte is met mekaar verbonde en interafhanklik. Hy vra dan

die vraag : Wat is In 'WOOrd?Is die wcordSE identies aan

die 'WOOrd~? Die antwoord hierop is nOgbevestigend, nOa

ontkennend. Later v.ord hierdie soort polemiek baie ingewikkeld.

Vir die leerlinge wat In vreande taal leer, is dit onbelangrik

an te weet of wcorde histories identies is. Die leerling het

te doen rret die huidige serentiese waarde van woorde en dis vir

hemrelangrik. Palrner het veral baie bekendheid verwerf deur sy

vraag-en-an1:'WOOrdoefeningeen sy vervangingstabelle. Die ver-

vangingstabelle se idee was nie nuut nie, maar Palrrer1 het dit

van Prendergast (1865) geleen wat dit vir Hebreeus en Latyn ge-

bruik het. Die vervangingstabelle was In toepassing van die idee

van die strukturalisrre en gestalt-psigologie dat in die gedrag

van die rrens en ook in sy taalgedrag gewerk word rretrgestal ten.

1. Ickenroth, J.P.G.: Taaltheorie en vrearde-talenonderwijs,
p.42 .
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Dit wil sê patrone of skemaswat as ondeelbare eenhede herken

of geproduseer 'WOrd. Gestalten is eenhede wat meer en anders

is as slegs die san van die dele waaruit hulle bestaan. In:

Hy slaap op die grond, is op die grond, nie sanrer In kanbinasie

van In voorsetsel, li~rd en substantief nie, maar dis meer

dis 'n patroon wat as sodanig funksioneer in taalpersepsie en

taalproduksie. Dieselfde geld vir die hele sin: ~ slaap op die

grond.

Pa1mers~ vervangingstabelle het hy linguisties probeer verant-

woord en dié vervangingstabelle het die basis ge'WOrdvir struk-

tuuroefeninge : die oefen van struktuursiime wat in paradigmatiese

of sintagmatiese opsig afgewissel kan word. Die oefen van struk-

tuursinne of sinspatrone is nie só nuut nie. In die tyd van Eras-

mus (1466-1536)was dit reeds in gebruik.

pa.lrrer1het in sy dae as linguis en onderwyser kritiek uitgespreek

oor die literêre vorms van taal soos deur die klassieke skrywers

gebruik en veralop die taalonderwysers wat dit in die onderrig

van die rroderne tale 'WOuinsluit. Hy sê hieroor: "We must not

quote the opinions of litterateurs, of professors of literature,

nor even of granrnarians, and produce these opinions as proofs of

philological truths or untruths. We must not claim or proclaim

Academicians as philological experts, because they are not, and

they do not pretend to be. They knew (or they ought to knew, if

---------------,
1. Palmer, Harold E.: The Scientific Studv and Teaching of

LanguagesI p.lO.
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they have received an elanentary scientific education) that

li terature is not language, nor language literature."

Hierna kan palmer1met sy toepassing op taalonderrig. Hy sê

die aanleer van vreerrde tale :rroet00 'n filologiese basis en

nie op 'n literêre basis aangepakwordnie. Voordat ons die

letterktmde in die vreerrrletaal kan leer, ITDetons net die taal

self bekendwees. Dis tog ook die geval net die letterkunde

van ons rroedertaal. Op daardie stadium is ons ook al net die

taal self bekend.

Watdie aard van die taa.1.rrateriaal waanneeleerlinge op skool

in aanraking gebring rroet word, l:etref, stel Pa1merdat die

materiaal in die eerste plek die norrnaLeliterêre prosa en nor-

male alledaagse taal rroet wees. Konfrontasie net literêre werk

en die onderskeie funksionele taalsty le, bv. joernalistieke of

wetenskaplike taalgebruik, magpas volg indien die leerling die

gavone taal goed leer beheers het.

4.2.3.4 Palmer se l:elangrikSte metodies-didaktiese beginsels

Otrlat Palmar radikaal verskil het van die opvattings van die ou

granmatici wat, sover dit taalonderrig betref, die klem gelê het

op die aanleer van taalreëls en skriftelike vertaaloefeninge,

beklemtoonhy die rrondelinge taal venroë. Sy l:eginsels kan soos

volg gestel word:

1. Palrner, Harold E.: The Principles of Ian9\J:aqe-Study,p.116•
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(a) As al vier vaardighede tot die doelstellings van taal-

onderrig behoort I noet In rens begin met die ontwikkeling

van die luister- en praatvaardigheid. Enige geskrev.e

tekste noet in die nonnale argangstaal gesJayf 'Wees.

Hierdie taalmateriaal noet eers rrondeling gebruik word.

(b) Aan alle active ~rk noet passive 'WOrkvoorafgaan. Eers

luister I dan praat; eers lees dan skryf I is Palreer se raad.

Leer linge rroenie te gou vir die taak gestel word omdie

aangeleerde taal aktief te gebruik nie. Sodoendeword

die retensie bevorder en daar wordvoorkomdat leerlinge

foute begaan.

(c) Direkte en onbewustebegrip sonder mentale analise van

die gesproke taal is volgens PalIrer die effektiefste manier

an In taal volledig te leer beheers.

(d) Palrner sê ook dat In mensrroet sorg vir In optimale leer-

stofordening. Daar noenie te veel noeilikhede tegelyk

aangebied word nie en die i terns noet sodanig qeranqskfk

wees dat dit in In rangorde van maklik na noeilik aangebied

word.

(e) Hy het ook sterk klem gelê op die meganiese geheue van die

leerlinge.
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(f) Pa.lner het slegs In metodiek opg-estel vir die rrondelinge

vaardighede en tegniese leesvaardigheid, maar nie so seer

vir die ontwikkeling van vaardigheid in die verstaan van

nuween relatief rroeilike tekste nie.

In hoofstuk sestien van sy : PrinCiples of Larig1..lage-Study(p.ll6):

MenorizedMatter and CoIiStructedMatter, begin palIrer1 rret die

oprerking dat die taalpsigologie - ook wel psigolinguistiek ge-

noem - rreer vordering sal rroet maakvoordat daar ui tsprake ge-

lewer kan word oor wanneer taal gemerroriseer is en wanneer dit

werklik gekonstrueer is. Hy sê oor die aanleer van taal,' n aspek.

wat sterk onder die soeklig van die psigolinguistiek geplaas

word : "But whatever the unit maybe, long or short, simple or

cerrp.lex, one thing is clear: each unit has either been rrerrorized

by the user integrally as it stands or else is ccrrposed by the

user from smaller and previously rnenorised units".

Wat Palrrer hier eintlik wil beredeneer, is die uiters belangrike

siening in die linguistiek of 'n rrens taal aanleer deur géWX)nte-

vorming of deur die aanwendingvan die aangebore grarmatikale oou-

gereedskap. Chansk~/ - wat later baie breedvoerig bespreek sal

word - noemdit : .... "that competencein speaking a language

irrplies that the speaker has in his 'mind' (whether they are

Iinnate' or 'learned') a numberof generative rules of a highly

restricted kind and is capable of 'storing I and operating upon

abstract Imental' structures in the course of producing or analysing

utterances" .
------------------------------------------------_---
1. Palmer, Harold E.: '!'he Principles of LanguageStudy, p.116.
2. Lyons, John : Chomsky,p. 114•



144.

Palrner is veral geïnteresseer an te .....eetnet watter taal-

bousels die taalgebruiker werk as hy praat : gebruik hy

groter eenhede wat as sodanig in sy geheue gebêre is (d.w.s.

volledige sinne) of stel die taalgebruiker die groter eenhede

saamuit kleiner, as eenheid gerreroriseerde eenhede? (d.w.s.

~rde, woordqroepe, sinstukke). Tog suggereer palrrer dat

sinne soos: I dOn't know; Just CCIté here, Piek it up,

I don't want it, deur die rreeste sprekers as eenhede gerrerrori-

seer is. 'n Taaleenheid soos : .. I .saw Henry .Siddirtgs between

six and half-past at the corner of Rithington Lëine,gekonstrueer

v.ord uitverskillende kleiner eenhede, wat elk as eenheid ge-

rrerroriseer is. Palrrer1 het 'n karpranis gesoek tussen die Ire-

rroriseer en die konstrueer van groter eenhede. Hy is van rrening

dat wanneer 'n te groot deel van die taal gemerroriseernoet T.NOrd,

dit die studie van die taal eentonig sal rna.ak,want an te rrerro-

riseer , is selfs onder die beste cmstandighedeminder interessant as

die saarr.steI en bymekaa.rpasvan bekende taaleenhede. vJanneer

leerlinge egter 'n te groot deel van die taal noet konstrueer,

sal ditaan die ander kant tot gevolg hê dat 'n kunsrna.tigesoort

van spraak salontstaan of selfs 'n geradbraakte taal met al die

nare gevolge daarvan. Vandagsoos in die verlede, ,is die neiging

by die aanleer van 'n taal an te veel klem te wil lê op die

konstruksie van taal en te min aandag aan die rrerrorisering daarvan

te wil bestee. ern gekonstrueerde sinne te kan produseer,

1. Palmer, op. cit., p.U8.
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kan volgens Pa1rnerl op 3 naniere geoefen 'WDrd:

(a) "Gramnatical construction

(b) Ergonic construction

(workiriq uni ts derived and inflected in advance by the

teacher)

(c) conversion II •

Pa.l.rrergaan gedurig van sy ervaring as onderwyser uiten pro-

beer an dit wetenskaplik te verantwoord, waarby hy In amper

onbegryplike tenninologie gebruik an alles In wetenskaplike

tintjie te gee. Enige oefening wat In rrens kan bedink an

leerlinge onderrig in taalstrukture te gee, kry by Palrner In

plekkie. Palrrer is In eklektikus en di t blyk ook uit sy be-

nadering tot die verduideliking van betekenis. Ditwil sê die

manier waarop hy leerlinge duidelik wil maak wat In taaluiting

beteken.

Die senantiek is in die rrees algerrene sin die studie van be-

tekenis, en betekenis is In primêre aspek van taal. Sonder be-

tekenis kan daar nie taal wees nie. Dit lyk daarom ook baie

eienaardig dat scmnige 20ste-eeuse linguiste dié aspek van beteke-

nis min of rreer ignoreer in hul analise van wat taal is. Die

kategorieë van die tradisionele gramnatika was byna uitsluitlik

gebaseer op semantiese oorwegings. Dit is klaarblyklik een van

die redes waarom die .sertiaritiek deur die vroeë strukturaliste be-

skou is as iets wat bui te die veld van die linguistiek val.

-------------------------------------

1. Palmer, op. cit., p.119.
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il'>

Hulle het heel terraI oorgehel na die ander kant deur In poging

aan te wendan die linguistiek In empiriese en objektiewe we-

tenskap te maak. Betekenis is die rroeilikste aspek van taal

an objektief te behandel. (oor die opvattings van die struk-

turaliste oor betekenis, sal later verder gehandel word) •

Palrrez sten nie saammet die opvattings van die grarrroatika-ver-

taalmetode nie. Vertaling leer die leerlinge nie an die betekenis

van In \\OOrdte verstaan nie. Dit mag In leerling help an die nuwe

woord in die besondere konteks te verklaar. Die onderrig van

geïsoleerde woordebuite enige taalsituasie, soos wat so dikwels

die geval was by die fonnele onderrig van Grieks en Latyn, word

deur palmer1 veroordeel. Volgens han is daar vier maniere an aan

leerlinge die betekenis van In taaleenheid duidelik te maak:

(a) "By .imrediate association"

(b) "By translation"

(c) "By definition"

(d) "By context"

Hierdie benadering is tiperend van die eklektiese werkswysevan

Palrrer wat nie soos die voorstanders van die direkte metode, slegs

die maniere (a) en (d) toelaat of die gramratika-vertaalmetode

wat slegs (b) en (c) hanteer nie, maar wat die manier laat bepaal

deur die soort probleem. palmer2 noem hierdie soort benadering self

In "Multiple line of Approach".

1. Palrner, op. ei t., p. 84 •

2. Ibid., p.llO ..
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Hy was dus nie In streng aanhanger van die direkte metcx1enie.

Hoewel dit somsbeweer v..ord,was Pa1mernie In verkondiger van

die Arrerikaanse Strukturalisme met sy pattern drill nie. Hy ~u

leerlinge ook sinne laat oefen met behulp van die vervangingstabel-

le, maar beskou die tabelle as oop en wou leerlinge nuwesinne laat

bou volgens die voorbeeldsinne in die tabelle. Hy was dus streng

gesproke nie In behavioris nie.

Palmer" waarsku soos Sweet teen die trial-and-error-metcx1e. Hy

sê In mensnoet die taalrrateriaal en oefeninge s6 saamstel dat

leerlinge geen kans kry an foute te begaan nie. As In mens In leer-

ling met val en opstaan op die regte pad wil bring, ditwil sê tot

In goeie uitspraak en korrekte taalgebruik, is In mensvolgens han

op die verkeerde pad en loop In mens gevaar omjuis die gerM:X)ntean

foute te maak, aan te kweek en : liNopsychologist has ever rraintained

that the fonning of bad habits is a necessary step towards the

acquisition of good ones".

Pa.lmer'as linguis en navolger van die ReforITlber.vegingis baie begaan

oor die toepassing van die nuwelinguistiese wetenskap, fonetiek,

op taalonderrig : eers die klank en daarna die skrifbeeld. Hy stel

voor omeerste met luisteroefeninge, artikulasieoefeninge en naboots-

oefeninge te werk. So wil hy die ui tspraak verbeter. Vir woordeskat;
"

en grantPatika is onderrig en driloefeninge die oplossing omleerlinge

teen foute te vrywaar.

1. Palmer, op. cit., p.llO.
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Pa.lrrer het veral v66r die Tweedewereldoorlog baie invloed in

Japan gehad waar hy werksaemwas an die onderrig van Engels as

T2 op 'n wetenskaplike voet te plaas. Die bekende A.S. Rornbv

het daar by han aangesluit. Hierdie taak kon hulle as gevolg

van die uitbreek van die Tweedewereldoorlog nie voltooi nie. Toe

Palmer in die metodiek van taalorrlerrig begin klasgee aan die

Universi tei t van Londen, het baie onde:rwysersdi t byg~n orrdat

hier In manvan die praktyk gepraat het. As linguis en taalonder-

wyser het hy die taalwetenskaplike teorie en die praktyk probeer

:plêU" •

Die groot verdienste van die Refonnbewegingwas dat hulle kans ge-

sien het omin alle lande van die wêreld In gesprek aan die gang

te kry oor die resultate van die studie van die taalwetenskap en

die toepassing daarvan op die metodiek van die onderrig van die

m::::xiernetale. Dat so baie taalkundiges van 1900meer en meer aandag

begin skenk het aan die rrorrlelinge taalgebruik en aan die problema-

tiek van vertaling, is sonder twyfel aan die Refonnbewegingte

danke. Hulle het verder In reeks onderrigtegnieke ontwikkel wat tot

vandag toe hul waarde bewyshet vir die verwerwingvan luister- en

praatvaardigheid onder skoolomstandighede.

4.2.4 Die gesproke taal as studieveld

Toegepaste linguiste en verteenwoordigers van die Refonnbeweging

soos Sweet, Jespersen, Viëtor en ook Palmer het almal as gevolg van

die opkomsvan die fonetiek as taalwetenskap baie klan gelê op die

bestudering van die lewende, gesproke taal. (Kykhieroor 4.2.1.1.,
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4.2.1.2 en 4. 2.2). SWeethet gesê dat die hoofkenmerkevan die

lewende filologie is dat alle studie van taal - teoreties of

prakties - gebaseer behoort te ~rd op die gesproke taal eers

rroet kennis van die gesproke taal bekomword en daarna die li-

terêre vonns.

Sweet en sy tydgenote ~u wegbreekvan die ou dwalinge van die

Latynse gramnatika naamlik dat taal op die werke van die klas-

sieke sJcrywersen op losstaande taali tens (paradigmas) gebaseer

noet ~rd en nie op die alledaagse taalgebruik soos 'n mens dit

hoor nie. Verder het hulle hul ook nie meer gesteur aan die be-

heptheid met reëls van korrektheid en kookl::oekfonnulesvir taal

nie.

Hierdie benadering het nie rekening gemu met alledaagse taalge-

bruik nie, want taal lewe en verander tog gedurig. In hierdie tyd

word die stlrlie van die linguistiek meer en meer pragrna.ties en in

'n natuurlike konteks geplaas; dit wil sê die menslike wese wat

die venroë het an te praat (psigolinguistiek) . Daar word ook be-

sef dat die terrein van die toegepaste linguistiek die lavende

taal is.

In die tradisionele metodevan taalonderrig is lees en skryf as

die belangrikste vaardighede beskou en luister en praat is in

sekere sin daarvan afgelei. Vanaf die komsvan die Refonn-be.weging-
"

en veral die Amerikaanseaudiolinguale benadering, huldig linguiste

die beginsel dat die vaardighede in die volgorde: luister - praat -
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lees en skryf onderrig behoort te word. Palroer1sê: "To consider

the written form as a stepping stone to the spoken form, is one

of the oost popular fallacies of the amateur student of language,

and the one which leads him the most surely to broken or pidgin

speech".

H<::>eNeldaar vandag heelparty linguiste is wat nie met Blocmfield2

saamstemnie, was sy siening oor die oondelinge gebruik van taal

soos volg. Hy sê skrif is nie taal nie, naar slegs 'n manter an

met behulp van sigbare tekens taal vas te lê. In party lande

soos Sjina, Egipte en Mesopotamiëis skrif reeds duisende jare

gelede beoefen, I1E.arten opsigte van die meeste tale wat vandag

gepraat 'MJrd, is dit maar in betreklik onlangse tye beoefen of

selfs glad nie. Bowendienwas geletterdheid tot by die uitvinding

van die boekdrukkuns slegs die voorreg van 'n klein groepie mense.

Alle tale is gedurende die hele tydperk van hulle bestaan deur mense

gepraat wat nOg kon lees nOgkon skryf. Die tale van daardie mense

is net so stabiel, reëlIPatig en ryk as die tale van geletterde

nasies. 'n Taal bly dieselfde watter skryfsisteem ook al in gebruik

is an die taal vas te lê, net soos 'n persoon dieselfde bly op wat-

ter mani.er jy han ook wil fotografeer. Die Japannese het drie skryf-

sisterre en hulle ontwikkel selfs 'n vierde een. Toe die Turke in

1928die I.a.tynsealfabet in die plek van die Arabiese alfabet in

gebruik geneemhet, het hulle nog net so gepraat soos voorheen. an
---------------------------------------------------

1. Pa1mer, Harold E." The Scientific Study and Teaching of Languages,
p.82.

2. Blocmfield, L.: Language, p. 21.
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dus skrif te bestudeer, sê Blocrnfield, rroet ons iets antrent taal

weet, naar dis nie andersan waar nie. Party linguiste soos Pike

en Lado1 beweer dat die volgorde : luister - praat - lees en skryf

verpligtend is, selfs as lees en skryf hoofdoelstellings van taal-

onderrig sou wees.

Die vernaarrste argumente ten gunste hiervan is:

(a) Die mens is In haro loquens en dis spraak vJat han menslik

maak.

(b) M:mdelingetaalgebruik is pri.rrêr en 80%van In volwasse

persoon se taalervaring is op die rrondelinge en luistervlak.

(c) Skriftelike taalgebruik is In afgeleide vormvan rrondelinge

taalgebruik. Al die geskre.wetale wat ooit bestaan het,

is slegs die skuim op die oseaan van spraak.

(d) Die gesproke taal is die enigste ware vormvan In taal en

die geskre.wetaal is In spesf.al,e gebruik daarvan. Alle tale

is ook altyd eerste gepraat.

(e) Baie min sal bereik word as leerlinge eers onderrig w:Jrdan

In T2 te lees en te skryf alvorens goeie spraakgevoontes

gevonn is waarop lees en skryf gebaseer kan word,

(f) Die linguiste sê verder dat praat die natuurlikste medium

van kamrunikasie is deur middel van taal. Praat en luister

is totale taalvaardighede terwyl lees en skryf besondere taal-

vaardighede is. Die leerling wat die totale taalvaardighede

geleer het, kan rrakliker die gedeeltelike vaardighede aanleer.

1. lekenroth, J.P.G.: Taalt."1eorie en vreerrde-talemnderwijs, p.86.
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(g) Spraak is ouer as skrif. Daar is geen skriftelike sisteem

of stelsel met In geskiedenis wat ouer as 6 of 7 duisend

jaar is nie. Daar is egter geen groep mensebekendwat

bestaan het sonder die venroë an te praat nie. Honderde

tale is nooit met In skriftelike sisteem geassosieer nie

tot die sendelinge of linguiste ditgedoen het. Alle skrif-

telike stelsels is gebaseer op eenhede van gesproke taal.

Die rrondelinge venroë kan die gouste en volledigste aange-

leer word. Die skriftelike taal kan In gegewemed.edeling

slegs onvolledig afbeeld. Aspekte soos klentoon, intonasie,

pouses en errosionele botone ontbreek. Die Tl is ook eers

rrondeling aangeleer. In Mensleer tog nie eers fietsry voor

jy leer an te loop nie?

(h) As lees en skryf aangeleer word voor luister en praat, sou

dit In versteuring van die uitspraak tot gevolg hê wat nooit

of nouliks meer reggestel kan word nie.

(i) Daar is geen volk wat wel kan skryf, maar nie kan praat nie,

ter.vyl die arqekeerde wel die geval is, want net die helfte

van die mense in die wêreld kan lees en skryf.

(j) Volgens sielkundiges is daar beNysedat die vaslegging van

taal in die menslike brein nie via visuele tekens nie, maar

via klankkenmerkeplaasvind. Daar is egter nog nie volledige

beNysevir die bogenoemdestelling gelewer nie. In Menssou

ook kon sê dat die rrondelinge oefening van taal en die aanbied

van die skrifbeeld daarna ook probleme veroorsaak, naamlik

spellingproblene. Dan sou In mens kan sê dat spellingprobleme
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-welgekorrigeer kan ~rd en ui tspraakproblene selde. Dis duidelik

dat uitsprake oor die prioriteit van die rrondelinge of skriftelike

oefening in T2-onderrig nie op grond van die geI1OE!Tdelinguistiese

en sielkundige argumentegelewer kan word nie. In Mens sou wel

In besluit kon neemop grond van die onderrigdoelstelling. As In

rrens korrekte spelling van minder belang ag as korrekte uitspraak,

lê ditvoor die hand dat In rrens aan rrondelinge taalgebruik die

voorkeur gee.

In die praktyk blyk dit dat :pJgings an die beginsel van die priori-

teit van rrondelinge taalgebruik met die uitstel van die skriftelike

taalgebruik te realiseer, didakties groot probleme veroorsaak. Dis

waarskynlik so ardat leerlinge gefrustreerd voel as die skrifbeeld

vir In korter of langer tyd teruggehou word,

By die Transvaalse Departementvan Onderwysis daar sprake an vanaf

1980·die geskrewevormvan Engels as T2 tot st. 3 terug te hou en

rroontlik met Afrikaans as T2 op dieselfde basis.

Nelson Brooks1 se siening oor hierdie aspek is: "The essence of

language lies in the audiolingual bond. rather than in the graphic-

material. Languageis primarily what is said and only secondarily

what is written". oor dié aspek van die gesproke en geskrewe taal

en die belangrikheid van elkeen, laat verskeie Suid-Afrikaanse

taalkundiges hulle uit. T.H. le Roux2sê : "Elkeen wat homop

intelligente wyse rret taalstudie wil besig hou, rroet goed besef

dat In taal nie bestaan uit lettertekens, maar uit klanke. Hy rroet

1. Brooks, Nelson : Languageand LanguageTeaching : Theory and
Practice, p.20.

2. Le Roux, T.H.: Afrikaanse Taalstudies, p.136.
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han dus losmaakvan die geM:>nespelling". In die Uitspraa.J<v..mrde-·

roek van Afrikaans sê die skrywers T.H. le Rouxen P. de V. Pienaarl

hieroor: "Spelling en ui tspraak is nie dieselfde nie. an mee te be-

gin, is ditvan die allergrootste belang dat sowel vakmanas leek

vat dat klank en skrif nie gelykwaardig is nie. Ruim veertig jaar

gelede het die beroerde Kopenhaagseprofessor, wyle Otto Je.spersen,

die volgende treffende v.o:>rdegeskrywe (ons vertaal).: Die fonetikus

en die taalondersoeker in die algemeen kan beswaarlik 'n groter

fout begaan as die volgende : klanke met letters, ui tspraak met

skrif te verwar en die geskrewe vormvan die taal .'n te groot waarde

toe te ken".

2H.J.J.M. v.d. Merwe sê: "Die spreektaal blyegter die eintlike,

werklike taal, want dit is die direkte uitdrukking van tydsbeweging

van die gedagte en daarera is die geskrewe taal slegs "n arbitrêre

en kunsnatige ru:irnteweerspieëling van die oorspronklike spreektaal.

Wathier dus baie goed noet gevat word, is dat klank en skrif nie ge-

lykwaardig is nie. Otrlat die skrif ons insig in die verlede van "n

taal gee, word sy waarde of nut dikwels oorskat. Die inskrifgebragte

woord is nie die lewendewoord self nie, maar trag alleen au dit so

goed rroontlik weer te gee; alleen "so goed rroontlik", want dit is

nie by magte au volkare uitdrukking te gee aan die aard en wese van

die verskillende klanke, aksent en kwantiteit nie. Paul sê in hierdie

verband : Es ist wichtig fUr j eden Sprachforscher niemals aus den

Augenzu verlieren dass das Geschriebene nicht die Sprache selbst is,

1. Le Roux, T.H.,Pienaar, P. de V.: Uitspra.akwcordeboekvan
Afrikaans, p.Xll ..

2. Vander Merwe,H.J.J .H.: Taalfunksie en Spellingvam, p.25,
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dass die in Schrift umgesetzte Sprache immererst eine Rlickumsetzung

ist, nur in unvollkarmener ~\feiserrëglich (auch dessen rnussmansich

st.et.s bewusst bleiben) ..... " en veral die volgende: "Die Schrift

ist nicht nur nicht die Sprache selbst, sondem sie ist derselben
\If

auch in keiner vJeise ad3.quat.

Uit die voorafgaande sf.erunqe en ander is ditdus duidelik dat as

gevolg van die linguistiek se sterk standpunt, die rrondelinge taal-

gebruik, die gesproke ~rd ook in die sentrum van die taalonderrig-

situasie geplaas is. Die oorheersende faktor van die persoonlikheid

van die mens - al dan nie gekulti veer nie - is tog sy taalgebruik.

Die gesproke taal is steeds - en miskien selfs meer as in die verlede -

die mees gebesigde miadel vir kontakte en kcmnunikasie met ander,

soos wat dit ook dikwels die instrurrent is van die lewendegedagte.

Tog dateer die vasstelling dat die primêre en skeppende element van

taal geleë is in sy gesproke vorm, van 'n te resente datum omreeds

gareengoed te wees vir veral taalonderwysers. Die onderrigmetode

van baie onderwysers is tiperend vir hul opvatting dat taal vereensel-

wig word met die geskrewe vorm. Die ontwikkeling van die m:x1eme

kamrunikasianiddele soos die telefoon, radio en televisie is op die

gesproke taal gebaseer. Vroeër was dit' n wêreld waarin elke vorm

van kamrunikasie deur middel van skrif -t:0tstand gekomhet.

4.2.5 Geskrewetaal

Uitsluitlike klan op spraak kan 'n nadelige uitwerking hê op skrif-

telike werk by veral groter klasse. cm slegs 'n taal met die oor

aan te leer, is nie genoeg nie. Aktiewe kennis van die geskrewe taal
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behou sy volle waarde. vlanneer daar dus in die lig van die taal-

wetenskaplikes se sterk klan op die gesproke 'M:X)rd,die skriftelike

vaslegging agterweë bly, ontstaan daar probleme. Die agterqi tgang

van die kennis van die geskrewe taal bring uitennate ernstige in-

tellektuele en kulturele skade met homsaam. Dis dan ook te verstaan

dat Inkanitee van universi tei tspersoneel nou die dag hul besorgdheid

ui tgespreek het oor die sans totale onvenroë van studente an hulle

skriftelik uit te druk. Hulle skryf dit onder andere toe aan die

sterk klan wat daar deesdae op die nondelinge aspek van taalonderrig

geplaas 'V.Qrd. In Mensnoet oorgaan van die gesproke na die geskrewe

taal. Sodoendeis daar beter resultate - ook vir die geskreve taal.

Baie T2-leer linge het die hulp van die geskreve teks ook nodig. Hulle

wil iets hê om aan vas te hou en kan nie net staatmaak op In oudi-

tiewe geheue nie. Die geskreve beeld het egter In ongunstige invloed

op die ui tspraak. Daaran was ditook so belangrik en In groot deur-

braak dat die linguiste van die Refonnbewegingmet hul kennis van

die linguistiek, vasgestel het dat die korrekte volgorde waarin In

mens In vrearrle of tweede taal leer, volgens die patroon van luister -

praat (herhaal) lees en skryf noet wees. Die simbole van die geskreve

taal het sterk assosiasies met T2-klanke sodat In te vroeë invoering

van die geskreve vormdie gebruik van T2-klanke kan versteur. Daaran

is dit noodsaaklik dat eers die juiste uitspraak - dit is waaroor die

fonetici so begaan was - baasgeraak 'V.Qrden daarna die skriftelike

beeld.
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As In rrens aan In groep leerlinge wat glad nie Frans ken nie,

die uitdrukking : Ccmnertt""'allezvous? (Hoegaan dit) sou 'WOu

leer en jy ditdadelik op die skryfbord sou skryf, het jy pro-

bleme. Baie leerlinge sal dit verkeerd uitspreek. vvanneerdie

uitspraak van hierdie sinnetjie egter goed vasgelê is, sal die

skriftelike beeld daarvan dit nie meer of nouliks versteur nie.

4.3 Die ontstaan van die Direkte Metodeen die Eklektiese Metode
(Ongeveer1880-1930)

Uiteindelik is taalonderrig van die invloed van die klassieke

bevry. Dit was In oorwinningoor die 19de-eeuse dooie tale-

benadering. Tweetakke van die wetenskapnaamlik die Linguistiek

en die Sielkunde het belangrike bydraes gelewer. Gouin en veral

Berlitz kan as die grondlëers van die Direkte Metodebeskou word,

Hulle het geen groot verskille in uitgangspunte gehad nie.

Berlitz (1878), In Duitser wat na die V.S.A. geïrrm.igreerhet, het

han vernaamlik lIEt kcmnersiële taalonderrig besig gehou en die

eerste Berlitzskool is in 1878 in die V.S.A. geopen. Hyhet hierdie

metodemet groot sukses toegepas. Meer as 200 van hierdie skole is

in verskillende lande gestig en hulle het in 60 verskillende tale

orrlerrig aangebied.

Die kennis van die linguistiek en die studie van hoe In kind sy Tl

leer (psigolinguistiek) soos deur die taalwetenskaplikes beskryf,

het hier sy neerslag gevind. Slegs die vrearrle taal is as mediumvan

onderrig gebruik en vertaling is vermy.
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Hieronderl volg enkele titels van werke wat in hierdie tyd ge-

publiseer is en waarin die doelstellings, inhoude en rnetodies-

didaktiese en lin:nllsties-verantv.o::>rde uitgangspunte van die

Direkte Metodeuiteengesit word. Die tenn : Direkte Metode,

is van P. Passy afkanstig . In al hierdie werke word die klem

gelê op die gesproke taal en In louter rrondelinge rnetodeword

gepropageer. Die ou grarrrtE.tikalemetodes het intellektuele en

estetiese doeleindes nagestrewe. Daar het baie kritiek, maar ook

vurige lof vir hierdie rnetodegekan. Orals is vakansiekursusse

vir onderwysers gereël. Tydens In internasionale kongres vir IrQ-

dezne taalondenvysers in 1898 is die rnetode aanbeveel. In

Leipzig slaag Wendtin 1900daarin an In aantal stellings te laat

aanvaar rnet betrekking tot hoe tekste in die hoër klasse behandel

noet word. Hierdie stellings weerspieël die invloed van die toege-

paste linguistiek, want vertaling 'WOrdvenny, die onderrig van gram-

rratika rroet informeel wees, die taal wat bestudeer 'WOrd,rroet rroderne

prosa wees (nie die werke van die klassieke skrywers nie) .

1. Viëtor, W.: Der Sprachunterticht muss umkehren (1882)

Franke, F.: Die praktische Spracherlernung auf Grurtdder
Psychologie und der Physiologie der Sprache
dargestelIt (1884)

Passy, P.: De ·la rnéthodedirecte .dans ·1Iéri.Seignement.des ·langues
vivantes (1899)

-~
SWeet, H.: The Practical Study of languages (1899)

Jes:p:rsen, 0.: H<::M to teach a foreign langUage (1904)

Eggert, B.: Der psychologische Zusarrmenhangin der Didactik des
neusprachlichen Reformunterrichts (1904)
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'n Verdere aspek is dat die klem val op insig in die sedes en

gebruike van die sprekers van die taal, sy geskiedenis, nasionale

karakter, ens. (die terrein van die sosiolinguistiek). Wendtse

stellings is die volgende:

(a) Die onderrig rroet in die vreem:letaal gegee 'WOrden die gebruik

van die Tl rroet selfs by die verduideliking van 'n teks baie

beperk bly.

(b) Die taal temas kan insidenteel gemaak'WOrd,hulle dien as ver-

gelykingsmiddel tussen albei tale.

(c) Die granma.tikabenaderingmoet oor die alganeen induktief wees,

daarna kon 'n mensoorgaan tot sintese en koordinasie van

die reëls.

(d) Leesboekerroet in hoofsaak saarrgestel 'WOrduit stukke rroderne

prosa wat so gekies rroet 'WOrddat dit aan die leerlinge insig

verskaf in die sedes en gebruike van die vreem:levolk, sy

ekoroniese en industriële lewe, sy nasionale karakter, sy ge-

skiedenis en aardrykskunde net name, die topografie van sy

hoofstad en die belangrikste stede.

(e) Elke jaar rroet een of twee werke uitdie rroderne letterkunde

gelees word.

(f) Die skriftelike werk rroet bestaan uit die skryf van opstelle

of die navertel van verhale.
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Die Direkte Metodevan taalonderrig was 'n baie sterk reaksie teen

die grarmatika-vertaalrretode met sy analitiese benadering tot die

taal deur middel van reëls, paradigmata en 'n deduktie:.vewyse van

die onderrig van grarnnatika. Verder is daar sterk klan gelê op die

vormleer, en die indeling van taalrnateriaal vir onderrigdoeleindes

loop parallel met die granmatikale ordening van die "M:Ordsoorte.

'n Definisie van die Direkte Metodevan taalonderrig is volgens

Webster se NeHInternational Dictionary1 : "Amethodof teaching a

foreign language, especially a rrcdern language, through conversa-

tion, discussion, and reading in the language itself without the

use of the pupil's language, without translation, and without the

study of fonnal granmar. The first words are taught by podrrc.inqto

objects or pictures, or by performing actions".

In die ontstaan van die Direkte Metodehet taalkundiges en onderwy-

sers wat dikwe-ls dieselfde persone was, saarrgespan. As gevolg van

die kennismakingmet onqeskrewetale, die geboorte van die fonetiek

en die diepgaarrle studie deur taalwetenskaplikes van wat taal is,

het taalkundiges en onderwysers mekaar gevind en taalonderrig radi-

kaal begin hervorm. Die navorsing van die linguistiek het die taal-

onderwysers voorsien van die toevoer (input) van die onderrigrnateriaal.

Daar word egter dikwels gesê dat die linguistiek minder invloed gehad

het op die inhoud van taalonderrig as op die metode van taalonderrig.

Dit is onder andere te wyt.eaan die feitdat die veranderde metode

van taalondersoek nie die inhoud van ditwat ondersoek is, verander
---------------------------------------------------

1. Brooks, Nelson: Languageand Ianguage learning, p. 269.
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het nie. Dit is ook so dat baie aspekte van die navorsing van

die linguistiek weinig of geen waarde vir taalonderrig het nie.

Die taalkunde het die idee dat die gesproke taal minderwaardig

is ten opsigte van die geskrewe (literêre) taal, mu opgegee.

Hierin wordhulle sterk gesteun deur die beoefenaars van die fo-

netiese wetenskap.

Die linguistiek en psigologie ontwikkel tot selfstandige dissi-

plines. 'n Hele kompleksereeks van faktore van linguistiese en

psigologiese aard lei tot 'n verandering van die onderrig van

vreerrrletale. Veral die studie in die psigolinguistiek van hoe

'n kind sy Tl leer, het 'n groot rol gespeel in hoe 'n kind volgens

hulle sy T2 behoort aan te leer. Aspekte soos die feitdat leer-

linge na die taal noet luister, leer an te praat deur te praat,

die direkte assosiasie van woordemet hul betekenis deur deronsera-

sie, dramatisering, ens., an self strukturele veralgemenings te

maak. deur middel van die induktiewe benadering, is 'n direkte resul-

taat van hierdie taalwetenskaplike navorsing. opscmrenderwyskan die

linguistiese faktore wat 'n rol gespeel het soos volg gestel word:

(a) Die ontstaan van die fonetiese wetenskappeen die aandag vir

die as primêr-beskouderrondelinge taalgebruik, vind nou meer

en rreer weerklank in die onderrig van 'n vreerde taal.

(b) By die vasstel van die doelstellings van die onderrig van 'n

vreem::1etaal kry die natuurlike gesproke taal 'n baie groter

plek. Die tradisionele grarnnatika het hul studie van taal

beperk tot die geskrewe taal. In die nuwelinguistiek het
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veral die belangstelling vir spraak veroorsaak dat enige

linguistiese beskrywingdie grarmatika van spraak en nie

van skrif beskryf het nie. Juis hierdie aspek het 'n

groot deurbraak vir die praktiese taalonderrig beteken.

(c) In die lig van die voorgestelde nuwedoelstellings vir

taalonderrig is onderrigpraktyke soos die gee van eti.rtolo-

giese verklarings en klankwette onhoudbaar.

(d) Die eerste pogings tot strukturele taalbeskrywing lei tot

die verwerping van die gangbare granrnatikas en die weiering

an taalreëls te leer soos gebruiklik was by die ou granrnatika-

vertaalmetode .

(e) In die assosiasiepsigologie soek die hervormers en navolgers

van die direkte rretode In wetenskaplike fundering vir nuwe

omerrigpraktyke.

(f) Die eie struktuur van elke taal y.x)rdook sterk beklemtoon.

Die Direkte Metodehet onmiddellik in baie lande aanhangers

gekry. Die belangrikste daarvan was : Otto Jespersen (Denemarke),

Loudenbach,Delobel, Paul, Passy, Bossert, carré, Pintoche,

Schweitzer, Silronnot (Frankryk), H. SWeet, 'V'JalterRipnan,

J.J. Finlay (Engeland), Julien Melon (België), Nystrëm (Finland),

G. Wendt, Klinghardt, Hartrnann, Quiehl, Kuhn,Hausknecht,MaxWal-

ter (Duitsland) en ander.
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In Frankryk word die rretode verpligtend gE!tla.aken In groter aantal

ure wrd nou ge.N'jaan die studie van die le.vende tale soos deur

die toegepaste linguistiek aanbeveel.

In Engelarrl eis John Adam (1918) in sy Ne.vTeaching dat hierdie

metode ingevoer noet word, ja selfs vir die onderrig van die Tl.

In Nederland het hierdie metodemaar die taalterrein noes deel

langs dié van die grarrmatika-vertaalrnetode.

In België was die jaar 1895van groot belang en In beslissende

keerpunt in die geskiedenis van die onderrig van vreem:ietale. Alle

onderwysers het opdraq gekry an as uitgangspunt nie die geskre.ve

nie, maar die gesproke taal te beskou.

In die Direkte Metodehet die gebruik van dialoë en dramatisering

deel gewordvan hierdie metode an leerlinge voortdurend in In ge-

sprek betrokke te laat wees en an die gramnatika te verste.vig deur

alle nuttelose spitsvondighede weg te laat.

Die sogenaamdecollcquial language was nog te veel taboe, maar

daar word nou wel meer prioriteit gegee aan die gesproke taal.

Een van die hoofbeginsels van hierdie metode was an eers die klank-

beeld te verstrek en daarna die skrifbeeld. Baie lesse het dan ook

met lesse in fonetiek begin waar die stand van die spraakorgane

bespreek is. Leerlinge noet die taalfeite self ontdek deur ervaring

van die taal. Die gesproke taal noet altyd die beginpunt wees en

v.o::>rdenoet in In konteks geleer word en nie losstaarrle nie. Taal-
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materiaal soos byvoorbeeld dialoë, noet met behulp van gebare,

prente, diagramre, muurkaarte, ens. onderrig word en kennis van

gramnatika noet induktief aangeleer word. Carp3.y1sê oor die

tenn induktief die volgende : "Een leerpsychologisch juistere

tenn voor de inductieve methodezou zij TI leren-door-ontdekken

(discovery learning) Wantbij deze wijze van didactische bein-

vloeding wordt het onderwijsleerproces zo ingericht dat de leer-

lingen uit de aangebodenzinnen (teksten) de taaleenheden en

regels (in principe zelfstandig) rroeten kunnenontdekken. Dit

in tegenstelling tot de procedure van de gramrnatica-vertaalrnethode

die van de delen naar het geheel werkt en die normaliter niet

aansluit bij observaties die door de leerlingen zelf zijn gedaan~.

In hierdie tyd was daar egter onder aanhangers van die Direkte Me-

tode nie baie ooreenstemningantrent metodes en tegnieke nie. Al-

mal was egter gekant teen vertaling in die doeltaal en alle taal-

onderrig moes deur medium van die doeltaal geskied. Leksikale

betekenis noet deur middel van direkte assosiasie met die nuwe'MJOrd

of deur middel van verduidelikings in die doeltaal aangeleer word.

Die sin is die betekenisvolle eenheid van taal en die leesles

staan in die sentrum van die taalles.

Ten spyte van die talle tekortkaninge vonn die Direkte Metodedie

basis van heelparty van ons huidige taalonderrigtegnieke .

Hierdie metode is later aansienlik aangepas en navolgers het meer

toegeeflik géW)rddeur byvoorbeeld vertaling op 'n gevorderde vlak

~_~~~nd~ig_~_~~_~~~ _
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4.3.1 Die nadele van die Direkte Metode

Die nadele van die Direkte Metodekan soos volg opqescmword:

(a) Die beginsels van Viëtor, Gouin en Berlitz is oorvereen-

voudig.

(b) Baie onderwysers is verwar deur die manier waarop leer-

linge nou die vreemde taal op die manier van die Tl noet

aanleer, en hulle het net genaak wat hulle ~u. I n Mens

kan nie 'n kirrl op die otrlerdan van 6-7 jaar dieselfde

proses van totale taalond:rdanpeling laat ondergaan nie.

Hierdie metode dompel 'n leerling te gou in taalsituasies

waarin hy hanself noet kan uitdruk, maar dit nie kan doen

nie.

(c) Die orrlerwyser het die plek van die taalboek moes inneem

en gevolglik was daar nie orrlerwysers wat hierdie metode

kon onderrig nie.

(d) Baie onderwysers was nie vloeiend genoeg in die vreerrde

taal nie, en hulle besit ook nie voldoende energie an dit

te kan volhou nie.

(e) Die destydse eksamenstelsel het vasgeskop teen ~e nuwe

benadering en maar baie konserwatief gebly, soos dit ook

maar vandag die geval is.

(f) Te veel rroeilikhede is op 'n keer aangepak wat baie foute,

onakkuraathede en 'ngerors van tyd veroorsaak het.
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(g) Slegs onderwysers vlat self baie le:Nendigen oorspronklik

was (ekstroverte) het In sukses van die Direkte Metode

kon maak.

(h) Daar was ook In groot behoefte aan sisterratiese onderrig.

(i) Die spraakqeooorrceswat die kind in sy Tl reeds aangeleer

het, is heel tanal in die Direkte Metodegeïgnoreer.

(j) Baie onderwysers het geglo dat al wat hulle moet doen,

is an in die vrearde taal te praat en die leerlinge sal

na In tyd skielik die taal self begin gebruik soos wat die

Tl-leerlinge dit geleer het.

(k) Die nodige hulpniddels en nuweboeke was nie beskikbaar

nie.

(1) Betekenisoordrag was anslagtig en het te lank geduur, daar

was ook te veelongestruktureerde situasies.

(m) In baie klasse het daar as gevolg van dié metode dissipline-

probleme in die klas ontstaan.

4.4 Die eklektiese metode

As reaksie op die Direkte Metodehet daar in 1914 in Duitsland

In eklektiese metode ontstaan.

Die linguistiese basis vir hierdie metodewas maar weer die

fonetiese wetenskap met dus In sterk klem op die gesproke taal

soos reeds voorheen bespreek. Al verskil wat daar werklik was,
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was dat party outeurs van taall:x:'lekemeer geneig het na die

linguistiese basis van die Direkte Hetode en ander weer meer

na dié van die Granmatika-vertaaJJretode. Hier het hulle as-

pekte van die fonrele granmatika wouinsluit en granmatikale

verduidelikings van die reël voorstel soos dit by die granr-

matika van Latyn en Grieks die geval was. Die gebruik van die

Tl v.ord hier af en toe toegelaat ter wille van die verduide-

liking van die betekenis.

Die eklektici wil uit die onderskeie basisse van die linguistiek

naamlik die ou fonnele granmatika gebaseer op die werke van die

ou skrywers en die fonetiese wetenskap met sy klem op die

gesproke woordas die terrein van taalstudie, 'n metodiek vir

taalonderrig saamstel. Tog bly die klem sterk valopdie be-

studering van die gesproke taal soos by die navolgers van die

Direkte Metode.

4.5 Die Histories-Vergelykende Tydperk (18e en 19é eeu)

4.5.1 Inleiding

Die Renaissance het nuwebelangstelling in ander lande te.weeg-

gebring wat uitgeloop het op ontdekkingsreise en die Kruistogte.

Deur laasgenoem:iehet veral die Katolieke priesters kosbare in-

ligting oor heelwat vreem:1etale gebring in die vormvan woorde-

lyste, granmatikale aantekeninge, ens.
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Met die uitvinding van die boekdrukkuns in hierdie tydvak

word die studie van vrearde tale aansienlik vergemaklik en

onbewushet In dergelike studie ook In vergelyking tussen

verskillende tale meegebring, wat die taalwetenskaplikes op

die spoor van taalvergelyking gebring het. Pogings word

aangewend an tale te zanqskfk en selfs etirrologieë word

opqestiel., bv. die van Vossius en Kilianus, maar nog steeds

IDrd op letters (lettertekens) gelet in plaas van op die

klanke self.

Die geleerde wat die eerste in die veelheid van tale meer

as net In kuriositeit gesien het en probeer het an die veel-

heid tot In sisteem te herlei, was Josephus Justus Scaliger

(1540-1609). In 1610verskyn sy 'Merk: Diátriba dé Evropaertm,

lingvis, waarin hy die Europese tale tot elf stamtale (matrices)

herlei en hier weer die bestaan van baie dialekte (propagines)

vasstel. Volgens han is daar 4 groot grondtale : (Latyn, Grieks,

Genraans en Slavies en sewe kleintj ies en hierdie tale is, so

verklaar hy, op geen enkele wysemet mekaar verwant nie. Hoevel

taalwetenskaplikes vandag nie meer daarmee sal kan saamstemnie,

noet ons tog waardering hê vir Scaliger se IXX3"ingan tot In

groepering van Europese tale te kan. Verder noet linguiste waar-

dering hê vir sy duidelike konstatering dat daar byvoorbeeld

tussen die Ranaanse en die Germaansetale In innige samehangbe-

staan orrrlat elkeen van hierdie taalgroepe tot een grondtaal be-

hoort.
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Scaliger se siening het heelwat penne in be.veginggebring,

veral van geleerdes wat nie kon saerrqaanmet sy verontag-

saming van enige verband tussen die grondtale . Heelparty

verwantskapsteorieë het as gevolg daarvan ontstaan. Hoewel

hierdie teorieë nie van groot betekenis was nie, is dit

van groot belang dat die vraagstuk van taalverwantskap nou

in die hele Europa ter sprake gekan het.

4.5.2 Die 18de eeu

Ondanks die besware wat teen die heersende rigting in die

taalwetenskap van die 17de eeu ingebring kon 'WOrd, het hier-

die tydvak ook sy waarde gehad. Die 18de eeu het die werk

van die 17de eeu voortgesit en daannee die grondslae gelê

vir die grootse gebou wat die 19de eeu daarop kon oprig.

4.5.2.1 G.W.von Leibnitz (1646-1716)

VonLeibnitz skryf in 1710 'n werk met die titel: Brevis

designatio meditatiortumde origirtibus gentium ductis

polissimulll ex indicio linguarum

(Kort weergawevan oordenkings oor die oorsprong van die volke,

in hoofsaak afgelei uitdie aanwysingvan die tale). Dis die

eerste werk waarin die hipotese gestel is dat alle tale van

'n gereen.skaplike oertaal afkanstig is. Jafeties en Anneens het

hy tot hierdie oertaal nagespeur en Jafeties ingedeel in Indo-

Europees en Oeral-Altaies (dis min of meer wat hy bedoel het)

en binne hierdie indelings het hy reeds bepaalde verwantskaPf€

raakgesien. Pallas, Hervas en Adelunghet ook versaxrelings van

tale op;estel.
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Miskien kan hierdie aktiwi tei t gesien ~rd as die begin

van die vergelykende taalstudie, al was dit n<:XJ nie eintlike

taalstudie nie. Selfs die groot taalkundige waarde van die

ontdekking van ou GeJ::m3.ansetekste (bv. Wulfila se Bybelver-

taling in Goties) is nog nie terdeë besef nie, en die nuwe

belangstelling kan in In mate gesien ~rd as historiese belang-

stelling in die Genl1aansetaalgroep. Tog is vooruitgang genaak

in vergelyking met Scaliger wat enige samehangtussen die

grondtale afgewys het. Gedurendedie 18de eeu kan die taal-

wetenskaplikes nog nie In juiste onderskeid maak tussen ver-

wantskap en ontlening nie en dit was eintlik die vernaamste

oorsaak van die dwalings op die gebied van die samehangvan die

tale.

4.5.2.2 Lambert ten Kate (1674-1731)

In Nederlander, Ten Kate, het, hoewelop In baie eng terrein,

In belangrike taalwetenskaplike werk gele.wer. In sy eerste werk:

Klankkunde (1699) bespreek hy die taalklanke in verband met die

geluidsleer en hy breek hiermee met die heersende opvatting

van hulle wat met die letters, dit is met die geskre.webeeld

tevrede is. Hy het dit. benadruk dat dit foutief is an taal-

reëls en -wette a priori vas te stel, want die natuurlikste

ding is an die wette van die taalfeite af te lei, ditnoet dus

agterna kan en nie vooruit vasgestel ~rd nie. Van sy tydgenote

was hy dus die eerste taalgeleerde wat tot die historiese taal-

beskouing geraak en so sy tyd meer as In eeu voorui t was.
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Verder het hy ook in sy handleiding: Gel'Iéért.SChaottiSSert de

Gottisct:eSpraeke ende de Nerlerduytsche (1710) na vore getree

as die stigter van die vergelykende taalstUdie. ook sy

hoofwerk : Aenleiding tot de kénIiis van het verheven deel

der Nerlerduytsche Sprëke (1723) was histories en vergelykend.

By die vasstel van die aard van hierdie historiese verband

het hy besonder raak getas, v~al wat betref die klankwis-

selingsverskynsels by die sterk werkwoorde. Hy kan as gevolg

hiervan rret reg beskou ~rd as 'n voorloper van die vergely-

kende taalwetenskap van die 19de eeu. Ten Rate onderskei ver-

der in hierdie werk al baie duidelik tussen klanke en spelling -

iets waaroor Grinmhonderd jaar later nog nie die duidelikheid

van Ten Rate gehad het nie. Ongelukkig is sy werk nie na waar-

de geskat nie en dit bly sonder invloed op die gang van die

taalwetenskap.

4.5.2.3 Herder ert Jértisch

Verder het die Duitsers Herder en Jenisch belangrike werke ge-

skryf. Herder publiseer in 1772 sy : AbhartdlungUber den Ursprung

der Sprache en Jenisch publiseer in 1796 : Philósophisch-

kritiSche Vergleichunq und Wlirdigung'von vierzehn_ . _,.• und

neuern Sprachen Eurepens. In albei werke in onwillekeurig die

vergelyking van verskillende tale bygebring.
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Ten spyte van al hulle tekortkaninge, hulle onkritiese en

ongelyke behandeling van tale, ens. het die meeste van

die genoenrlepersone groot invloed uitgeoefen op die

taalgedagte en -ondersoek van hulle tyd en baie bygerlra

tot die gel::x:lOrtevan die taalwetenskap in di.e 19de eeu.

By hulle sien In mens telkens die begin deurskemer van

die historiese en die Vergelykende taalbeskouinge van later

tye.

4.5.3 Die 19de eeu

In die oorgang van die 18de eeu tot die 19de eeu is die

filosofiese taalbeskouing van die voorafgaande tydperk nog

voortgesi t, veral in die werke van Bernhardi, Hegel en Becker.

Taal is beskou as die produk van die menslike rede wat op sy

beurt voortvloei uit die menslike denke en daaran In logiese

eenheid vorm, En ardat die menslike rede voortdurende ontwik-

keling laat sien, rroet taal ook In streng logiese organisme

wees wat gedurig selfontwikkeling vertoon.

Geleidelik het daar egter naas die wysgerige' taalbeskouing,

die historiese beskouing opqekomwat nuweinsigte gebring het,

veralook dat taal In voorgeskiedenis en rroontlikhede tot

ontwikkeling in die toekans het. In hierdie eeu gee die taal-

-o:.vetenskaplikesslegs aandag aan die historiese aspek en selfs

so sterk dat sarrnige geleerdes meendat die historiese taal-

wetenskap die enigste rroontlike vonn van taalstudie is. Die

.impulsvir hierdie 19de-eeuse ontwikkeling, ,'la'S die ontdek-

king van die verskynsel : taalverwantskao.
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.Meer tale is bestudeer, beskryf en ondersoek, wat daartoe

gelei het dat die klassifikasie van tale anvangcyker en

insiggewender geM:Jrdhet wat groter duidelikheid oor die

onderlinge verwantskap van tale gebring het. Die Taalkunde

bly nie meer net In beskrywendewetenskap nie, maar word

nou ook In verklarende wetenskap.

Met hierdie nuwehistoriese taalbeskouing, waarin die aan-

dag nie meer net op In bepaalde tydstip in die taal gevestig

~rd nie, maar daarop gelet ~rd as iets wat voortdurend

beweeg, groei en verander, het die Taalkunde eindelik ge-

groei tot In ware wetenskap.

Die ornniddellike vrugdraende gedagte was dat taalverwantskap

nie alleen uit ooreenstemning in In aantal woorde aangetoon

kon word nie, maar dat daarvoor In vergelyking van die hele

struktuur van die taal, met namevan die vor:mleer, nodig is.

Ookdie belangrike Deense taalondersoeker RasmusKristian

Rask (1787-1832)beklemtoon hierdie aspek baie sterk.

4.5.3. 1 Sanskri t, die klassieke taal van Indië

Die eintlike deurbraak van die nuwegedagtewêreld in die taal-

ondersoek is te danke aan een bepaalde gebeurtenis. Ditwas

die bekend word van die klassieke Indiese taal, Sanskri t,

by die Europese taalgeleerdes . Daardeur ~rd die vergelykende
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Indogernaanse taaltuSie rroontlik en Jay die indogennanistiek voorlopig

die leiding by die vooruitgang van die taalwetenskap. In 1786vestig

die Engelse geleerde Sir William Jones, In regter in Bengale, vir die

eerste keer die aandag op die groot betekenis van Sanskrit in die taal-

studie in die algemeenen hy spreek die meninguitdat daar 'n gemeen-

skaplike oorsprong rroet bestaan tussen Sanskrit, latyn, Grieks, Gennaans,

KeIties en OUd-persies wat nie op toeval kan berus nie. Al gou ontdek

hulle dat hierdie ooreenkanste hul uitstrek tot 'n baie groot groep

Europese en Indiese tale. Die voor die hand liggende verklaring was dat

al hierdie tale teruggaan op een gemeenskaplike grondvonnen dat hulle

in hierdie sin met mekaar verwarreis en een taalfamilie vorm, Hierdie

Indo-Europa.of Indogernaanse taalfamilie leen hom by uitstek vir histo-

riese ondersoek arrlat van die tale van hierdie familie uit verskillende

periodes, taamlik uitgebreide skriktelike bronne oorgebly het. Met behulp

van hierdie bronne was taalgeleerdes in staat an die ontwikkeling vanuit

die gepostuleerde gemeenskaplikebeginstadium (die Proto- IE, eerder :

Oer- Indo-Gennaans) in al sy vertakkings redelik noukeurig te rekonstrueer.

In Eenvoudigevoorbeeld soos die onderstaande toon watter feite by hier-

die rekonstruksie In rol speel. 1

NEDERLANDS ENGEL., ITALI:I.:\.NS FRAN5

(I) drie fdriJ /eri :/ ftref /trwa/
(2) lIelIS fnosf fno ....»z] [suso] fne/
(3) lJ1&' [tiizt] Iml:/ fmel Jmwaf

(4) hand fh7.ntf fhx.nd/ Imano/ /mê/
(5) ZOlller jzoffi;)rf !SII.!Il;)/ jcstate/ fetef
(6) geveil fxeVdJ fgivf- fdonaref fd:mef

1. carpa.y, J .A.M.: Qn,q.envi.i§:.leerpsychglWieen leerganq-ontwikkeling,
in het rrodeme vrearrle-talenondenvijs, p.12.



I
Laag-Duits

175.

Uit die voorl:eelde (1) - (3) blyk dat die 4 genoerrdetale

onderlinge ooreenkanste vertoon wat op verwantskap dui.

Uit (4) - (6) blyk dat in ander gevalle Engels en Nederlands,

en Frans en Italiaans met mekaar ooreenkan terwyl beide

tweetalle van mekaar verskil. Met behulp van hierdie soort

van redenerings en observasies het die taalgeleerdes 'n beeld

van die Indogernaanse taalfamilie verkry wat baie vereenvoudig

1soos volg weergegee kan word.

Proto-rE

Albl G ,Ik I IJ h K li, haans ne s ta 1se e Use
I

Oskisch- Umhri.ieh Laájl1

I 1 I i

I
Proto-Germaans Baltc-Slavisch

~
Baltisch Slavisch

I
I ,

Roemeens 0Portugees Spaans Fran: Italiaans

I --~
~co:d-G \'j'e;t-GI I

Oud-Noors i
I I

IJSIL',d~; Jors I

Oost-Germaans

I
Gotisch

I
Deens

I
Zweeds

Anglo- F~ies Hoo" JDuh

COd-Ergd• COd-Fi" "j .
Engels Fries Duits Nederlands

Hiermee is die denkbeeld van 'n Indogennaanse taaleenheid

gebore.
-------------------------------------------------------------
1. Dik, S.C. en Kooy, J .G.: Beginselen van de algemene taal-

wetenschap, p.203.
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Enkele v.a:>rdvo:rmswat rret nekaar ooreenkom soos in die

tarel rret v.a:>rdehierbo aangetoon, is vanselfsprekend nie

voldoende an te kan konkludeer dat daar In verwantskap

tussen twee of rreer tale bestaan nie. Ons rroet sistena-

tiese ooreenkanste kan vasstel tussen heelparty reekse

woordvorrre, bv. dat In bepaalde foneem lxi in taal I in

bepaalde posisies binne die woordvormreë.lrPatig ooreenkan

met In foneem ly I in ooreenkanstige posisies in die v.a:>rd-

vome van taal II. So In situasie stel In mens in staat an

alganene reëls op te stel vir die klankontwikkeling wat die

betrokke tale ondergaan het. Dergelyke algemene reëls word

klankwette genoem. Dis hierdie klankwette wat die belangrikste

hoeksteen vonn van die in die 19de eeu ontwikkelde histories-

vergelykende rretode.

Dis bekend dat twee tale in aangrensende gebiede gepraat ~rd

of waarvan die sprekers op In ander wyse intensiewe onderlinge

kontak het, rrekaar sterk kan beinvloed. In hierdie geval

word dit ontlening genoem. Met ana.loqf.e word bedoel dat taal-

vonne hulle in fonologiese of grarrrratiese vorm aanpas aan die

patroon van ander vorrre waannee hulle op enigerlei W\.lsesintag-

rna.ties of paradigmaties verband hou.

TweeDuitse ondersoekers, die broers Friedrich en A.W.von

Schlegel het intussen in Parys verdere kennis van Sanskri t opge-

doen. Die boek van Friedrich. von Schlegel : Ueber die Sprache
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und· Weisheit der Inder (1808) maakallerlei wetenswaardighede

antrent Sanskrit in Duitsland bekend. Somer an te aarsel neem

hy die leerstuk van die betekenis van die graIIl1E.tikalestruk-

tuur oor vir die vasstel van t.aalverwantakap, Sy feitlike taal-

kennis was egter beperk. Hierdie werk het baie belangstelling

gewek.

4.5.3.2 RasmusKristian Rask (1787-1832)

Rask was een van die drie geleerdes wat as die vader van die

vergelykende taalwetenskap bekend staan. In sy hoofwerk: Un-

ders~else ' cm det gamle nordiske eller islandske Sprogs
}

Oprindelse (Ondersoekna die Corsprong van die ou "No:)rdseof

Yslandse taal) strewe hy daarna cmdie aard van die verband

tussen Germaans (Rask noemdit Goties) en ander tale vas te

stel. Hy staan afwysend teenoor verwarreskaprret tale soos

Groenlands, Baskies en Fins, rraar hy sten saammet In VeJ:WëU1t-

skap met Grieks, Latyn, Slawies en Balties. Toe Rask dit beweer

het, het hy nog geen kennis van Sanskri t gehad nie. Deur sy al-

gemenetaalkundige insig, waardeur hy sy tyd baie ver vooruit

was, het hy In baie groot invloed op die denke van Jacob Grimn

uitgeoefen. As sy werk in In taal geskryf was wat beter bekend

was as Deens, sou Rask ongetwyfeld bestempel gewees het as dié

grondlêer van die Taalwetenskap.
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4.5.3.3 Franz Bopp (1791-1867)

Die eintlike grondlêer van die vergelykende Indogerrna.anse

taalstudie is die Duitse geleerde, Franz Bopp. Hy het In

grondige kennis van Sanskrit besit en vir die deur Boppge-

stigte wetenskap was daar geen ander grondslag rrcontlik nie.

Sy eerste geskrif is getitel: Ueber das Conjugations-system

der Sanskrit-sprache in Vergleichu:rg met jenem der griechischen,

lateinischen persischen und gerrnanischen Sprache (1816). Die

titel van sy hoofwerk was : Vergleichende Granrratik des

Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen,__Litauischen,

Gotischen und Deutschen (1833-1852). Dis Boppse bedoeling

an die oorsprong van die uitgange van die wer~rdsvonn na. te

gaan. H:JewelBoppdie betekenis van die klankleer vir die taal-

vergelyking nie skerp geooeg gesien het nie, was hy In groot

baanbreker en het hy rret groot durf, skerpe ontleding en oor-

spronklike kanbinasies In oorsig van die OOU van amper alle

Inëlogerrnaansetale gegee. Sy boek: Vergleichende Granrratik

was tientalle jare lank die standaardwerk op hierdie gebie:l.

4.5.3.4 Jacob Grirnm(1785-1863)

Die derde prominente figuur in die vergelykende taalwetenskap

was Jacob Grirnm. Hy was ook bekend deur sy Kinder- und

Hatl.SIlBrchenwat hy in 1812 saam met sy b:roer 1tlilhelmuitgegee

het. Grirnmse groot verdienste lê op die gebied van Germaans

naar hier het hy baie te danke gehad aan die denkbeelde van Rask.
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Vandaar dat die tweede druk van Grlirrnse hoofwerk oor

Germaans; sy Deutsche Granmatik, baie bevat wat in die

eerste druk ontbreek ardat Grimn irmiddels Rask se : Under-

s~ele leer ken:het. Hy het 'n uitvoerige hoofstuk oor die
i

klankleer bygevoeg. In hierdie hoofstuk kan Grimn se ui teen-

setting 'VOOrcor die verskynsel wat ons die Gennaanse Klank-

verskuiwing noen. (Wetvan Grimn is dalk minder gepas as Wet

van Rask) waardeur die reëlmatige coreenkanste van bepaalde

rcedeklinkers in Germaansnet dié in ander Indogennaanse tale

verklaar VoOrd. Byvoorbeeld dat die E. van latynse 'VVOOrdesoos

pater en pecus In v VoOrdin die Afrikaanse vader en vee.

(Goties rx:>g f : fadar en - faihu) is In gevolg van hierdie

klankverskuiwing. Dieselfde geld van die latynse !. in frater

en findo, wat in Afrikaans 'n.£ word soos in broer en !?y!:. en

due wat twee "NOrd. Hierdie ontdekking is v66r Grlirrnreeds

deur Rask gedoen en Grimnhet slegs hierdie verskynsels wat

Rask aangetcon het, in In fonnule saarrqevat , Grimnhet hierdie

grondreël egter wêreldkundig geraak. Hy kan net reg die vader

van die rroderne historiese insig in die taal genoem"NOrd.Hy

stel die historiese verhouding tussen vorme van verwante tale

so noukeurig ITOOntlikvas. Grlirrnhet In romantiese belangstel-

ling in alles wat van die volk kan en dus ook vir dialekte en

vir die taal scos wat dit gepraat "NOrd.Hy was dit wat grondig

afgereken het met die leer dat slegs latyn en Grieks in waar-

heid bestudeer kan word en wat die logiese teorie uit die gram-

matika verban het.



180.

4.5.3.5 Wilhelmvon Humboldt(1767-1835)

Die belangrikste taalfilosoof van hierdie tydperk is

Wilhelmvon Hum1::x:>ldt.1 Sy geniale kennis anvat tale soos

Baskies, Maleis-Polinesies en Rooihuid-tale. In In indruk-

wekkende reeks geskrifte lê hy die resultaat van sy soeke

en denke vas. Die belangrikste daarvan is : Ueber die Ka-

wisprache auf der Insel Java (1836-1840). In die inleiding

van hierdie werk openbaar hy sy wysgerige gedagte oor die

taal. Hy sê van taal: "Sie selbst ist kein Werk, ergon, son...

dern 'eine Tatigkeit, energeia". Hy trek dus tussen taal

en spraak geen grens nie. Op hierdie beswaar sou die al-

garene irrluktiewe granrnatika vir alle menslike taal, soos

wat hy dit gesien het, gestrand het. Sy groot verdienste was

dat hy tot gemeengoedgenaak het dat taal in die eerste plek ge-

sproke taal is. Tog het VonHumboldtop die algenene gang

van die latere linguistiek nie veel invloed uitgeoefen nie.

4.5.3.6 HermannPaul (1846~1921)

In Mens kan die taallewe nie orrlersoek sonder an met die

psigiese lewe van die indiwiduele mens rekening te hou nie.

So ontstaan die psigol<::lg'iesebeginsel. !£wende tale en dialekte

rroet;net so goed bestudeer word as ou tale. Hier het In heelte-

mal, nuweveld vir die wetenskap ontstaan. Die leer van die

----------------------------------------

1. Van Barrel, A.G. : Geschiedenis der Taalwetenschap, p.43.
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vonning van klanke in die spraakorgaan, die fonetiek, sou

hier In onmisb3re hulpwet.enskap blyk te wees wat sy eie weg

noes gaan soek. Ofskoondie historiese en vergelykende klank-

studie IX>g die hoofdoel was, het In paar linguiste tog In

ander rigting ingeslaan. Heyman Steinthal het (onder invloed

van VonHumboldt)in In reeks werke, heelwat aandag bestee aan

die belangrikheid van veral die sielkunde van taal. Deur die

duisterheid van sy gedagte en betoog het hy nie groot invloed

uitgeoefen op die taalgedagte van sy tyd nie, en tog het hy

die weg voorberei vir baie in HermannPaul se : Prinzipien der

Sprachgeschichte (1880). Paul was die manwat al hierdie nuwe

insigte in In helder en sprekende vormverenig het. Hierdie

boek het net soveel reg an as samevatting van die taalweten-

skaplike denke van die 19de eeu te geld as Brugmann se Grundriss

Analogie is In ou te:rmin die Taalkunde, maar vroeër is dit op-

gevat as valse analogie waaronder alle onreëlmatighede verstaan

is. Nouword daarop geNysdat diteen van die belangrikste taal-

beginsels is. Paul benadruk in sy werk die feit dat daar al lank-

al in Indogermaansgeen wortels, stanme en affikse bestaan het

nie, maar alleen v.66rde, woordewat deur die spreker gebruik

is sonder dat hy aan die samestellende dele daarvan gedink het,

want.hyvormhulle na die vormvan reeds bekende, bestaande

vonne : dus analogies. Hierdie analogiese reproduksie berus op

die geheue en nuweformasf.es deur assosiasie. Cor die definisie

dat taal spraak is, (vocal signs) was PaulI baie uitgesproke:

1. AlIen, Harold Byron: ~~s in Applied English Linguistics,
p.33.
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"Nophilologist should ever disregard the fact that 'What-

ever is written is not language itself; that speech rendered

into unity always needs to be rendered back into speech be-

fore it can be dealt with". Verder sê hy:1 "Afurther

source of deception is the habit of starting not fran the

spoken, but fzrm the written word. A w:)rdis not a united

corpourd of a defini te numberof independent sounds, of

which each can be expressed by an alphabetical sign, but it

is essentially a continuous series of infinitely numerous

sounds,and alphabetical symbols do no more than bring out

certain characteristic pofnes of this series in an imperfect

way".

Die historiese filoloë kan net nie taal van taalgeskiedenis

losrraak nie. Paul2 sê hieroor: "~1hatis explained as an

unhistorical and still scientific observation of language is

at bottan nothing but one incanpletely historical " en

"it is the task of science not merely to detennine 'Whatre-

ciprocally ccrrespords in the different language or dialects,

but as far as possfb.le to reconstruct the fundamental forms

and meaningswhich have not care dCMI'lto us"~ Paul en sy

tydgenote het besef dat diachroniese stellings op volledige

en akkurate sinchroniese stellings gebaseer rroet wees. Hulle

het egter die nadruk gelê op die feitdat beskrywendestel-

lims as ondergeskik beskou rroet word en eintlik nie die

rroei te werd is an te maak nie.

1. Allen, Harold Byron: Readings in ffl?PliedEnglish Linguisties,
p.33.

2. Ibid. ,pp.34-35.
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HoewelPaul In groot invloed op die studie van die linguistiek

gehad het, het hy geweier an tale te bestudeer waarvan die ge-

skiedenis nie bekend is nie en hy sê dat alle taalbetragting

histories is.

4.5.3.7 Die opvattings oor die sem:mtiek wat bloot as histories beskou
is

Die belangstelling vir die ontstaan, die wese en die belang-

rikheid van taal, was deur die eeue weinig taal-gerig en het

hoofsaaklik in diens van ander dissiplines gestaan. Sonder In

volkare beheersing van die algemene linguistiese sistematiek

is die belangstelling in die taal IXJOdlottigen onvrugbaar en

dis veral van toepassing op die semantiek of betekenisleer wat

gaan an dit wat ten grondslag lê van die taal. Gedurendedie

twintigerjare van die 19de eeu nadat Reisig die betekenisleer

as selfstandige gebied van die taalnavorsing afgeskiet het,

lê die ondersoekers hulle aanvanklik veral toe op die historiese

aspek daarvan, dit wil sê die ontstaan van woordbetekentsse en

hulle veranderinge. Hulle staan hiermee midde in die histories-

gerigtheid van die Junggrarrmatiker van daardie tyd1:

"Sprachwissenschaft ist Sprachgescrllchte". Mettertyd is die

oorsake van die betekenisverandering ook in die navorsing be-

trek en da.annee het die opkanende psigologiese benaderingswyse

In sterk houvas gekry. Vir HermannPaul en andere is die woord-

1. Van Heerden, C.: Inleiding tot die Serrantiek, p.l .
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betekenis 'n voorstelling, 'n psigologiese begrip en nie 'n

semantiese nie. WilhelmKrolIl san die heersende beskouing

van dié jare goed op waar hy sê: "Man ist sich heute

darUber grundsatzlich einig, dass man die Sprache psychologisch

betrachten rnuss".Van Heerden2 sê dat die histories-psigologiese

beskouing beperk gebly het tot die geskied.enis van die bete-

kenis van die enkelwoord, dit wil volgens han sê die kwessie

van betekenisverandering en die verklaring daarvan by die

WI'JOrd.Daarby was die studie hoofsaaklik toegespits op die

veranderinge van die bloot uiterlike vorm, die klanke, en die

oorsake daarvan.

Hy sê verder dat uitdie aard van die benaderingswyse die

werk atanisties was en op die gebied van die betekenisleer nie

veel opgelewer het nie. 'n Sintese waarin die taal gesien

T,o,Ordas samehangendesisteem was buite hulle bereik.

Gedurendedie 18de eeu met Locke se enpirisisrne 'WOrddie on-

skeidbaarheid van taal en kennis weer eens benadruk. Hy vind

so 'n noue verband tussen die twee dat die taal skaars los

gesien kan T,o,Ordvan ons kennis van die sake.

VonHurnboldt3 huldig ged.urendedie 19de eeu ook hierdie stand-

punt., Hy beskou die taal as 'n voertuig wat deur die mens ge-

bruik werd an deur die menigvuldigheid van die hooqst.e en

diepste van die wêreld te vaar: "Jin Grunde ist alles was ich

lo

2.

3.

Van Heerden, C.: Inleiding tot die s~~,pp.1-2 •,.. - ~
"Ibid., -p.2 .

Ibid., p.5.



4.5.4

185.

treibe Sprachs'tndfim", Die taal is nie net draer van die

bekende nie, naar ook die middel waardeur die onbekendeont-

dek word. Hegel beklemtoon verder die onskeibaarheid van

taal en gees, die wederkerige afhanklikheid van gedagte en

'MXlrd.

Die invloed van die histories-gerigte benadering van taal
op taalonderrig

Taal bloot in sy historiese verband beskou, het weinig waarde

vir taalonderrig en gee baie min insig in veral T2-onderrig.

Die taal as sodanig en sy struktuur en werking kry maar weinig

aandag en die mens se taal ve.rrroëen die wyse waarop hy die

taal bemeester, kan nie aan die orde nie. Die taalonderwyser

belewe eintlik 'n baie lang tyd van onvrugbaarheid ten opsigte

van die taalwetenskap se invloed op taalonderrig.

Die Duitse taalpedagoog Mager (1843)1 meendat die opvattings

van die histories-vergelykende taalkunde in die onderrig van

'n vreem:1etaal wel toege:pas kan \<X)rd. Hy sê in die hoop dat

leerlinge nie net pass.ief leer dat byvoorbeeld hierdie Franse

woerd van daardie Latynse wcord afstam nie, noet hulle ook,

sonder an elke keer 'n woord in 'n woordecoekte rroet naslaan,

die proses van analogie leer verstaan. Hulle rroet amper in-

stinkrnatig die venroë ontwikkel an met behulp van die woordbou-

reëls, van 'n gegeweLateinse woord die korrekte Franse woord

-------------------------------------------
1. Ickenroth, J .P.G.: Taaltheorie en vreem:1e-talenondel:Wijs,

p.18.
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self te kan aflei. Maar dan noet die onderwyser die leer ling

vertroud laat raak rret die reël van die klankveranderings.

Die onderwyser noet nie van die teorie uitgaan en desnoods

neer agtergrond oor die etiIrologie wil gee nie. Hy rroet dit

liewer s6 hanteer dat In leerling wanneer hy In sekere VA:JOrd

sien, die betrokke reël kan toepas en In hele ry soortgelyke

voorbeelde van VA:JOrdekan verstrek sodat die reël dan sodoende

verduidelik en vasgelê kan word, leerlinge wat nie na een

en In half of twee jaar se onderrig in Frans, kan vasstel dat

pastor en pasteur afgelei is van patre, en prcdui t van

productum, en traiter van tractare en chair van caro en

chaud van calidus en rrancher van manducare, en wat nie uitdie

van Latyn afgeleide Franse VA:JOrdedie oorsprong kan opspoor

nie, bv. in la chaux, la chaussée, ens., het maar swak onder-

rig ontvang.

Mager sê verder dat die leerlinge die klankreëls noet ken wat

byvoorbeeld die LatynseprOductumlaat verander in die Franse

prcduit sodat die leerlinge selfstandig, wanneer In woord soos

conductun gegee word, die Franse conduit kan vorm, As die

leerlinge wat Latyn ken, weet hoe produit ontstaan uit productum,

kan hy deur analogie self die Franse woorde condui.t, tréi.duit,

redui t, ens. vind. Hierdie toegepaste ·linguistiek van Mager

haak direk in op onlangse ontdekkings van taalkundiges, hy praat

dan ook hul taal : Analogie en Lautwechsel is die sleutelwoorde
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van die nuwefilologie. Wat die argument van Mager steun,

is die feit dat sy leerlinge Latyn beheers het en dat In

mens vir die onderrig van Frans, hiervan soveel rroontlik

noes gebruik maak. Cor die opleiding van die taalonder-

wysers sê Magerl: "Den Vortheil, den die Schiller des echten

Philologen vor denen der gew6hnlichen Sprachlehrer vcraus

haben, besteht weniger in der Hethode, als darin, dass sie

tl:ï diesen Uebungenein ganz andres grarrmatisches und

onanatisches Wissen mitbringen". Dit beteken dat Mager In

onderskeid maak tussen didaktiek (Metode) en filologiese ken-

nis. Hierdie laaste aspek beskou hy van groot belang vir

die taalonderwyser.

Sweet spreek egter kritiek uit teen wat hy noen die historiese

metode, dit wil sê die gee van historiese verklarings vir

bepaalde verskynsels as hulpniddel by die onderrig van In

vreerde taal. Sy argument is dat die struktuur van In taal

in In gegewe periode as In organiese geheel beskou :rroet ~rd

en dat die verwerwing van die struktuur nie bevorder ~rd

deur die gee van uiteensettings oor die wysigings wat hierdie

struktuur in die loop van die eeue ondergaan het nie. In Soort-

gelyke argument voer Sweet2 aan teen die etim::>logiese v.?OOrd-

verklaring in die onderrig van In vreerde taal "The meaning

1. lekenroth, J.P.G.: Taaltheorie en vreerde-talenonde.rwij s,
p.20.

2. Ibid., p.27.
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of a word in a given period of a given language is a matter

of usage, and the fact of its having had a certain meaning

at sore earlier period or in sane cognate language does

rot necessarily afford any help in detennining, and still

less in rananbering, its present meaning". SWeetmaakhier

al duidelik onderskeid tussen sinchronie en diachronie en be-

nadruk die feit dat die taal in 'n bepaalde periode 'n same-

hangende sisteem VODn. Hy is soos Vander Gabelentz 'n stnlk-

turalis avant la lettre.

'n Arrler belangrike opvatting vir die onderrig van 'n vreem:le

taal wat voortgekan het onder andere uitdie werk van vlilhelm

von Huml:xJldtis dat 'n taal volk-, kultuur- en geskiedenisge-

oonde is. 'n Mens sou ook kan sê dat elke volk sy eie, vir 'n

groot gedeelte, aangelx>retaal het. Dit beteken dat elke volk

juis deur sy taal 'n bepaalde dinkwêreld het soos wat ditsy

eie kultuur het. VonHumboldt1druk dit so uit : "Ihre Sprache

ist ihr Geist und ihr Geist ist ihre Spracher mankann sich

beide nie identisch genug denken".

Die eenheid van taal en dinkwêreld bring meedat verskillende

tale verskillende begrippe het. Tale verskilook in die rykdan

aan begrippe van 'n bepaalde soort. Die karakter en die denke

van 'n nasie word ook deur die Rederugung,die m::ontlikhede

wat die taal in sy sinsbou het, verraai. Op grond van hierdie

1. Ickenroth, op. cit., p.31.
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verskille kan 'n rrens onderskeid maak tussen ann en ryk tale.

In hierdie kader is die volgende opnerkings van VonHurnl::xJldt1

oor die onderrig van 'n vreem1e taal verstaanbaar: "Die Erlernung

einer fremien Sprache soli te daher die Ge.vinnungeines neuen

Standpunktes in der bisherigen Weltansicht sein, und ist es

in der Tat bis auf einen gewissen Grad, da jede Sprache das

ganze Gewebe der Begriffe und die Voorstellungsweise eines

Teils der Menschheit enthlilt" .

Von der Gabelentz2 sê oor hierdie selfde idee da't elke taal

sy eie bepaalde dinkgev.o::>ntesvertoon, dis waarop die taal steun

en dit w:)rd van geslag tot geslag voortgeplant. Hier speel die

idee van die erflikheid van die eenheid taal- en dinkwêreld

Uit die voorafgaande volg dan volgens Vonder Gabelentz3saam.

dat In mens in die vreerrle taal noet leer dink. Hy sê die sta-

diumwaar 'n mens nog uitdie noedertaal in die vreem1e taal wil

vertaal, noet so gou rroontlik oorwin word, Die gedagtes in die

vreem:1etaal noet onwillekeurig en onmiddellik vo:rmaanneem. Dis

verder 'n baie gunstige teken as 'n mens in 'n vreem1e taal be-

gin drocrn. 'n Mens sou ook verder kon aflei dat die klem op

die vergelyking van tale ook In rol gespeel het in die ontstaan

van die bekende kontrastiewe taalanalise met die oog op die on-

derrig van een van die tale wat gekontrasteer is. (Later sal ver-

der uitgebrei word oor die rol van kontrastiewe taalanalise) .------------_._-----------
1. Ickenroth, op. cit., p. 33.

2. Ibid., p.34.

3. Tlrid ,
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Ten slotte kan r¥Jg gareld TM:>rddat die kl.emwat Paul onder

andere gelê het op die feit dat'taal spraak is,daartoe gelei

het dat die inhoud van die taalles meer en rreer neig na die

werklike alledaagse gesproke taal.

4.6 Die Neo-Direkte Metode (Ongeveer1930...;.1960)

Hierdie metode kan voor in die periode tussen die Direkte

Metodeen die strukturalistiese benadering.

Die toepassing van die navorsing van die linguistiek gedurende

die periode v65r, tydens en ná die TweedeWêreldoorlog lê

ten grondslag aan die gepropageerde vernuwingvan die onderrig

van vrearrle tale. In hierdie periode ontstaan die Neo-Direkte

Metodewat in linguistiese opsig verskil van die Direkte Metode.

Die klen val egter nog steeds op die bestudering van die ge-

sproke taal. Hierdie rigting is veral beÏnvloed deur die

bestudering van hoe 'n kind sy Tl leer (psigolinguistiek) en

die behavioristiese opvattings van Skinner wat Pa1rnerook aan-

gehang het. Dit gaan hier oor die feit dat volgens die be-

havioriste die aanleer van taal, gewcx:mtevonningis deur kon-

disionering en driloefeninge . Die volgorde waarop In kind sy

taal aanleer, naamlik luister en praat, en die direkte assosia-

sie van woordenet hul betekenis, is die linguistiese basis van

hierdie metode. Palmer se siening van die gestalt-psigologiese

oefening van die sinspatrone wat in paradigmatiese of sintag-



191.

matiese opsig gevarieer kan VoOrd, vind hier sy neerslag

asook die ordening en keuse van die taal wat bestudeer rroet

word. (Kykonder 4.2.3.1 (g))

Tot die vernaamste opinieleiers en grondlêers van die Neo-

Direkte Metodebehoort Bloanfield, Fries en Lado (Amerika),

P. Guberina (Joegoeslawië) en P. Rivenee (Frankryk). Scmnige

navorsers plaas Harold E. Palrrer ook in hierdie kategorie.

Die rol van Bloanfield as linguis sal later breedvoeriger

behandel word. Harold E. Palrrer se groot bydrae is reeds

onder punt 4.2.3 bespreek. Lado en Fries was van die eerste

taalkundiges en tegelykertyd taalonderwysers wat die term

toegepaste taalkunde gebruik. Hulle was verbonde aan die

English LanguageInstitute in Michigan (Ann Arbor) en optigters

van die bekende tydskrif LanguageLearning (1948) rret as

ondertitel Journal of Applied Linguistics. Hulle het hulle

ook beywer vir die toepassing van die kontrastiewe taalanalise

wat In strukturalistiese grarrmatikaas beskrywingskaderhet.

Hulle begin met In stap-vir-stap foneemanalise van albei tale,

gevolg deur In vergelyking van die foneansisteme, en registreer

daarna die verskille. Aspekte soos aksent en intonasie speel

In groot rol in verband met die uitspraak van die T2. Lado, het

besonder baie gedoen vir linguisties-verantwoorde taal vaardig-

heidstoétsing wat leerlinge se vaardigheid wil toets op die

fonologiese, rrorfologiese, leksikale, sintaktiese en tekstuele

terreine.
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Guberina en Rivence was aln..>ee aan taalkundige institute.

verbonde en die institute het sa.am;ewerkan op die basis

van die fonetiek, kursusse vir volwassenes te skryf. Hul

metode word strukturoglobaal genoen, dit wil sê dit is

linguisties georiënteer op die strukturalisme. Uitspraak

is by hulle baie belangrik. Guberina is soos ëanenius

baie geïnteresseer in die gebruik van die visuele in T2-

onderrig an direkte vertaling soos by die Gramnatika-Vertaal-

metode te voorkern. Die kwessie van die taalsi tuasie waar

taal betekenis kry, is vir han baie belangrik.

4.6. 1 verskille tussen die Direkte Metode en die N~Direk:te Metode

Die Neo-Direkte Metodeonderskei han van die Direkte Hetode op

onder ander die volgende punte:

(a) Die hiërargie van vaardighede 'WOrd pertinent gestel.

Afhanklik van die gestelde prioriteit kies hulle of die

onderrig van die gesproke angangstaal, of die leesmetode

(Michael WestIs reading approval - Michael West is bekend

vanweësy Y.Q)rdfrekwensie-tellings) .

(b) Die Neo-Direkte Metodeprobeer die onderrig van die

gramnatika deur sogenaanrlestruktuuroefeninge (pattern

practice) te organiseer.
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(c) Daar \<K)rd'n ]?:)gingaangewendan by gebrek aan 'n

vreerrltalige milieu, gebruik te maak van nativé speakers

of ouditiewe hulpniddels soos die grarrnofoon, radio,

bandmasjien asook visuele rrateriaal.

(d) Hulle baseer die leerstofkeuse en -ordening op gegewens

uit die strukturalisties-georiënteerde taalkunde. Veral

Pa.lrrerhet hiertoe die eerste stoot gegee.

(e) Die wyse waarop die leerlinge met die leerstof in aan-

raking kan, \<K)rdbepaal deur die - wat earpayl noen :

IIAssociationistisch - behavioristische leerpsychologie".

Dit lei tot In sterk meganistiese aanpak.

(f) Die Neo-Direkte Metode stel han ook ten doel an inligting

te gee oor die land en die volk wie se taal geleer \<K)rd.

4.7 Die rol van Ferd.i.nandde Saussuré· (1857-~9~3)

As In rrens die 1ge eeu as die GoueEeu van die histories-ver'"

gelykende linguistiek beskou, kan die 20ste eeu die eeu van

die beskrywende linguistiek genoan \<K)rd;beskrywend Indie sin

van 'i'lilhelmvon Humboldt2se definisie van die tenn; liThe

analysf.s of language as an internally articulated organism".

1. lekenroth, J.P .G.: Taaltheorie en vreem:le-talenonderwijs,
p.34.

2. Waterman,John T.: Perspectives in Linguistics, an Account
of the Backgroundof M:xiernLinguistics, p. 61•
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Hierdie benadering staan vandag bekend as strUkturele

linguistiek.

Die SWi tserse linguis, Ferdinand de Saussure, kan net reg

die stigter van die rroderne algerene linguistiek en struktu ...

rele linguistiek genoemword. Agter De Saussure lê daar In

periode van oor die 2000 jaar van tradisionele grarrrnatika.

De Saussure is die eerste taalgeleerde wat die strukturele

prinsiep uitgebrei het. Hy het ook bekendheid verwerf vir

sy belangrike bydrae tot die Indo-europese vergelykende

linguistiek. Hoe.velDe Saussure self amper nooit iets gepu.,..

bliseer het nie, het twee van sy studente, All::ert Seychehaye en

Charles Bally, na sy dood sy aantekenings en sy lesings byme+

kaar gemaak, redaksioneel versorg en gepubliseer onder die

titel: cours de linguistique Générale. Die publikasie van

hierdie werk word soms 'n Kopernikaanse arwenteling op die ter-

rein van die linguistiek genoem. Hierdie werk het ook in Duits,

Engels en Afrikaans verskyn. De Saussure is dus in In groot

mate bekend deur wat sy studente van homonthou het. Die bydrae

van De Saussure is .rrooina waarde geskat deur .MaJ..Inberg~ as hy

sê: "~bst of the nf!!.Nnoverenes in linguistics, 'Whichattach
...

prime :irnpJrtance to descriptive studies, can be traced back nore

or less directly to De Saussure. Thanks to his insistence on

the synchronic method, linguistic description has won for itself

a place of honour and is nCMgenerally accepted".

1. Girard, Denis: Linguistics and Foreign LanguageTeacmn<],
p.5.
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De Saussure beklemtoon in sy werk veral die volgende sake:

(a) Die analise van die gesproke in plaas van die geskrewe

taal. oor die algemeen is daar ooreenstemn.ingin die

linguistiek van die 20ste eeu oor die bal.arqr.ikhefd

an die gesproke taal te beskryf en alles wat spraak
\

inhou (Langueen Parole waaroor later meer). Die rron-

delinge taal het baie trekke wat die geskrewe vonn

nie voldoende kan transkribeer nie en taal is in alle

geval in hoofsaak spraak.

(b) Die daarstelling van In deskriptiewe in plaas van In

'no:t:m:1.tiewebenadering van taal. Die rroderne linguistiek

is allereers deskriptief. Dit wil nie abstrakte teorieë

konstrueer nie. Die linguis neemdie fenomeentaal

waar en beslcryf wat hy sien en hoor soos In wetenskaplike

in In laboratorium waarnemingsmaak van en oor die mate-

riaal voor hane

(c) In Beskrywingvan alle tale en nie net van dié tale wat

uit vergelykende of historiese opsig van belang is nie.

In Linguistiese beskrywing maak dit rroontlik an die be-

sondere struktuur van In taal te ontdek wat anders is as

die van elke ander taal. Pogings is aangewendan die

universalia te identifiseer wat skynbaar eie is aan In

groot aantal tale, maar die feit bly dat elke taal volgens

sy eie sisteem van taaltekens funksioneer.
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(d) Die onderskeid wat daar bestaan tussen langue en parole.

De Saussure1 is ook een van die grondlêers van die foneem-

teorie. Hy het die pad na die l:estudering van die funk-

sionele waarde van die spraakklank gerou toe hy skryf:

"Les phonénessont avant tout des entités oppositives,

relatives et négatives. Ce qui le prouve, c'est la

latitude dent les sujets jouissent pour la pronunciation

dans la limite oil les sons restent distincts les uns des

autres" •

De Saussure se grootste bydrae tot die studie van taal lê

in 'n reeks onderskeidings en definisies wat hy oor die

wese van taal geformuleer het. Hy het eerste probeer am

vir hanself duidelikheid te kry oor die tenn taal. Volgens

hom is taal 'n funksie en nie 'n vorm nie. Dithet hy

waarskynlik direk of indirek uit die werke van VonHurnl:::oldt

afgelei. Ditwas De Saussure2 wat 'n metodevoorgestel het

an funksie tel:estudeer, naamlik: "that of patterning or

structuring, and in this wayplotting the acti vi ty that is

language in its recognizable and describable relationships".

Nog 'n linguistiese bewegingwat deur De Saussure se

Cours geinspireer is, is die Praagse Skool of soos die oor-

spronklike naam was le cercle linguistique de Prague. Die

naam van Nikolas S. Trul:etzkoy (1890-1933)is hier baie

l:elangrik .

-----------------------------------
1. De Saussure, F.: Cours de linguistigue Génerale, p.64.

2. li'latennan,John T. : Persr:ectives in Linguistics, an
Accountof the Backgroundof M::xiernLinguistics, p. 67•
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Volgens Reichling1 is De Saussure se siening oor taalwetenskap:

"dat de algemeenheiddie de taalwetenschap kan bereiken, niet

enkel is gelegen in de historisch-vergelijkende studie en nog

minder in het verklaren van de taalfeiten mat behulp van andere,

reeds bestaande, meer algemenewetenschappen, rraar dat "la

véritable science linguistique", de ware linguistische wetenschap,

eerst de aard van haar voorwerp de taal noet vaststellen, "want",

zegt hij, "sans cette operation elementaire, une science est

incapable de se faire une méthode".

Volgens De Saussure2 hang in In taal alles met alles saam en wel

in elke taal op sy eie wyse: "La langue est un systerre ou tout se

tient et qui ne connait que son ordre propre" .

De Saussure3 meendat die linguistiek se taak op hierdie vooraf-

gaande ondersoek.na die aard van die taal, gekanbineer mat die his-

tories-vergelykende deskriptiewe ondersoek van die veelheid van

tale berus en an : "de chercher les forces qui sont en jeu d'une

maniere pennanente et universelle dans teute les langues, et de

dégager les lois générales auquelles on pelt ramener tous les

pherrxrênes particuliers de 1Ihistoire" .

Hierdie insig van De Saussure het by arrper nierrand In toepassing

gevind nie. Die rede hiervoor is dat De Saussure veronderstel dat

die taal as objek van ondersoek In direkte gegeweis, In gegewewat

1. Reichling , Anton: Verzarrelde Studies,pp.12-13 •

2. De Saussure, op. cit., p.43.

3. R~hling, op. cit" p.l3 ..
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In mens in die bewussyn van die sprekende persone sal kan vind.

Dis hier waar die gebrek lê in De Saussure se analise van die

wese van taal. Reichling1 sê hier ons kan nie soos hy van die

taalkunde eis: "de prime abord" stellen, "sur le terrain de la

langue et la prendre pour nonnede toutes les antres rPanifesta-

tions du language". Reichling2 verduidelik dan verder: "Tot de

taal zoals De Saussure die beschrij ft, karen 'Wealleen door een

reeks conclusies. Het enige directe gegevenwaarop de taal-

kundige zijn onderzoek kan richten, is het taalgebruik zelf en de

notering der taalbouwsels in de geschreven teksten. Het enige wat

de taalkundige als uitgangspunt kan nenen, is: "het systematische",

niet, in welke vorm dan ook, "het systeem". De Saussure heeft

wel getracht deze fout te corrigeren,rraar de talrijke tegenstrijdige

uitspraken hebben de uit'Werkingdaarvan belet". Volgens Reichling

noet die sisteem van die taal induktief vasgestel VoOrddus enpiries

deur In juiste analise van die taalgebruik te maak, dis wat

De Saussure la parole noem.Dis in lynregte teenspraak met die me-

todiek van De Saussure.

4.7.1 Diachroniese en sinchroniese taalstudie

Soos hier.l:o genoem,het De Saussure In reeks streng onderskeidings

en definisies oor die 'Wesevan taal gefonruleer. Een van die be-

langrikste van hierdie tenre is die onderskeid wat hy maak tussen

diachroniese en sinchroniese taalstudie. Onder die diachroniese

1. Reichling, op. cit., p.l3.

2. Ibid., pp. 13-14.
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taalstudie verstaan De Saussure die taalverskynsels in hul

historiese ontwikkeling en met die klem op die ontwikkeling

self, die veranderinge waaraan taal onderhevig is, 'MJrdin

die verloop van die tyd bestudeer.

Onder die sinchroniese taalstudie verstaan hy die beskrywing

van die struktuur van 'n taal soos dit op 'n bepaalde tydstip

bestaan. cm wetenskaplik te kan wees, konsentreer die rroderne

linguistiek op 'n sinchroniese studie van taal. Een van die

groot voordele van 'n sinchroniese taalstudie is dat 'n mens

wanneer jy 'n beskrywing van 'n kontemporêre taal gee, jy dit

dadelik aan die uitinge van die lewende taalspreker kan toets.

De Saussure verduidelik die sinchroniese taalstudie met die voor-

beeld van die toestand op 'n skaakbord. Al.Letale verander aan-
,

houdend, maar net soos wat die toestand op 'n skaakbord op 'n

besondere tyd beskryf kan word sonder an na die geskiedenis van

die skaakspel te verwys in tenne van die poai.sf.es wat deur die

onderskeie skaakstukke beklee 'MJrd, nét so kan die onderskeie

stadiums van 'n taal onafhanklik van die geskiedenis van die taal

beskryf 'WOrd.

4.7.2 Langueen parole

Nog 'n onderskeid wat De Saussure genaak het is dié tussen die

taalsisteem: langue en die taalgebeure: ' pa.role wat hy as "n

kanplementêre, maar wesenlike verskillende aspek van die anvat-

tende verskynsel langue sien. Die parole lewer vir die linguis

die taalrrateriaal op waaruit hy die .Ianque noet probeer rekonstru-

eer . Langue is nie kanpleet in elke spreker nie r ditbestaan slegs

perfek binne in 'n gereenskap.
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~-Ja.tDe Saussure in gedagte het net langue is die soort konsep

wat ons het as ons van die Engelse taal praat in plaas van 'n

s:p:sifieke rranifestasie daarvan wat ons parole mem in spraak

of skrif. De saussure vergelyk langue en pa.role.met die notie

van 'n misdekstuk (score) en die uitvoering (perfonnance) daar-

van. Elke uitvoering (parole) van 'n misrekstuk is uniek, nie

dat dit op 'n besondere geleentheid plaasvind nie, naar ook dat

dit heelwat verskille toon net betrekking tot die gehoor, die

deelnemers, die dirigent, die instrumente, ens.

Dis langue wat ons onderrig sodat die leerlinge in staat kan

wees an parole te gebruik an met Tl-sprekers van die taal te kan

kcmnunikeer. "La langue est I' ensanble des habitudes linguistiques

qui pennettent a un sujet de cornprendreet de se faire canprendre".

4.7.3 TOepassingsop taalonderrig

Aspekte soos die diachroniese en sinchroniese studie van taal skyn

ver van die wêreld van taalonderrig te wees. Tog is die linguis

rou geneig an sy aandag by die kontE!Tlp)rêretaal te bepaal, en

dit lei die taalonderwyser an alle aspekte van taal van baie nader

te beskou as wat ooit in die verlede die geval was. NaIPatedie in-

ligting van die beskrywendelinguistiek venneerder, sal die taalon-

derwyser hoe langer hoe meer inligting bekomoor die taal wat hy

noet onderrig. Die huidige kennis van taal is nie noodwendigver-

keerd nie, naar ditnag dalk welonvolledig wees. Sodra hierdie

1. Wilkens, O.A.: Linguistics in language teaching, p.33.
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leantes gevul v.ord, sal die taalonderwyser in staat wees an die

graad van sistematisering in sy onderrig te verhoog. lV'lanneer

die werklike toekanstige taalbehoeftes van die leer ling bepaal

kan word, sal ditook bepaal in watter mate In onderwyser In

parole-bena.dering noet volg. Die taalonderwyser het tradisioneel -

vandag met rroontlik m::xiernermetodes - die taalonderrig wat die

granmatikus of linguis beskryf het: die langue. (De Saussure

se langue-benadering verskil van dié van die tradisionele grarrrra-

tika arrlat hy hem toespi ts op die individuele rcodernetaal). Hy

probeer die leerling toerus met In praktiese stel taalreëls sodat

die leer ling korrekte sinne in In gegewetaal kan konstrueer. Hy

verontagsaam dikwels die leerling se gebruik van die taal wat hy

onderrig het. Die onderwyser gaan van die veronderstelling dat

dat enigeen wat die taalsisteem aangeleer het, in staat sal wees

an dittoe te pas op die situasie waarin hy hem sal bevind.

Onderrig begin met die taal (langue) en die sillabus gee dikwels

die hoogste prioriteit aan linguistiese kriteria. Die noodsaaklik-

heid an tog veral die gesproke taal te onderrig, v.ord gelukkig nou

ook hoe langer hoe meer besef.

Tog is die taal wat in party taalboeke staan, nog nie In duidelike

voorbeeld van alledaagse gesproke taal nie.

Veral aspekte in die bestudering van taal soos v.oord- en stzuktuur-

tellings soos dit deur die RandseAfrikaanse Universiteit aangepak

word, sal daartoe lei dat daar In duideliker doel vir taalonderrig

sal wees. Die Lnhoudvan die taalonderrig sal dan baie nader kan



202.

aan dit wat die linguis parole noen. Deur te verwys na die

linguis se beskrywingsvan parole, sal dit die onderwyser in

staat stel an seker te maak dat hy daardie dele van die langue

sal orrlerrig wat die grootste en mees praktiese waarde vir sy

leerlinge het. In plaas daarvan an die vreatrle taal of T2 in In

neutrale situasie te orrlerrig, kan hy die taal in In konteks

plaas wat so na as rroontlik aan die situasie kan waar die taal

aangeleer v.;ord. Dan is ditnie meer nodig an die hele taalsis-

teem te onderrig nie. Die prioriteite vir In taalkursus kan dan

bepaal word en sekere taalitens kan ingesluit of uitgelaat v.;ord

op grond van die behoeftes van die leerling. Die vertrekpunt

v.;orddan nie rreer deur die algenene struktuur van die taal bepaal

nie. ~vataangeleer word, is dalk kleiner in cmvang,naar dit

nag In groter toepaslike terrein dek.

Die idee van gespesialiseerde taalkursusse is nie nuut nie. Wat

nuut is as gevolg van die ontwikkelings in die linguistiek is dat

die taal wat onderrig word, gedifferensieer v.;ord,nie net in woor-

deskat nie, maar ook in gramratika. Sodra die linguis die taalon-

derwyser van In volledige analise van die taal vormevir In s-pe-

siale taalkursus kan voorsien, sal dit In groot verbetering kan

meebring vir die onderrig daarvan. Hoeweldit dalk nie heeltemal

~ rroontlik sal wees an In volledige· parole-gébaseerde benadering in

.~ te voer nie, is dit nie wensdenkecynie. Die verbeeldingryke onder-

wyser kan met die beskikbare linguistiese kennis sodanige taalrna-
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teriaal saamstel wat die leerlinge die algemenetaalsistean sal

laat verwerf, Hierdie taallrateriaal sal van so "n aard wees dat

dit In hoë praktiese waarde het.

4.8 Die Amerikaansetaalkursus vir die leër

4.8.1 Die toestand op die terrein van die linguistiek

Die bevindings van die taalwetenskap was tot hiertoe dat kamumika-

sie en veral taalkamunikasie in gesproke vormeen van die belang-

rikste funksies van taal is. De Saussure se beklantoning van wat

parol8: is, laat ook sy invloed geld. Die studie in die psigolinguis-

tiek van hoe In kind sy taal aanleer, het weer In rol gespeel by

die volgorde waarin In kind sy taal noet aanleer naamlik: luister ,

praat, lees en skryf. Daar is ook kennis geneemvan die behavioris-

tiese siening dat die aanleer van taal ge.-.DOntevormingis en dat

onder andere herhaling en rrerrorisering baie belangrik is.

Die studie van die fonetiek het meegebringdat die klem sterk op

gesproke taal en uitspraak geval het. Palmer se navorsing in verband

rret sinspatrone wat in paradigmatiese of sintagmatiese opsig ge-

varieer kan v.ord, is rou by baie linguiste bekend.

Al hierdie opvattings het In anwenteling op die gebied van taal-

navorsing met die oog op taalonderrig teweeggebring. Die Taalweten-

skap het oorgeskakel van die spekulatiewe studie van granrnatikale

konvensies na die beskrywingvan die gesproke taal. Só is daar by-

vcorbeeld ook ander dissiplines betrek soos die fisiologie, fonetiek,

psigologie en selfs sosiologie en by daardie taalbeskrywing ingelyf.
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Soos dit dikwels die geval is, is dit die oorlogsgebeure waaraan

daardie nuwetaal.l:eskrywings skielik sy praktiese toepassing te

danke gehad het.

4.8.2 Die taalkursus self

Met die uitbreek van die Tweedewereldoorlog en na die aanval op

Pearl Harbour het die Amerikaanse leër 'n uiters dringende behoef-

te aan offisiere en manskappe gehad wat vreem:1etale vloeiend kon

praat. By die verowering van die Stille Oseaan het die Amerikaanse

troepe wat met die grootste verskeidenheid bevolkingsgroepe in

aanraking gekcmhet, groot kamrunikasieproblane ondervind. Veral

sprekers van Japannees, Chineês, Russies, Duits, Thai, Binnaans,

Maleis, Turks en selfs Noors en Fins is benodig. Die klassieke

metode van taalonderrig, dié van die skryftaal , was hier volkeme

ontoereikend. Die gehalte van die onderrig in die rroderne tale

was op daardie tydstip nog uiters beroerd. Leerlinge het na

4 of 5 j aar se onderrig in 'n rroderne taal nog steeds gehakkel en

baie verkeerde en ouderwetse taal gebesig . Selfs by akadaniese per-

soneel het dit voorgekcm. Dit word vertel dat 'n professor in no-

derne tale in hierdie tyd besoek gebring het aan 'n oorsese univer-

siteit. Hy ontvang toe 'n eienaardige karplirnent: Youspeak very

well for a .character out of a nineteenth centw;! hOVel. 'n Ander

professor in Frans het besoek ontvang van sy eweknie uitParys, ~n

oulike Franse dame. Toe sy met han begin Frans praat was die pro-

fessor se antwoord : I teach French, but I don't speak it.

Die leër het toe nie die gewonetaalondeI:Wysersan hulp gevra nie,
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naar 'n beroep ge:fuenop die linguiste asook antropoloë. Die

opdrag was amintensiewe taalkursusse op te stel wat die soldate

in staat sal stel amdie gesproke taal gou, doeltreffend en vloeiend

baas te raak. Daar was geen tyd vir teoretiseer en deba.tteer nie.

Die leër VJOU in 1943 resultate hê!

Alle praninente linguiste van daardie tyd is betrek soos: Bloem-

field (Nederlands en Russies), Bloch (Japannees), Hall (Frans),

Haugen (Noors) Hoeket (d1i.nees) r-bulton (Duits), Sebeok (Fins)

Trager, Boas, Sapir, Fries en ander. Aangesien hierdie linguiste

almal, baie waardevolle, praktiese linguistiese ervaring opgedoen

het met die studie en beskrywingvan die AmerikaanseIndianetale ,

kon hulle hierdie kennis dadelik gebruik.

Die basiese uitgangspunt van Boas was dat die meeste tyd aan die

akkurate nabcotsing van natuurlike alledaagse gesprekke van Tl-

sprekers bestee rroet VJOrd. Sapir en Bloc:mfieldstem hiermee saam.

Hulle het gaan leer by Sweet, Palmer en Jespersen. Bloamfield was

die sentrale figuur en hy het weer gaan leer by die behavioriste.

Charles Fries het die bevindings van die modernelinguistiek gaan

toepas en hiennee het die gel::x::ortevan die sogenaarrdetoegepaste

taalkunde of linguistiek plaasgevind.

Die linguiste het aan die werk gespring en die onderskeie tale be-

gin analiseer. Die resultate van hul analises is as basis vir die

taalrnateriaal gebruik. Hulle metodes was nie in stryd met hul eie

teorieë nie. Die linguiste het nou praktiese taalonderwysers gevx:>rd.
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Hierdie taalprogram het bekend gestaan as die Anny specialized

Training program, afgekort A.S.T.P.

Bloanfield het gesê dat die gedurige kontak met die gesproke

vreem:1etaal In absolute vereiste is. Daar was In minimum van lees

en skryf en daar is slegs aan die noodsaaklikste aspekte van die

granmatika geraak. Klein klassies noes gedurig bymekaar kan vir

nal:x:x:>tsingen drilwerk met In Tl-spreker (In infonnant genoan),

wat opgetree het onder leiding van In linguis. Die Tl-spreker was

byderhand vir enige taalproblean wat magopduik. Die soldate noes

15 uur per week en sans tot 9 uur per dag dialoë leer en van ont-

byt tot slapenstyd in die betrokke tale probeer dink. Meer as

15 000 soldate het in 28 verskillende tale onderrig ontvang en meer

as 50 kolleges was hierin betrokke. Na 9 maandese gekonsentreerde

onderrig, kon .Amerikaanseoffisiere gevangenes in In vree:rrle taal

ondervra, spioenasiaverk aanpak en selfs radiouitsaaidienste in

die vreem::letaal behartig.

Daar was ook goed gedefinieerde doelstellings. Die hoofdoelstel-

lings van die taalprogram was Inuitstekende begrip van die gesproke

taal met die klan op die venroë an die taal met 'n goeie aksent te

praat. Verder is die g~ntes en gebruike van die land waar die

taal gepraat is beklantoon, byvoorbeeld an met jou vurk in jou

linkerhand te eet.

~1ateienaardig was van die opstellers van die leërkursus , was dat

hulle glad nie die :oodige erkenning aan Pa.llrer se struktuuroefeninge

en vervangingstabelle gegee het nie, terwyl hulle wel deeglike daar-

van gebruik genaak het.
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Hierdie rretodes het, hoewel hulle nie noodwendignuut was nie,

werklik uitstekende resultate opgelev;er. Die publiek was so ver-

ras dat Amerikaners In ander taal s6 gou en vlot kan leer praat,

dat hulle navraag by die skole begin doen an uitte vind waaran

dit dan daar so sleg gaan. Almal, het geglo dat die fo:rmulevir

suksesvolle onderrig van In vreande taal mu ontdek is. Die

redes vir die groot sukses met hierdie metodes was soos volg:

(a) Die offisiere en ander manskappeis almal streng gekeur

en was uiters goed garoti veer .

(b) Die leërowerhede was gewillig an die teorieë van die

linguiste te aanvaar en te laat toepas.

(c) In Groot verskeidenheid metodes en tegnieke is toegepas

wat die so n:::x:Xisaaklikevariasie bewerkstellig het, wat op

sy beurt weer die konsentrasie verhoog het.

(d) Daar is slegs van Tl-sprekers gebruik genaak sodat die so

belangrike voorbeeld wat gestel w:Jrdten opsigte van ui t-

spraak en die idianatiese gebruik van die taal perfek was.

(e) Die soldate het minstens 15 uur per week intensiewe onderrig

ontvang en ditvir ongeveer 9 maande lank. Sarrn:i.getaalge-

leerdes beweer dat dit gelykstaan aan 2 jaar hoërskool- en

4 jaar kollege-opleiding.
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(f) c:rrrlatdie resultate van die onderrig so belangrik was,

was daar volop geld beskikbaar vir hulpniddels soos:

maqnet.Lesebande, taallal::xJratoriums en ander audiovisuele

hulpniddels .

(g) Klein klassies het verseker dat elke soldaat sarmer baie

oefening in die gebruik van die vrearrle taal ontvang het.

(h) Die onderrig is deur uiters bekwame taalonderrigspesialiste

verskaf en die proj ek is konstant waargenean en aangepas.

Die linguiste het na die opstel van die taalkursusse vir die leër

ook ander kursusse begin opstel (1943-1945). Hierdie nuwemetode

het begin bekend staan as The·neNKey Méthcd. Baie skole het

probeer an hierdie metcdes qedurerde en na die Tweedewereldoorlog

toe te pas, maar vir 'n gev.oneskool was dit prakties heeltenal

onm:x:mtlikan dit na te volg. Ditwas eintlik In groot teleurstel-

ling en frustrasie. Baie onderwysers het hierna rraar Vv'eer hul

toevlug gesoek by die ou bekende en uitgetrapte paadjie van die

gramnatika-vertaalmetcde.

Na 1952 is p::lgingsaanqewend an tog weer te kyk hoe aspekte van

hierdie benadering geakkamodeer kon word, want baie aspekte van

die metcde was linguisties goed verantwoord. Na die oorlog is daar

in baie lande soortgelyke militêre taalskole q:gerig. Sekere ver-

anderings is egter aangebring. Slegs die onderwyser wat I n Tl-spreker

noet wees, het voor die klas or:getree. Lees en skryf het In belang-

riker plek begin beklee, en sistematiese· gramnatika is gebruik am
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te kan opsan wat reeds geleer is. Dithet die basis gefJOrdvir

die oudiolinguale metodewat weer gebaseer is op die struktureel-

behavioristiese siening van taal.

4.9 Die strukturele benadering

4.9. 1 Inleiding

Bloanfield en ander het aan die l:egin en gedurendedie Twee:le

Wêreldoorlogmet sy taalkursusse vir die Amerikaanseleër baie

gedoen an die onderrig van 'n vrearde taal op In ander en ook

gesonder voet te plaas. Tognoes Bloomfield in 1945erken dat

daar mg geen honderd Amerikaansetaalonderwysers is wat die werke

van SWeet,Jespersen en Palmer gelees het nie en dat die kwaliteit

van die onderrig van 'n vrearde taal aan Amerikaanseskole nog

uiters swak is. Volgens Bloanfield1 lê die fout nie by die onder-

wysers nie, maar: "in their training and direction, 'Whichis en-

tirely in the hands of educationists and professors of literature".

Die gevolg is dat die nodige linguistiese kennis ontbreek, want

hulle het nie met die ontwikkeling daarvan tred gehou nie.

Danksy die bestudering van die Indianetale het taalkurrliges geleer

hoe die struktuur van tale beskryf rroet 'M:)rd2 : "in realistic and

intelligible +ermsand not in the traditional pseucb-philosophical

jargon of our school grarrmars".

--------------------------,---------------------

1. Ickenroth, J .P.G.: Taaltheorie en vrearde-talenonderwijs, p.45 •

2. Ibid.
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4.9.2 Die strukturele linguistiek ert die rol van Bloomfield (1887-1949)

Bloanfield kan reet reg die vader van die AIrerikaanse strukturalis-

me genoan ~rd. In Europa was dit veral beoefenaars van die struk-

turalistiese benadering soos T-r."'ubetzkoy,Jakobson, Brondal,

HjeJ.mcslev,Bilhler en Gardiner. Bloanfield se bydrae tot die

taalwetenskap is nie maklik evalueerbaar nie. In die geval van

De Saussure en Trubetzkoy kan ons praat van 'n skool, maar Blcx::rn-

field het nie 'n skool gestig nie. Hy het ook nie 'n groot aantal

studente in die beskrywende linguistiek opqal.ef,nie. Sy groot

bydrae lê volgens Bernard Bloch1 hierin: "There can be no doubt

that Bloanfield' s greatest contribution to the study of language

was to makea science of it". Bloanfield was 'n opqel.etde his-

tories-vergelykende linguis wat dwarsdeur sy professionele 1009-

baan Gennaanse filologie gedoseer het. Sy le.venstaak : Language

(1933), het een van die klassieke werke in die linguistiek g~rd.

Die linguistiek het reeds groot vordering gemaak, maar Bloomfield

se siening en aanbieding bly orx:x:>rtroffe. Die taalwetenskap

het in sy tyd werklik geblan. 'n Sterker en verder ontwikkelde

variant van die linguistiek van De Saussure was die Amerikaanse

strukturalisIre soos Bloarnfield dit in 1933 vcx:>rgestaanhet. Hier-

die tydperk ~rd deur samti.ge taalgeleo....rdesdie BlOOrtlfieldiaanse

tydperk genoem. In die periode 1940-1950was dit die daninante
'"

linguistiese teorie.

1. Watennan, John T.: Perspectives in Linguistics, p.88.
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Die strukturalisrre stel die foneemteorie bekend. Ferdinand de

Saussure was een van die grondlêers van hierdie teorie. Hy

ontsluitdie pad na die bestudering van die funksionele waarde

van die spraakklank. Blcomfield1 sê later oor die foneem: "In

order to recognize the distinctive features of forms in our

language, we need only deternti.ne which features of sounds are

"different" for purposes of ccmnunication".

Voorbeelde hiervan cm aan te dui wat dit aan T2-onderrig bied,

is die volgende.

In Fransmanwat Afrikaans sou wil leer r sal geen onderskeid maak

tussen die lal in die Afrikaanse v.oordmat en die laai in die

Afrikaanse woordmaat nie. Hoeweldaar wat betref die ui tspraak

van die a-klanke verskil·le tussen Franse rrag bestaan,. veroorsaak

ditgeen verskil in betekenis nie. Met ander woorde die lal en

die Iaal is in Afrikaans verskillende fone:ner maar in Frans is dit

variante van dieselfde foneem. Die Afrikaanssprekende daarenteen

wat Frans leer, sal op grond van sy eie foneensisteem die v.oorde

casse en case onderskeidelik met lal en laai uitspreek terwyldie

fonemiese verskil by hierdie v.oordeuitsluitlik in die stemloosheid

en stemhebbendheidvan die sisklank IsI lê. Hier volg nog In

voorbeeld cmdie twee begrippe foneties'verskillend en fonanies

verskillend te verduidelik. Die Engelse Ipl f It I en Ikl voor In
h oh h

beklemtoondevokaal ~rd geaspireer lp I, lt I,. Ik I, maar voor+

afgegaan deur Isl in In konsonantgroep is dit nie die geval nie bv,

1. Blcomfield, L.: Language, p.78.
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steam : Istl.:mj - Istl em/ • Cirdat die geaspireerde LV en die

nie-aspireerde mekaar nie in hierdie cm::rewing kan vervang nie,

kan hulle ook nie kontrasteer nie. Hoewelverskillend, bly

albei behoort tot die foneen It I . Daaran ~rd die Afrikaans-

sprekende wat die Engelse ten uitspreek as [Ee] eNe goed begIyp

as wanneer iemanddit het oor steam as Isth£;:ro/. ~ntlik sal

die Engelssprekende net gewoondnoet raak aan eienaardige fonean--

realisasies.

In Afrikaans kan daar aan die einde van 'n woord slegs stenlose

medeklinkers voor. Die Afrikaanssprekende wat dink dat ook in

Engels die fonean Idi in In eindposisie as It I gerealiseer word,

naak In fout, want in Engels bly die stemhebbendemedeklinker in

die eindposisie kontrasteer rret die stenlose (bad - bat). 'Ibt

die TWeedeWêreldoorlog was daar l1Cl9' geen sprake van die toepassing

van hierdie teorie op T2-onderrig nie. Die grondgedagte1 van die

strukturalisrre is dat elke taal gesien noet word as In struktuur rret

In korrrnunikatiewefunksie waarin die waarde van elke element slegs

bepaal word die geheel van sy verhoudings rret ander elemente. Die

struktuur ~rd by elke geleentheid geskep wanneer die reëls van

die taal toegepas ~rd. Die siening dat taalelemente met mekaar

verband hou in 'n sisteen of netwerk van sistare in plaas van am

slegs versamelings te wees van individuele i tens, is karakteristiek

van wat bekend g~rd het as die strukturele benadering van

linguistiese analise.

128. Van HaIrel, A.G.: Geschiedenis der Taalwetenschap, p.43.
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In die strukturele benadering restaan In grannatika nie meer

uit In geheel van reëls soos die tradisionele grarrmatikanie

maar die strukture van die taal v.crd gegradeer in plaas van die

v.corde. Daar het dus In duidelike verskuiwing plaasgevind van

In iterrrgesentreerde siening (dit wil sê woordeskat) na In

struktuur-gesentreerde taalsiening • Volgens die strukturaliste

het individuele klanke, In v.oordof sinsdele geen linguistiese

betekenis in hanself nie, maar hulle kontrasteer en kombineer

reet ander itans en die patrone van In linguistiese sist:eEltl.

Die sin is sentraal. Dis die basiese eenheid van spraak, nie

v.oordein isolasie nie. Taalelemente het verband reet mekaar in

In sisteen (of netwerk van sisteme) in plaas daarvan dat dit slegs

versarrelings van individuele i tans is.

Die strukturalisrre huldig die siening dat elke taal uniek is wat

sy betrokke struktuur betref. Die sleutel tot linguistiese onder-

soek is an die elemente van die sin in afsondering, maar as dele
1van In sistenatiese geheel te bestudeer. Volgens Lyons beteken

die strukturele benadering dat : "each language is regarded as a

the elements of which - sounds, words, etc., - have no validi ty

systen of relations (nore precisely, a set of interrelated systans),

independently of the relations of equivalence and contrast which

hold between then".
-

.,,"

1. Lyons, John: Introduction to Theoretical Linguistics, p.SO.
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Allen en WiddCMSon1sê oor die uitdrukking strukturalisme die

volgende: "At this poi.nt; it should be made clear that the ex-

pression structuralism has two distinct senses in current

linguistic discussion. In its first and nore general sense,

structuralism is based on the belief that each lan;uage is a

unique relational structure, and that the key to linguistic

scholarship is to study the elements of a language oot in iso-

lation but as parts of a systerratic whole". Die Praagse skool

het hulle die eerste daarmee besig gehou.

Daar is verder ook 'n ander siening en dis die een van die dani-

nante skool van Amerikaanselinguiste van 1940tot 1950. Lin-

guiste soos Bloch, Wells, Harris en Rocket2 publiseer werk wat

bekend. staan as "structural taxonomie of Bloanfieklii3.n grarmar".

Die tenn struktureel in hierdie konteks dui 'n karakteristieke

belangstelling in die vorm in plaas van die betekenis aan.

Die eerste definisie van die tenn linguistiese struktuur en van

strukturalisme is ons verskuldig aan professor Einile Benvéniste3

wat dit so stel: "Assumingthat a language is a system, we then

proceed to analyse its structure. Each system consists of items

that operate on one another, and it is distinguished from other

systems by the internal ordering of these items : this internal

2. Ibid.

ordering constitutes the structure".

1. Alle.n, J.P.B. en Corder, S. Pit: Papers in Applied Linguistics,
Volurre2, p.52.

3. Girard, Denis, !:inguistics and Foreign LanguageTeaching, p. 48.
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Nog In definisie is van Bastide1. Hy sê: liTo regard a language

(or each level of the language-phooological, rrorphological, and

so-on) as a system, controlled by a structure that can bE;! traced

and described, is to adopt the structuralist I vi€Wp)int".

In 1948stel die groot Deenselinguis Hjelrnslev2 dit soos volg:

"By structural linguistics, we refer to a group of studies,

built up on the hypothesis that it is scientifically legitimate

to describe a language as being in essence an autorxrrous body

of internal inter-relationships, or, in a v.ord, a structure".

oor die begrip struktuur sê Halliday, M::lntoshen strevens3

"A structure is oot just a string of items with one or nore

variables in it, Ithere •••. t:v.o ••• s here, ... nit .••. ?"

A structure is a highly generalised staterent of the meaningful

relations betweenelerents, it is the basic pattern of relationship

between the parts of a clause, of a sentence or of any other unit,

and thereby detennines their value".

Die doel van die struktureel-linguistiese benadering was an die

waarneembaretaalfeite van die alledaagse spreektaal van In

enkeling of In gemeenskapte beskryf. Hoe groter die taalkorpus,

des te betroubaarder sal ditwees. Die strukturaliste benadruk

dat alle elerente in In taalsisteen op In sintagmatiese-paradig-

rnatiese wyserret mekaar in verband staan. Deur In korpus gesproke

1. Girard, 00. cit., p.48.

2. I.bid.

3• Ibid., p. 49"
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taal te segrrenteer (foneem, 'WOOrd,groep, sin, volsin) en ver-

vangings- en verspreidingsm:x:mtlikhede te ondersoek, het hulle

v.oordklasse ontdek (paradigmaIS) 'Watverskillende sintagmatiese

verhoudings in die sin kan aangaan. Op hierdie wyse kan hulle

vervolgens sentence patterns gaan inventariseer.

Die tenn i.nnediate constituent analysis is in 1933 deur Blcx:m-

field1 voorgestel: "AnyEnglish-speaking person who concerns him-

self with this rratter, is sure to tell us that the imnediate

constituents of : Poor John ran away are the ~ forms fOOr John -

and ran a'Way, that each of these is in turn, a canplex form,

that the i.nnediate constituents of ran .away are ran and .away .....

and that: the constituents of fOOr John are .... ~ and John".

Daar is In duidelike parallelisme tussen I.C.-analise en die tra-

disionele prosedure van pars.Inq sentences 2 in onderwerp en gesegde

en elkeen van hierdie 'Waarvan toepassing weer in 'WOOrde,frases

en bepalings. Bl.ccmff.e.ld" se I. C. sou soos volg met, In l::xx:m:llagram

voorgestel kan ~rd:
x

y

/\
Poor John

z

/\
1. Lyons, John: Introductions to Theoretical Linguistics, p.210.

2. Ibid.
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Die elemente waaruitdie l:ogenoarde sin dus gekonstrueer is, .

is ~, John, ~ en away, ens.

Daar is egter IXJg nie uitgebrei op die l:ogenoem:ledat byvoorbeeld

~ In byvoe:Jlike naarncoerd is en dat p:x>rJohn In na.arrw:x>rd

frase is nie, ens. Verder het ons ook n:::>g nie gesê dat p?Or John

onderwerp is en ran awaydie predikaat nie ~ Hierdie analise van

die sin in sy constituents verskil van en is anner as die analise

van die tradisionele granmatika.

Bloomfield1 het hierdie siening maar slegs bekendgestel en dit

verduidelik met behulp van voorl::eelde. Hy het gepraat van:

"A proper analysis of the sentence into ronstituents as one which

takes account of the meanings". Sy navolgers soos Wells en

Harris het die beginsels van die I. C.-analise in groter detail ge-

fonnuleer en Blcx:m:field2se effens vae verwysing na : taking aCCOunt

of the meanings met eksplisiete distribusionele kriteria vervang.

Uiteindelik het Chansky hierdie teorie afgerond en gefonna.liseer

en baie meer aandag geskenk aan die wese van die reëls wat :benodig

W)rd om sinne met die getaste' constituent":'structure te genereer.

Die strukturalisme wil in sy taa1..beskrywingprobeer an die verklaring

van die taal in die taal self te soek sonder om op ekstralinguistiese

kriteria In beroep te doen. Onder invloed van die J::ehaviorisme

(waaroor later meer) beperk die strukturalisme hem tot die waarneem-

bare en streef daarna an die element l::etekenis nie in die orrlersoek

tel::etrek nie. Die strukturele granmatika gaan dus van 'n korpus

------------------------
1. Lyons, op. cit., pp.211-212.

2. IbiD.., p. 212.
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van waarneanbare taaluitings uit : daar v.ord nie met;sinne

gewerkwat deur die ondersoeker self gemak is nie. Hulle

spreek hulle ook nie uitoor die grarmatikali tei t van die

ondersoekte taaluitings nie. Die sinne van die korpus v.ord

vervoleens op rreganistiese wyse (ditwil sê sonder an rekening

te rou !Tet die betekenis) gesegrrenteer en geklassifiseer in

'n hiërargie van konstituente. Die heuristiese prosedures -

die soqenaarrdedisoovery procedures - waarnee hierdie analise

uitgevoer word, byvoorbeeld die substitusietegni.eke van Fries

vonn 'n belangrike ondersoekterrein binne die strukturalisrre.

Die Praagse skool het 'n metode bestudeer an die funksionele

verhoudings van klanke van 'n taal te bestudeer. Hulle was

veral geïnteresseerd in die strukturalisrre as 'n tegniek an die

onderlinge verhoudings van vormen betekenis te derronstreer. Die

vraag is dikwels gestel watter betekenis met;watter vorm saamjaan,

Die Praagse navorsers het hul eie antwoord verskaf deur fonetiese

segrrente in identiese OI'll3"ewingste vervang omsodoende te probeer

vasstelof sulke vervangings 'n veranderin; in betekenis te weeg

bring. Betekenis het daarom die uiterste kriterium van identifi-

kasie geword.

4•9.2. 1 Blcx::rnfieldert Reichling se sieninge in verbarrl met betekenis

Volgens Van Heerden is die strukturaliste se idealistiese of tradi-

sionele beskouing van die aard en wese van taal en betekenis gekop-

pel aan die rrenslike rede en sy werking. Die mentaliste , sê Van

Heerden1, sien die taalsistean : "as •n psigiese besit van die lede

1. Van Heerden, C.: Inleiding tot die sanantiek' p.5.
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van die taalganeenskap en dit w:::>rdgerealiseer in die taal-

uitinge. Vir hulle is die objek in die taalkunde hierdie

taalsistean waarvan die taalgebruikers die draers is".

Blocmfield1 verwys na die verskillende skole wat aan die ~

talistic psychology gekoppel is as hy sê: "an exposition

which stands on its 0Nn feet is rrore solid and nore easily

surveyed than one which is propped at various points by another

and chanjeable doctrine". Vir Blocmfield2 is die : 'ffiental

processes, images, feelings and the like", eintlik niks arrlers

nie as In merel,y popular tenn for various bodily rrovanents".

Qoc1atdie :rrentaliste taal as In psigiese besit beskou, heg

hulle ook In psigologiese verklaring aan betekenis. Reichling3

sten nie hiennee saamnie. Hy sê : "Een "psychisch bezit" waar

zij op een of andere wijze weet van zoudenhebben - en dat ver-

onderstelde de traditionele taalkunde juist - is het systean

zeer zeker niet. Een Nederlander weet van het Nederlandse taal-

systean wat hij daarvan op school geleerd heeft, of wat hij zelf

daarvan uitvergelijking van Nederlandse uitingen onderling

terecht of ten onrechte heeft afgeleid. Met andere w:::>orden:

hij weet wat hij als spreker noet "doen", de wetten van dat

doen en de principes die aan die webnatighedenten grondslag

liggen, zijn voor hen echter "terra incognita". Dis uit hierdie

1. Blcx::mfield,Leonard: language, p.VII-VIII .

2. Ibid., P.142•

3. Reichling, Anton: VerzameldeStudies,pp.64-65 .
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taalgebruiksfeite dat die sisteem afgelei rroet ~rd arrlat

die feite In bepaalde sistenatiek toon wat die taalkundige

rroet probeer vind.

Hierteenoor staan diegene wat hulle doel.l::leNuslesmaak van die

gedagte van taal as In psigiese besit en daannee ook van die

sisteem as sodanig. Hierdie siening berus op die behavio.rf.srne

wat alle feite verwerp as enwetenskaplik wat nie deur In order-

soek waargeneemkan ~rd nie r dit wil sê deur selfkennis en

introspeksie. Daar is betekenis vir hulle soos Urban1 ditstel

en deur VanHeerdenaangehaal: "Slinplyour narre fer cues to

adaptive nevenerreer te behavieur".

Bloanfield verwerp In sisteem van taalanalise wat vir sy resul-

tate afhanklik is van nie-linguistiese kriteria. Vir Bloanfield2

is die betekenis van In taalvonn : "the situatien in which the

speaker utters it and the response which it calls ferth in the

hearer" . Die feit dat Bloanfield daarop aangedring het dat nie-

linguistiese kriteria nie in •n granmatikale beskrywingvan •n

taal rroet toegelaat v,()rd nie, het hom aan baie kwaai kritiek

blootgestel. Dit was veral die geval toe volgelinge van Blcanfield

soos Harris en Chansky en ander betekenis heel terral gaan uitskakel

het as faktor by linguistiese ondersoek en taal slegs beskeu het

as epeenvolgendeklanke en klankreekse . Die vraag entstaan hier

1. VanHeerden, C.: Inleidim tet die SEm3Iltiek,p.6 .

2. Bloanfield, Leonard: Language, p.139.
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dadelik hoe so In teorie In kriterium kan verskaf waarvo lqens

verstaan en begryp onderskei kan wordvan ander g~ntehande-

linge. Reichling se siening oor hierdie aspek het lynreg

hierteen:>or gestaan. oor en oor het die klag gekan dat Bloem-

field taal wil analiseer sonder an na betekenis te verwys.

Bloanfieldl se eie siening oor betekenis is die volgende:

"Thestudy of speech-soundswithout regards to meaningsis an

abstraction : in actual use speech-sounds are uttered as signals".

Bloanfield definieer die betekenis van In taaluiting as die si-

tuasie waarin die spreker die taalui ling gebruik en die manier

waaropdie hoorder daarop reageer. Die situasies waarop mensemet

spraak reageer, sluit· elke voorwerpen gebeurtenis in die wêreld

in. an In wetenskaplike, akkurate definisie vir elke taaluiting

te gee, rroet ons In wetenskaplike en akkurate kennis hê van alles

wat daar in die spreker se wêreld is. Die werklike anvang van

die mensese kennis is in vergelyking hiennee baie beperk. Ons

kan die narrevan minerale definieer soos byvoorbeeld in chemie en

mineralogie, naar ons weet nie nooi hoe an woordesoos liefde en

haat te definieer nie.

Volgens Bloanfield is stellings oor betekenis die swakste punt

in taalstudie en dit sal so bly totdat die menslike kennis baie

verder ontwikkel het. In die praktyk definieer ons die betekenis

van In taaluiting deur middel van In ander wetenskap. As dit nie

1. Bloomfield, op. cit., pp.139~140.
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m:x::mtlikis nie gebruik ons hulpniddels . Een daarvan is

bv. deronstrasie. Eintlik is dit die proses rret 1:Jehulpwaar-

van kinders die gebruik van taaluitinge leer. 'Wanneer'n T2-

gebruiker gen:>egvan die nuwetaal verstaan, kan ons 'n YX)Ord

definieer rret 1:Jehulpvan 'n anskrywin; soos dit in YX)OrdeOOeke

ged.oen~rd. Of anders, as ons gen:>egvan die T2-leerlinge se

eie taal verstaan, kan ons sy probleem verduidelik deur mid:1el

van vertalin;. Die bogemande bevat niks wat ketters of intel-

lektueel teenstrydig is nie. Dis slegs 'n feitlike stelling.

Ons kan YX)Ordenie baie goed.definieer nie. Wiskundiges en

logici noes hul eie tale uitvind an hierdie probleem te probeer

J:::>er...oord.Linguiste het nie 'n spesiale manter an 'betekenis

te benader nie en gebruik ook maar hulpniddels en tegnieke soos

deronstrasie en anskrywing. Bloanfield was uiters geïnteresseerd

in betekenis, :maar hy het daarna gestreve omfisiese definisies

te skep wat wetenskaplik verifieerbaar en kontroleerbaar is. Hy

stel sy saak heel tenal eenvoudig1• "Thementalists IDuld supple-

rrent the facts of language by a version in tenns of mind .••. The

rnechanists demandthat the facts be presented. withJut any

assumption of such auxiliary factors". an Bloanfield se aandeel

in die ontwikkeling van die linguistiek verder mee te illustreer,

volg hier 'n aanhaling van Bernard Bloch (1907-1965)2, wyle

professor in linguistiek aan die Universi tei t van Yale en redakteur van

1. Bloanfield, Leonard : Language, p.vii.

2. WateJ::TIal1,John T: ~erspecti ves in Lin:roistics, p. 96...
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to say that every significant refinenent of analytic method

produced in this country since 1933 has comeas a direct

result of the inpetus given to linguistic research by Blcom-

field's book. If today our methods are in sane ways better

than his, if we see nore clearly than he did himself certain

aspects of structure that he first revealed to us, it is be-

cause we stand upon his shoulders".

Reichling weerhou hem as linguis telkens daarvan omverdwaald

te raak in 'n sanantiek wat nie linguisties gefundeer is nie.

Hy noemdie sanantiek die nagmerrie van die taalwetenskap.

Vir Reichling is die betekenis van 'n ~rd ditwat in 'n ~rd

gedink kan ~rd en betekenis is die denkm::mentwat aan die woord-

vorm sy bestaan gee. Reichlingl sê: "Debetekenis heeft dus

een dubbel aspect: zij is detenninant ten opsigte van de ~rd-

VOIm en in zoverre heeft zij een vonrqevende functie, zij geeft

ons in de woorden iets "te weten" en in zoverre is zij

"sanantisch", d.w.z. betekenend".

Reichling probeer han deurgaans op die linguistiese standpunt

stel, maar dis duidelik dat hy dikwels by die Psigologie in die

leer gegaan het. Sy siening van betekenis as 'n denkhandeling

getuig reeds daarvan.

-------------------

1. Reichling, Anton: VerzameldeStudies, p.30.
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Die waarde van huly;wetenskappesoos die psigolOJie \\Om ook

deur lxm erken, naar hy waarsku tog teen In soort spesifikasie

wat nie op In volkare beheersing van die algemene linguistiese

sistematiek gegrond is nie.

Linguiste is dit deurgaans eens oor die feit dat Reichling die

linguistiek op die suiwerste manier bedryf het. Die groot

vraag blyegter wa.arcm so In basiese element in die taal soos die

betekenis, psigologies verklaar rcoet w:>m. waaran denkhandeling?

Hierdie soort semantiek gaan swaar gekniehalter aan die halter-

rian van die Psigologie. Tog w:>rdditdeur elke linguis erken

dat taalgeleerdes soos Reichling belangrike insigte gelewer het .

ten opsigte van In suiwer semantiek en ook linguiste se oë oopge-

naak het vir die faties-rnusiese laag van die sin waarop later

teruggekan sal w:>rd.

4.9.3 Die rel van Charles C. Fries

Fries (1952) verwerp die nege tradisionele grarnnatikale kategorieë

en selfs tenne soos die li~m, selfstandige naameoord, voor-

naamsoorden byvoeglike naarncoerdis vir han nie aanvaarbaar nie.

Hy laat slegs twee Y.O:>rdkategorieëtoe: vonnklasse wat hy van

1-4 rxmrer en funksie...corde waarvan daar 15 is van A tot O.

Friesi definieer die tenn funksiewoom en vonnklasse soos volg:

----------------------------------

1. Harsh, Wayne: Three Approaches: Traditional GranJl1arr Descriptive
Linguistics, Gen_erativeGramnarIn : English Teaching Forurn,pp.5-6 .
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"By a function;ord I mean a ~rd that has little or ID

rnea.nin:; apart fron the grarrrratical idea it expresses. In

such an expression as The rrother of "the roy'Will arrive

tarorrow, it is quite clear that the ~rdS rrother , roy,

arrive and"tCIrDrrow have meaningin thansel ves - quite apart

fron their grarrnatical relation in the sentence. They are

full ~rdS and have an independent meaning. But the ~rdS

of and Will express primarily grarrrratical ideas and have little

or ID meaningapart fran the grarrrratical function they indicate.

Of makes the word roy a rrodifier of the word rrother , it is

equi,valent to a geniti ve inflection and the sameidea would

have been expressed by the roy' s rrother. "Will here indicates

primarily that the "arriving" will occur in the future and it

is equivalent to a future tense inflection, it has no independent

:meaning. These 'WOrdS "of am will are therefore called function

~rds".

"Fonnclass ~rdS like nouns, verbs, adjectives and adverbs,

carry the pr:i.m:rrylexical meaning and inflect or change form to

indicate meaning".

Hierdie indeling verteeI1V.a)rdigdie strukturele tekens wat dan

die granmatikale betekenis van 'n sin oordra. Fries 1 definieer

hulle soos volg:

1. Allen, J.P.B. and Corder, S. Pit: :papers in Applied Linguistics,
Vol1..lllE2, p.S3.
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(The) 1 is/was

226.

(a) "Class 1 v.ords fit into such frarres as:

(The)

(The)

(The)

(The)

was good.

_____ s were good.

renanbered the----- ---------
went there.------

(b) Class 2 v.ords fit the frames:

(The) 1

(The) 1 _

(The) 1

gcod.._---
(the) 1.

there.-------

(The) 1 is/was------- ------

(d) Class 4 words fit the frames:

(The) 3 1 is/was _

(The) 1 2 (thel 1 _

(The) 1 2 there "

Die syfers 1,2 r 3 en 4 verwys na die onderskeie klasse. Verder

onderskei Frieslook 15 gro€Fe van funksiewoorde soos byvoorbeeld:

"GroupA oontains all v.ords for the posd.taons in which the word

the occurs.

1. Allen and Corder, op. cit., p. 54.
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A 1 2 3 -!

The concert was good.

e.g. a, an, every, no, my, our, sane, a:rrj , six, etc.

A 1 B 2

The car had rroved.

e.g. was, got" ens. "

Baie van die eenhede wat in die vorm I-klas gegroepeer is,

sou tradisioneel selfstandige naarneoordegenoemkan v.Drden

reie van dié in die vonn 2-klas is werk'MJOrde,ens.

Die vonnklasse van Fries en die tradisionele rededele kom egter

nie heeltemal en presies ooreen nie. Fries volg die strukturele

benadering van die linguistiese analise deur 'n stel eenhede

daar te stel wat objektief beskryf kan v.Drden hy gebruik hierdie

fo:rmele strukture as 'n basd.s vir die konsep van gramnatikale

betekenis. Deur sy beskrywing op distribusionele kriteria in

plaas van betekenis te reseer , vermyFries die noodsaaklikheid van

subjektiewe besluite en probeer verseker dat elke onderdeel van

die analise getoets en geverifieer kan word , nie net deur die

linguis nie, naar ook deur enigeen wat ditwil raadpleeg.

Die prosedures van die sogenaanrletaksonomiese ·linguiste het te

doen met "n fomalisering van oppervlakte-strukture (waaroor meer

1. Allen and Corder, op. cit., p.SS.
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"A type of analysis which segrrents each sequence of elements

of a sentence into its constituent parts, and further segments

the constituents in such a way that all the elements in the

analysis are directly related to the linearly arranged sequence

of events in the original text or speech-signal. Thus the

surface structure of a sentence is a linearly arranged sequence

of imnedi.ate constituents which can be represented in the form

of a hierarchial bracketing". Die volgende voorbeeld IDrd dan

gegee:

l Hany .:enjoyed .hi.s .first .visit

enjoyed .hi.s first visit

his first visit

first .visi t

Hierdie wyse van voorstelling staan bekend as 'n ormiddellike

stuk (imnediate constituent). Dit gaan oor die sintaksis.

Dit kan oog nuttiger benut IDrd indien die ormiddellike stukke

verder ontleed IDrd en die rx:xtigetoepaslike narre toegeken IDrd

soos "n naamsoordstuk (bv. Harry) en werkvx::ordstuk,ens.

Die volgende scort analise 1 vind In mens clik<l'lelsin taalorrlerrig-

tekste:

SUbject Predicate. Object

Determiner :Numeral Noun head
Harry enjOyed "hi.s first visit

. 1. Allen and eorder, op. cit., p.56.
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4.9.4 Die strukturele siening en taalonderrig

Die strukturele siening het nie sonder invloed op taalorrlerrig

gebly nie. Vir baie jare is die VJOOrdstruktuur In nodeseoerd.

In baie taal.boeke is ditnie ongew:::x::>nnie omafdelings te

vind met die opskrif: strukture, waar dit voorheen grarrrretika

was. So kan ons ook lees : die strukture van Frans of die

basiese strukture van Engels. In roeke oor metodologie lees ons

dan ook an die onderrig te begin met die eenvoudigste strukture

van die taal.

Dit 'WOrdgesuggereer dat daar slegs In bepaalde, beperkte

aantal strukture is : partyeenvoudig - en ander meer ingewik-

keld en dat die aanleer van In taal die een-vir-een aanleer

van hierdie strukture is. Deur hierdie beperkte aantal strukture

aan te leer, sal In mens die rroontlike reeks struktuursinne in

die taal dek. As In mens egter met Chansky se opvattings

saamstem- (waaroor later meer in die volgende hoofstuk) is

dit nie die sinne in In taal wat strukture is nie, naar dat hulle

struktuur het.

Die strukturele grarmatika beskryf di.e spreektaal wat die leer-

linge as konmunikasie-instrument oodig het. Die strukturele

grarmatika bied leerlinge eenhede in patrone (patterns) aan1:

"Analysis is helpful, but the learner is, or should be nore

concerned with sentence building. For this he needs to knc:w the

patterns of English sentences and to be told which 'WOrdsenter

into which patterns" .

._----------------------------------------
1. Roulet, Eddy : Grarmatica, Taalbeschrijving en Onderwijs, p.36 •
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Hulle stel die patroon van die sin soos volg in hul onderskeie

kolarrne voor:

Susan I het I Saterdag In pragtige rok gekoop.

Die leerlinge kan hierdie sin verander deur in een van die kolcmne

sekere ele:rente met nuwes te vervanq bv.:

Myrra gister In nuwehoed

Sy suster het eergister 'n paar skoeke gekoop.

Haar tante verledeweek In nuwerrotor

Die struktuur kan ook so verander 'WOrd

Saterdag In pragtige . rok gekoop

of

gekoop

of



(a) Eers is woordebuite 'n konteks onderrig. nu 'n taal
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Die vernaamste oorsaak van die invloed van die strukturalisme

op vrearrle-taalonderrig is die veronderstelling dat struktura-

listiese ontdekkingsprosedures direk in perlagogiese tegnieke

angesit kan w:::>rd.Verder het die groot nadruk van die struk.-

turaliste op die analise van die gesproke taal ewe-eens konse-

kwensies vir vrearrle-taalonderrig gehad. Boonophet in Amerika

die groot daling van leerlinge wat belanggestel het an 'n vrean-

de taal aan te leer, na die TweedeWêreldoorlogdaartoe gelei

dat die bestaande linguistiese benadering op groot skaal toege-

pas is.

Dis nie vir die taalorrlerwyser nodig an in allerlei teenstrydig-

hede betrokke te raak nie. Die stelling dat strukture 'n

internal ordering of linguistiC items is, is die vrugbaarste stel-

ling wat die linguistiek kan aanbied. Dit voorverorrlerstel dat

taalorrlerrig nie noet belangstel in die afsonderlike eenheid,

die woord, die sillabe of die klank nie, maar in die funksionering

van "linguistiese patrone of strukture. Dis hier waar die werklike

cmventeling ten opsigte van taalonderrig plaasgevind het en nie

soseer in die verbeterde hulpniddels nie, hoe nuttig en effektief

hulle ook gebruik. kan w:::>rd.Daar was eintlik drie stadia:

te leer, het bestaan uitdie verwerwingvan 'n w:::>orde-

skat saam net die reëls waarvolgens die woordesaarrrgevoeg

kan word.
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(b) Tydens die strukturele periode is die noodsaak. van 'n

konteks ontdek en ditwas die groot waarde van die

Direkte Metode.

(c) Die derde stadium is dié van' strukture. Die' Struktuur

het die 'WOOrdvervang as die belangrikste item van die

taal wat aangeleer rroet r,.,ord en aspekte soos die fonologie,

rorfologie en sintaksis het aandag roes ontvang.

Onder invloed van die linguistiese veldondersoek waar

veral tale ondersoek is wat geen skryftradisie geken het

nie (AmerikaanseIndianetale) , ken die strukturaliste so

ba.ie priori tei t aan die spreektaal toe dat die skryftaal

.slegs as 'n vorm van die spreektaal beskou is.

4•9•4.1 . POlitzer' sé· Siening' oor strUkturaliSI1\é en taalonderrig

politzerl sê oor die gesproke vorm van taal: "Languagematerials

nrust be presented in spoken form before they are introduced to

written form, In the initial phase of language instruction, the

audiolingual skills must;be dc:minantover reading and writing".

ordat luister- en praatvaardigheid in die taalverwerwingsproses

van die kind voorafgaan aan lees- en skryfvaardigheid en orrdat;

alleen luister- en praatvaardigheid universele menslike vaardig-

hede is, het die strukturaliste daarop gestaan an ook vir die

onderrig van 'n vreemie taal veral by die beginfase slegs hierdie

twee vaardighede te oefen.

-------------------------------
1. Van Els, T., Extra, G., Van Os, Ch., l3ongaerts, Th.: Handl:oek voor

de toegepaste taalkunde, p.352.
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Politzer1 noen In reeks opvattings wat uit die strukturalisme

vir die onderrig van In vreemde taal afgelei is. In Paar voor-

beelde hiervan is:

(a) Leerlinge moet alle foneemkontraste van die T2 leer onder-

skei en produseer, verkieslik deur aanbieding van minirrale

pare bv.:

S peat/pit R idem

5 seat/sit R idem

(b) Gramnatikale rrorfernemoet in oefeninge geleer word, waarby

die gebruik van In rrorfeemgekontrasteer word met die gebruik

of die ontbreek van ander rrorferne, bv.:

S does your brother speak French? R yes, he speaks French.

(c) W:lordewat gevormword op die basis van dieselfde afgeleide

rrorferne, moet in oefeninge geleer word waarin hierdie woorde

byIrekaar gegroepeer is en verbind word aan die basisstrukture

waarvan hulle afgelei kan word, bv.:

S there was a lot of noise in the roem

Rit was very noisy

S there was a lot of rain yesterday

Rit was very rainy.

(d) In Konsepvan die gramnatikale eienskappe van In woord (In

gramnatikale kategoriekonsep) kan gevonn word deur middel

van oefeninge rret vervangings met betrekking tot woorde wat

tot dieselfde woordklasse behoort, bv.:
-------------------------------------, ------------
1. Van Els, et al, op. cit., p.352.
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Voor1::eeld: he puts my pen on the OOX

S your R he puts your pen on the OOX

S her R he puts her pen on the OOX

S desk R he puts her pen on the desk

(e) Vonningvan nuwesinne kan doeltreffend geleer wordmet

behulp van oefeninge waarin dieselfde handeling uitgevoer

noet word by sintaktiese identiese of vergelykbare kon-

struksies, bv.:

S Charles works at hane R Charles does not work at bome ,

(f) Vormingvan nuwesinne kan doeltreffend geleer word deur

uitbreiding van eenvoudige sinne na rreer ingavikkelde sinne.

Voor1::eeld: "My friend studies

Sold R My old friend studies

S rooks R My old friend studies rooks

Sinteresting R My old friend studies interesting rooks".

Nog In rede waaran die strukturalisme so In sterk Lnv.loedop taal-

onderrig gehad het, is die feit dat vooraanstaande strukturaliste

(soos Bloc:mfield)van oorsprong T2-orrlerwyserswas en hulle altyd

daarin geïnteresseerd gebly het soos Fries, Nida, Hall, Hocket,

Bloch en ander. Volgens die taalonderwysers wat tegelykertyd aan-

hangers van die strukturalisme was,noet leerlinge eers taalstrukture

leer. In hierdie strukture kan leerlinge rreklik woorde inpas, bv.:
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As •••• sou gewees het, sou ..••.

If ..... had been - ing - WDuldhave (done) ..... Met

slegs woorde kan jy niks konstrueer nie. Die sintaktiese

strukture is n:Xlig.

CX>rdie aspek van die uit die hoof leer van sinnetjies, is

palmerl baie uitgesproke: "learning by heart is the basis of

all linguistic study, for every sentence ever uttered or written

by anyl::x::dyhas either been learnt by heart in its entirety or

else has been COITpJsed(consciously or sul:consciously) fran

smaller units, each of which must at one time have been learnt by

heart. Wenay tenn prirrm:y natter all units learnt by heart inte-

grally, and secondary natter all units built up or derived by the

pupil fran prinary natter" .

4.9.4.2 Bloanfield se siening oor hoe taal aangeleer 'word

Bloanfie1d2 se siening ten opsigte van taalverwerwing en hoe dit

natter of knowkedqe : the speakers are quite unable to describe the

habits which makeup their language. The cernrand of a language

is a natter of practice. Onemight learn which notes are produced

by the keys of a piano and one might :rnarorize the notes and chords

which makeup a certain piece of music, but one WDuldstill be

utterly unable to play the piece until one had practised it over

and over again for many hours. The same thing is true of a language.

1. Pa1.Irer,Harold E.: The Scientific Study of Teaching of I.anffilages,p.68.

2. Ickenroth, J.P.G.: Taaltheorie en vrearrle-talenonderwij s r p. 48•
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It is helpful to kna.v how it works, but this kna.vledge is

of no avail until one has practised the forms over and over

again until one can rattle then off without effort. To under-

stand the forms is only the first step. Copy the forms, read

than out loud, get them by heart, and PRACI'ICE'!'HEM OVERAND

OVERAGAIN,DAYAFI'ER DAY,until they becane entirely natural

and familiar. LANGUAGELEARNINGIS OVERLEARNINGt ANYTHINGlESS

IS OFNOUSE".

Ickenroth 1 vat die toepassing van Blocrnfield se teorie vir

die onderrig van 'n vrearde taal soos volg saam:

(a) "De traditionele gramratica mrdt versorpen. De leraar

rroet de werkwijze van de nieuwe taalkunde kennen, zodat

hij niet rreer allerlei zinloos geachte granrnaticale

verklaringen en regels geeft aan de hand van de oude

school grarrmatica' s. Hy noet de leerlingen confronteren

met de vrearde taal en .r.ende oouwstenen daarvan laten ont-

dekken of laten zien aan de hand van fo:rrrele kenmerken.

De betekenis van de taalOOuwsels noeten de leerlingen

leren in situaties.

(b) r-bndeling taalgebruik staat op de eerste plaats.

(c) Herhaling en 'overlearning' zijn de voornaamste middelen an

de taal echt te leren".

----------------------,--- ---_._------
1. Ickenroth, op. cit., p. 49.
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4.9.4.3 Charles Fries se siening oor die toepassing van die
modernelinguistiek op taalonderrig

In die voorwoordvan sy : Teaching am Learning English

as a Foreign languageI karakteriseer hy die werk van

The English language Institute of the University of Michi-gan

as: 11An atterrpt to interpret in a practical way for teaching

the principles of modernlinguistic science and to use the

results of scientific linguistic research".2

Met betrekking tot die relatiewe belang van die aanleer van

v.o:>rdeskatten opsigte van die aanleer van granmatika, neem

hy In uitgesproke standpunt in. Die aanleer van die uitspraak

en strukture het absolute prioriteit en dit word soos die

aanleer van die Tl onbewusas habits veJ:Werf. Hy sê: 3

"In learning a newlanguage, then, the chief problem is not

at first that of learning vocabulary itans. It is, first

the nastery of the sound system, to understand the stream of

speech, to hear the distinctive sound features and to approxi-

nate their production. It is, second, the nastery of the

features of arrangement that constitute the structure of the

language. These are the matters that the native speaker as

a child has early acquired as unconscious habits,. they must

beoerre autamtic habits of the adult learner of a newlanguage.

Of course these things cannot be learned in vacuum.There

1. Ickenroth, J .P.G.: Taaltheorie en vrearrle-talenonderwijs, p.SO.

Ibid.
" .2.

3. Ibid.
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rrust be sufficient vocabulary to operate the structures am

represent the sound system in actual use. A person has I learned '

a foreign language whenhe has thus first, within a limited

vocabulary, mastered the sound system (that is, whenhe can

understand the stream of speech and achieve an understandable

production of it) and has, second, madethe structural devises

(that is, the basic arrangerrents of utterances) matters of auto-

matic habit".

Friesl sê verder dat dit sy ervaring is dat leerlinge wat In

baie groot \\OOrdeskathet, maar 'n slegte uitspraak en 'n on-

Engelse gebruik van structural devices, baie probleme by taal-

onderrig veroorsaak arrlat hulle nie meer kan of wil begin by

elerrentêre onderrigaspekte nie.

Die strukturele beginsels wat die grondslag van Fries se bena-

dering 'VODn,is die 'VOlgende:

(a) Die linguistiek hou han besig met die fonnele eienskappe van

taaluitings, die opspoor van structural devices, ditwil sê

\\OOrdpatrone, woordgroeppatrone, sinspatrone, ens. Hierdie

patrone het; :structural rreanings waanneebedoel WJrddat

byvoorbeeld die gebiedende wyspatroon In ander grarrmatikale

betekenis het as die vraagpatroon. Die leksikale betekenisse,

di t wil sê die betekenisse van \\OOrdeen idianatiese ui tdruk-

kings, is direk verbind rret buitetalige dinge of situasies en

behoort dus nie in die taalkunde tuis nie. (Hienneeverskil

Reichling radikaal. Kyk4.9.2.1)

1. Ickenroth, op. cit., p.Sl.
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(b) Taalverwerwing is 'n proses van ge'wcx:::mtevorming,ditwil

sê die outana.tiese gebruik van structural devices is

onbewus.

(c) Woordeskat is ondergeskik in dié sin dat voordeskatritens

ingevoeg kan word in die patrone of sfnskeras , Kennis van

~rde VoOrdverwerf deur lewenservaring en kan eers op die

lang duur goed funksioneer na baie oefeninge in konkrete

taalgebruiksituasies.

4.9.5 Die behaviorisme

4.9.5.1 Inleiding

Die oudiolinguale metode van taalonderrig (waaroor later meer)

het ontstaan op die basis van 'n strukturalistiese taal teorie.

In die vooroorlogse strukturalisme kan 'n mensal duidelik be-

havioristiese tendense aanwys. Dinneen1 (1967) wys daarop na

aanleiding van 'n bespreking van die werk van Bloanfield dat daar

breedvoerig aandag bestee VoOrdaan die toepasbaarheid van t n be-

havioristiese SR-m::xielop die analise van taalgebr..ri.k. Die beha-

vioristiese siening van taal is dat taal 'n vormvan gedrag is

en dat die aanleer van taal 'n g6OJntevonning is en dat herhaling

en marorisering onder andere baie belangrik is. Die oudiolinguale

metode van die onderrig van 'n vreerrrle taal is eers later rret lJe....

havioristiese opvattings oor taalverwerwingverbind. Selfs in die

1. Bloanfield, L.: Language 1933 hoofstuk 2, The Use of Language.
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vyftiger jare word nog naar terloops voorstelle gedoen an

hierdie behavioristiese opvattings op die onderrig van 'n

vreatrle taal toe te pas. Daarna word ditegter steeds dui-

deliker dat strukturalisme en behaviorisme beskou kan TMJrdas

die grondslae van die oudiolinguale metode van taalonderrig.

4.9.5.2 Die behavioristiese leermodel en behavioristiese beginsels
in die taalwetenskap

In die behavioristiese leermodel word die leerproses as 'n

verandering van gedrag beskou. Wanneer'n proefdier agterkan

dat hy deur 'n bepaalde handeling te verrig, kos kry, sal hy

geneig wees an die handeling te herhaal. Op die stimulus (honger)

reageer die dier met die respons/reaksie (die bepaalde handeling)

wat wanneer die kos rêrig kan, versterk word (reinforced). Na 'n

eerste probeer-periode wat miskien tot die géWensteresultaat sal

lei (trial and error), sal die handeling wat die juiste resultaat

téWeegbring, steeds vinniger verrig TMJrd.Die tyd tussen S + R

word steeds korter, die verhouding tussen S + R het outanaties ge-

word en 'n rrens kan sê dat die proefdier iets geleer het. Skinner

meenin sy : Verbal Behavior (1957) dat die aanleer van In taal

nie noodwendigvan enige ander vormvan leer verskil nie. Hoewel

Skinner se veronderstellings gerig is op die verwerwingvan die

Tl, het sy teorie veral op hierdie punt bekend geHOrddeur die toe-

passing daarvan op die vreerrde taal. Die oudiolinguale metodevan

taalonderrig dra ook die tekens hiervan en veral die aspek van

struktuurdriloefeninge (Pattern drill). Die historiese ontwikkelings
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in die taalpsigologie het uiteraard invloed gehad op die teorie-

vonning van Tl- en T2-verweIWing. Daarbywas die ontwikkeling

van 'n behavioristiese na 'n mentalistiese taalpsigologie van

baie belang. Levelt, en Levelt en Kempen(1976)1 beoordeel in

hul oorsig van historiese ontwikkelings van die taalpsigologiese

ondersoek die volgende kriteria:

(a) "Het onderzoek is mentalistisch of behavioristisch: by

een mentalistische benadering w::>rdtde verklaring van

verbaal gedrag gezocht in structuur en werkwijze van het

bewustzijn (vgl. tennen als koncepten, intenties,

strategieën), bij een behavioristische benadering w::>rdt

die verklaring alleen gebaseerd op waarneembaregedrag,

terwijl elke introspe.1ctie als onderzoekrnethodewordt af-

gewezen.

(b) Het onderzoek is linguistisch of nietlinguistisch : er

wordt al dan niet uitgegaan van linguistisch verantwoorde

overwegingen.

(c) Het onderzoek is eksperimenteel of niet-eksperimenteel :

er bestaat al dan niet belangstelling voor het eksperimen-

teelonder kontrole brengen van variabela~ die het taal-

gedrag bepalen".

-------------------------------------------

1. VanEls, T., Extra, G., VanOs, Ch., Bongaerts, Th.:
Handboek voor de toesepaste taalkunde, p. 82•
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Terwyl die grondslae van die taalpsigologie in Europa gelê is,

het die vak han die duidelikste en vinnigste in die V.S.A.

ontwikkel. Tog is die taalpsigologie nog 'n baie jong weten-

skap. Wundtverdien as eerste die naamvan taalpsigolcog. As

~Vundtin 1875 in Leipzig In doseerpos aanvaar, is De Saussure

daar reeds as student ingeskryf. Hulle het eintlik onafhanklik

van mekaar ontwikkel. Wundt (1900) v.ord die grondlêer van die

taalpsigologie. Wundtse opvatting oor taalpsigologie was men-

talisties, linguisties en nie-eksperimenteel nie. In Leipzig was

Bloanfield In getroue leerling van Wundt. Later gaan Bloanfield

na lImerika terug en kan daar onder ander invlOErle. In Amerika

ontwikkel daar ná 1900 In sterk behavioristiese tradisie onder

leiding van Watson, Meyeren Weisse. Watsonen Weiss verklaar

dat die bewussynvan die mensontoeganklik is vir wetenskaplike

ondersoek en hulle wil nie langer introspektiewe gege.wensgebruik

nie. .Hulle ag nie-waarneanbare innerlike prosesse as nie-weten-

skaplik verantwoord nie. Hierdie wetenskapfilosofie word meganis-

ties of anti -rrentalisties genoen. Onder invlOErlvan Weiss stap

Bloanfield af van sy ou op Wundtgeinspireerde uitgangspunte en hy

v.ord die grondlêer van die Amerikaansestrukturalisme. Nou'MJrd

behavioristiese beginsels ook in die taalwetenskap ingevoer.

Tussen 1915 en 1960v.ord die Amerikaansetaalpsigologie grotendeels

behavioristies, nie-linguisties en eksperimenteel. Hulle het hulle

grotendeels besig gehou met 'n ondersoek na die aanleer van woord-

betekenisse.



243.

In 1950 is daar In kentering te bespeur en kan daar inter-

dissiplinêre sarrewerkingtussen antrq::oloë, linguiste en siel-

kundiges. Hulle probeer om na te gaan wat die Amerikaansestruk-

turalisme vir die taalpsigologie kan beteken. In In werkweek

onder leiding van Sebeok, Carrell en Osgood, word in 1953die

vakgebied psigolinguistiek geskep. Die belangrikste taalpsigol0-

giese publikasies uit die vyftiger jare, is van Miller (1951),

Osgcod (1957) en Skinner (1957).

Die einde van hierdie periode v..ordingelui deur Chansky (1957

en 1959). Chanskyse Skinner Revie.vbeteken In keerpunt in die

taalpsigologie. Die behavioristiese uitgangspunt noet plek maak

ten gunste van In mentalistiese uitgangspunt. Daar is dus eintlik

In terugkeer na die opvattings van Wundt. Op die oanblik ontwikkel

daar in die taalpsigologie verskeie rigtings, en net soos in die

taalkunde neemdie belangstelling vir sem:mtiek sterk toe.

In die taalaanleerteorie is daar dus twee groepe: die behavioris,tiese

en die mentalistiese teorie. Die behavioriste kies as uitgangspunt

vir die beskrywing, verklaring en voorspelling van leergedrag, die

uitsluitlike waarneembaregedrag. Die mentalistiese leerteorie ba-

seer sy teorie op die struktuur en werkwysevan die btwussyn. Wat

die siening van die taalverwerwingsproses betref, steun die beha-

vioristiese opvattings op leerteoretiese uitgangspunte waarbydie

nadruk lê op die rol van die verbale en nie-verbale CJ['[l3'ewing.
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Die TIEntalistiese opvattings oor taalverwerwing steun veral op

taalteoretiese uitgangspunte waarby die nadruk gelê 'WOrdop

die aangel:ore venroë van In kirrl an In taal aan te leer.

Behavioriste praat dan ook by voorkeur van langUage·learrting

terwyl die mentaliste dit het oor language acquisition. Hierdie

verskille in uitgangspunte van In teorie oor taalverwerwing toon

al by voorbaat aan dat daar baie groot verskille bestaan oor die

ui teirrlelike bereiking van In taalverwerwingsteorie .

4.9.5.3 Skinner en sy pydrae

Skinner beskryf en verklaar sy behavioristiese leerteorie met

behulp van sy SR-nodel. Daar is hier sprake van I n verbinding tus-

sen 'n stimulus of stimulussituasie (S) van buite of in die or-

ganisme en die reaksie op respons (R) daarop van die organisme.

Volgens die behavioristiese opvatting kan daar slegs wetenskaplike

uitsprake gelewer 'WOrdop uitsluitlike waarneanbare gedragspatrone.

Die onderskeid tussen menslike en dierlike gedrag word opsetlik

vermy. Albei kan iets aanleer, ook al is daar vormevan menslike

gedrag wat nie by die dier voorkan nie. By die behavioristiese

psigologie lê die klan op gedrag wat sowel deur die mens as die

dier aangeleer kan 'WOrd. Dat hierdie gedrag ban beperk tot die

mees eenvoudige VOD!\S van leer, word beskou as I n argument vir

die fundamentele karakter hiervan: hoe meer alganeen die leer-

teorie qeformrl.eer kan word, hoe groter is die waarde daarvan.

Hierdie teorie rroet die leergedrag van alle lewendewesens verklaar

en daarom is daar geen plek vir mentalistiese begrippe soos be-
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wussyn, planne, intensies en konsepte nie. As voorwaarde vir

'n wetenskaplike gedrag ~rd die eliminasie van die bewussyn

gestel. Hierdie behavioristiese gedragsanalise berus op

die volgende aksianas:

(al Alle gedrag ~rd deur prikkels van omgewingsfaktore ver-

oorsaak.

(b) Gedrag kan verander word deur verandering van die angeNing.

Die eenvoudigste vormvan gedragsbeinvloeding is kondisionering.

Kondisionering is die verskynsel waarby 'n R opgeroep ~rd deur

'n ander S as die S waarop die R die natuurlike of nonnale R is.

Die tenn kondisionering is oorspronklik gebruik as 'n refleks wat

in nonnale gevalle op stimulus A gevolg het r opgeroep is deur 1 n

ander stimulus B vanweëdie aanhoudendeassosiasie van B met A.

Die Russiese fisioloog Pavlov (1849-1936) het die oudste kondi-

sioneringseksperiment agter Sj naamen daarompraat 'n mens by

PavIovi.aanse eksperimente van klassieke kondisionering.

Volgens Pazzl.ovbestaan daar twee soorte prikkels en reflekse:

'n onvoorwaardelike prikkel (OP)wat lei tot 'n onvoorwaardelike

refleks (OR)en 'n voorwaardelike prikkel (VPlwat lei tot 'n

voorwaardelike refleks (VR). Die Amerikaanse psigoloog Thorndike

eksperimenteer aan die begin van die 20ste eeu met katte wat in 'n

hok opgesluit is en met hul kos buite die hok. Die katte leer dan
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uiteindelik an tot In sistaratiese gedrag te kan. Thorndike

noemdit "trial and error learning". Dit het die wegvir

Skinner se leerteorie gebaan. Skinner maak In onderskeid

tussen twee soorte gedrag en daannee samehangerrl twee soorte

van leer. Hy sluit rotte in 'n hok met twee hefl:::crnetoe.

As In rot op die eerste hefboemdruk, val die kos in 'n kos-

bakkie, druk die rot op die tweede heflxx:::m,dan kry hy jeuk-

poeier oor han uitgestrooi. By hierdie eksperiment was diere

ook in staat an te leer, want na In rukkre het die rotte op

die eerste hefbcx:mgedruk cnrlat hulle sodoende kos gekry het.

Skil'1I'lê£ .' se ondervinding was soos Pa!Tlov dat die rotte meer dik-

wels en gouer op die korrekte heft.ocmgedruk het. Die verskil

tussen PaszIov en Skinner se eksperlmente was dat by Pavlov

die diere vasgebind is en dus geen verandering in hul orrgewing

kan aanbring nie, terwyl dit by Skinner se rotte 'Nel die geval

was. Hierdie gedrag het In instrumente-funksie en word daaran

instrumente of operante kondisionering qenoem,

Skinner se leerteorie berus op die volgende beginsel : as In

handeling tot In bepaalde effek lei, neen die kans op herhaling

of nie-herhaling van hierdie handeling toe. As die handeling meer

dikwels terugkeer, praat Ski.nrer' van positiewe versterking en as

die handeling agterweë bly, van negatiewe verster~ing (by die rot

lei die kos tot positiewe en die jeukpoeier tot negatiewe ver-

sterking). Onder positiewe versterking (beloning) v.ord dus ver-
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staan : verhoging van die waarskynlikheid van 'n Rop' n

S as gevolg van die feitdat die R korrek is en beloon 'WOrd.

Onder negati€'Heversterking (straf) : verlaging van die waar-

skynlikheid van 'n R op 'n S as gevolg van die feitdat die

R foutief Ls en bestraf 'WOrd. Die tenn versterking (reinforce-

ment) IDrd origens meestal in die sin van J;XJsitieweversterking

gebruik. Volgens Skinner is 'n aanhoudendeJ;XJsitiewe versterking

die beste manier an die gewenste gedrag op te roep (te leer) .

Deur die aanhoudendeJ;XJsitieweversterking ontstaan dan ge;.;(X)n-

tevorming (habit fonnation) . In die l::x:x]e.noarrlebespreking is

Skinner se SR-rrodelin breë lyne geskets met stimuli (Ss),

veroorsaak deur argewingsfaktore, wat in toenemendemate korrekte

reaksies (Rs) skep, andat korrekte Rs tot positiewe versterking

van die leergedrag lei. Binne hierdie behavioristiese raam.verk

het Skinner dier like gedrag gehanteer. Uit die waarneming, sis-

tenatisering en die voorspelling van dierlike R2 op die Ss in

laboratoriumeksperimente wil hy vervolgens gevolgtrekkings aflei

vir menslike gedrag en veral taalgedrag. Daaran dra die Amerikaan-

se behavioristiese taalpsigologie van die vyftiger jare duidelik

die stempel van Skinner. Skinner beskou taalook as 'n vormvan

gedrag en taal verwerwingas 'n gedrag wat jy jou eie rroet maak. ' n

Teorie oor taalverwerwing is afgelei van 'n algenene, behavioris-

tiese leerteorie.
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Skinner wil In analise probeer gee van wat taalge:1rag is deur

te probeer vasstel watter veranderlikes hierdie ge::1ragbepaal.

Hierdie veranderlike word beskryf in tenne van S en R. Elke taal-

ui ting volop een of ander S wat verbaal of nie-verbaal is nie

in die laaste geval is daar sprake van In stirmllussi tuasie

waardeur In persoon tot In be:paalde taaluiting kan. Skinner hou

alleen rekening met waarneanba.regedrag : die verband tussen objek-

tief-meetbare Ss en objektief-meetbare Rs word nie deur interne,

nie-meetbare faktore in die bestudeerde organisme self beinvloed

nie. Hy gaan uit van In tabula rasa of enpty organism: ook al is

die venroë an In taal te leer spesie-gel::onde, dan nog hou Skinner

han nie besig met die analiseer van die venroë wat die mens in

staat stel an In taal te leer nie. Hy wil taalge:1rag alleen be-

studeer deur waarnemingvan die wêreld an die spreker, ditwil sê

deur waarnemingvan eksterne faktore. Sy data is die taaluitings

van die mens, en die voorwaardeswaaronder die taaluitings gepro-

duseer word is van die grootste belang. Die aanleer van In taal

vim onder beheer van hierdie voorwaardes plaas en solank. as wat

individue aan dieselfde voorwaardes onderwerp is, sal hulle op

dieselfde manter leer. In Verskil in leervenroë berus op verskil

in leerervaring: hoe groter die ervaring word, des te meer neen

die taal vaardigheid toe . Taalvaardigheid \-,Ord dus bereik deur

oefening in en ervaring met die produseer en verstaan van taaluitings.
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Goedkeuringdeur ouers is 'n belangrike vormvan versterking

by die taalverwerwingsproses . As' n ki.nd op 'n S reageer met

'n uiting wat nie deur sy argewing verstaan word nie, kan 'n

R van ouers op so 'n uiting as vormvan versterking werk.

Op daardie wyse v.orddie qranmat.Ikal,etaalgebruik bevorder en

nie onqrarrmatakal,etaalgebruik nie. Een enkele R is nie vol-

doendevir die leerproses nie : daarvoor is herhaling noodsaak-

lik. !be meer herhaling, des te beter word daar geleer. Dis

verder ook waar dat Rs en herhalings van Rs nocdsaaklik is an

in alle geval iets te kan leer. Pa1roer1sê oor gewoontevonning

by die aanleer van 'n taal: "Lanquaqelearning, like all other

arts as contrasted with sciences, is a habit-fonning process.

Proficiency in the understanding of the structure of a language

is attained by treating the subject as a science, by studying the

theory, but proficiency in the USeof a language can only cane

as a result of perfectly formedhabits. No foreign v.ord, form

or combination of these is 'kn:Jwn' or 'mastiered ' until we can use

it autanatically, until we can attach it to its meaningwithout

conscious analysis I until we can produce it without hesitation

and conscious synthesis".

Chanskyse kritiek op hierdie aspek van die strukturalisme kan

in die hoofstuk oor die TGGaan die orde ,

...-----,---
1. Palrner, Harold E.: The Principles of language Study, p.54 ..
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4.9.6 Reichling en sy opvattings, oor die rnusiese laag van die
sin en die belangrikheid daarvan vir T2-ortderrig

4.9.6.1 Die rnusiese laag

In Aspekvan die sin wat deur min linguiste by die be-

studering van taal raakgesien is of besondere klen ontvang

het, is die aspek van die sinsklank.

Terwyl In mens praat, bring hy volgens Reichling1 "geluids-

bouwsels" voort. Elkeen wat In bepaalde taal beheers, be-

merk dat wanneer In taal gepraat v.ord, daarin duidelike

onderskeidende eenhede voorkan : die sinne. Wanneer In per-

soon op In stasie sou vra: .Hoe ·laat vertrek. dié trein na

Johannesburg? kan ons vasstel dat die spreker In bepaalde

geluidseenheid voortgebring het wat ons sin noen. Die on-

derskeidende kenrrerk van die sin is In bepaalde melodie. Dis

'n afgeronde geheel van hoogte-, sterkte- en duurverskille 2

in die spraakgeluid wat onderbeek kan w:::lrddeur gepaste pouses ,

So 'n soort spraakmelodie word die sinsklank of ook wel sins-

intonasie of sinsmelodie genoem. Hierdie sinsklank behoort

tot die rmiSiese aspek van die spraakgeluid . In die rnusiese

laag is daar belangrike beginsels wat die serrant.Lese aspek

van die sinstruktuur bepaal. Hierdie rnusiese laag anvat alle

spraakgeluidsverskynsels vir sover hulle nie die 'M:JOrdvonne

as sodanig uitmaak nie. Alle verskynsels wat die woordvorm

1• Reichlin:r, A.: Verzamelde Studies, p. 25 •

2. Ibid., p.26.



en nog ander min of meer op woordegelykende elemente anvat,

'WOrddie fatiese aspek genoen (woordeskat., sintaksis) wat ook

draer van die betekenis kan wees.

Die sinsintonasie is die beste middel an wanneer geen ander

aanwysings in die v.a)rdnateriaal of die situasie aanwesig is

nie, die hoorder tot voltooiing van sy interpretasie te bring.

In die sin : Hoe laat vertrek die treirt na Johannesburg?, weet

die stasieneester uitdie sinstoon dat daar nie iets aan han

meegedeelw::::>rdnie, maar dat die persoon han iets vra. HoaYel

hy in hierdie taaluiting die feite uit die v.a)rdrrateriaal of

ui t die groepering daarvan sou kon afgelei het, kan hy in baie

ander gevalle ook sonder enige steun van die wocrdmacerdaal, ui t-

sluitlik op grond van die intonasie tot hierdie afleiding geraak.

Die sinsintonasie vervul dus eintlik die funksie van reliëfgewing .

Dit wil sê dat deur die sinsintonasie In invloed op die feitlike

inhoud van die sin uitgeoefen w::::>rd.In die musiese laag kan dus

In ingewikkelde samestelling van funksies tot uiting. Ander as-

pekte wat die stasiemeester agterkcrn ten opsigte van die persoon

se vraag oor hoe laat die trein na Johannesburg vertrek, is of dit

In manof In vrou is wat ditvra, want hy kan ditaan die hoogte

van die sten agterkcrn. (Ganiddeld is die sten van In vrou In

oktaaf hoër as dié van die man). ook kan die stasieneester iets

agterkan ten opsigte van die emJsionele toestand waarin die spreker

verkeer, byvoorbeeld of hy senuweeagtig is al dan nie.

251.
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Die musiese of int..onasielaag kan ook nog inligting gee oor die

maatskaplike groep waartoe die spreker behoort en dikwels ook

'n aarrluiding gee van die streek waar die persoon vandaan kan.

Deur middel van die sinstoon 1 (klemtoon) kan daar verder In groot

verskeidenheid nuanseringe deur middel van die sin uitgedruk

word, Dit blyk uit die verplasing van die betoning van die vol-

gende voorbeeld: Hy het die perd geslaan. Van Heerden2 wys op

die volgende moontlike variasies:

HY het die perd geslaan.

HY hét die perd geslaan.

HY het dié perd geslaan.

HY het die pérd géslaan.

HY het die perd gesláán.

Of in die voorbeelde: Hoé laat is dit?

Hoe láát is dit?

Hoe laat is dit?

Hoe laat is dit?

So ook met ~. ~? ~! Of : My kinders. My kinders? My kinders!

As gevolg hiervan kan verskillende sinne met identieke fatiese

inhoude van mekaar onderskei word,

-------------------------------------------

1. Van Heerden, C.: Inleiding tot die serrantiek, p. 57.

2. Ibicl.~
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ReiChlingl gee verder die volgende voorbeeld an die belangrik-

heid van die musiese laag van die sin te beklemtoon. "Ze kant

rrorgen an twaalf uur dan gaat ze eten koken als ze klaar is an

half twee dan gaan we uit". Wanneer hierdie sinne korrek ge-

intoneer word, lyk hulle s6: "Ze kant rrorgen an twaalf uur. Dan

gaat ze eten koken. Als ze klaar is an half twee, dan gaan we uit".

Of: "Ze kant rrorgen om twaalf uur. Dan gaat ze eten koken als ze

klaar is. an half twee dan gaan we uit. Die vraag is wat dit

veroorsaak het dat hierdie taalstrukture nou wel tot hul reg' kan.

Die antwoord is dat oor die strukture heen die sinsklank bepaal

het wat bymekaar hoort. Elke Tl-spreker weet ge.-.oonlik onmiddellik

wat bedoel v.crd. Volgens Reichling is dit as gevolg van die me-

lodie van die sin en van niks anders nie. Die sin vertoon 'n

voltooide rrelodie. Hierdie melodie is geen misakal,e melodie nie,

maar 'n musiese melodie. Dit het geen vaste intervalle nie,

maar al.eqs verskille tussen die tone2. 'n Sin 'M:>rdgekenmerkdeur

so 'n mistese melodie. Die sin bestaan uit 'n v.cord of woorde

en/of groepe van v.corde waaroorheen so 'n nrusiese melodie klink.

'n Sin is dus 'n WCX)rd of 'n kanpleks van wC01.uewat deur 'n Iml-

siese melodie gekerunerkword, So' n nrusiese melodie word dan die

sinsklank genoem. Die sinsklank het dus 'n grarmatiese funksie an-

dat dit op sy eie wyse aandui watter woorde en/of groepe saam 'n

. Ltmaak 3s~n u~ UIlCl •

1. Reichling, A.: AlgemeneTaalwetenschap, p.7.

2 • .Ibid., p. 8 •

3 • Ibid., p.•9 ~
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Die Praagse professor Pick het ontdek dat 'n mens in die

menslike spraakgeluidsgewing twee betreklike onafhanklike

geluidsaspekte kan onderskei : die fatiese aspek en die

Im.lSieseaspek. Die taalkunde kan nou met behulp van hier-

die bewysdie teorie oor die sin ontwikkel.

Die doel van die aanduidings van die musiese laag is dus

an verbande te lê tussen woordbetekeni.ssean sodoende 'n

volledige en sinvolle kcmTlUIlikasierrcorrt.l.Ik te ma.ak.

4.9.6.2 Die belangrikheid van die musiese laag vir die onderrig ván In T2

Volgens die toegepaste linguistiek is dit uiters belangrik dat

enige aspek van die T2 ter wille van betekenis, in 'n alledaagse

taalsituasie onderrig behoort te werd, Onder situasie v.crd dan

verstaan alle gegewensvan 'n nie-kontekstuele aard wat die taal-

gebruiker help an 'n bepaalde taaluiting te kan interpreteer.

'n Ander aspek wat net so belangrik is met betrekking tot betekenis,

is die konteks van 'n bepaalde taaluiting. . Onderdie konteks

v.crdverstaan alle taalgegewens binne die uiting wat die taalge-

bruiker help an die taaluiting te verstaan.

Daar is reeds aangetoon dat die rocrlernetoegepaste linguistiek

daarvan uitgaan dat die gesproke taalonderrig noet word en dat die

volgorde verkieslik noet wees: luister - praat - lees en skryf.

Die gesproke taal het dus by die volgorde van onderrig voorrang bo

die geskrewe taal. Die meeste linguiste beweer verder dat as 'n
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rrens met die gesproke taal begin, jy veiliger by die geskrewe

taal kan uitkan. Die aspek van die musiese laag wat uitsluit-

lik by die nondelinge gebruik van die taal praninent na vore

kan, speel 'n baie belangrike rol ten opsigte van betekenis

en dit word dikwels heeltemal verwaarloos. Baie onderwysers

het tog al noes agterkan hoedat; leerlinge 'n bepaalde sin wat

op 'n bepaalde wyse geïntoneer word, nie korrek kan interpreteer

nie.

Ek is van meningdat leerlinge reeds op die laerskool met

hierdie aspek van taal vertroud noet raak en dat daar baie meer

aandag aan hierdie aspek bestee noet word, By die inskerping

van taalaspekte deur middel van betekenisvolle driloefeninge

sal vir die aspek van die sinsklank, plek qemaak moet word sodat

'n bepaalde betekenis tuisgebring kan word, TaalmTIrewat

hurroristies en/of sarkasties en as understatements gebruik word,

gaan as gemlg van 'n gebrek aan aanvoeling ten opsigte van die

sinsklank by baie leerlinge asook volwassenes verby. Dis ook

die geval met die beklemtoning van sekere woorde in die sin wat

die besondere interpretasie van die sin affekteer. By die onderrig

van byvoorbeeld 'n dialoog is die aspek van die musiese laag van

die uiterste belang crrdat dit juis die dialoog is wat die natuur-

likste vormvan taalgebruik is. Dat ons oë hi.ervoer oopgaraak is,

het ons aan Anton Reichling te danke.
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Hier het ons dus belangrike insigte in die taalwetenskap wat

boeqenaarrdnie na behore tot hul reg komin T2-onderrig nie.

Die sin en woordse natuurlike intonasiepatrone , frasering,

beklemtoning, ens. vonn 'n ryke verskeidenheid van middele wat

semantiese verandering en nuanseringe in die taal be.verkstellig.

Dit is eintlik dié middele wat; een taal wesenlik van 'n ander

taal onderskei. Dit is duidelik dat ons hier by uitstek dié

terrein het wat in T2-onderrig tot sy reg moet;kom. Dit sluit

o.a. sistematiese oefening in ten opsigte van

(a) Die tipiese intonasiepatroon van die T2 se stelsin,

vraagsin en bevelsin.

(b) Natuurlike sinsfrasering.

(c) Korrekte beklentoning omdie semantiese reliëf van sinne

na vore te bring.

Dis te hope dat hierdie aspekte van T2-onderrig in die toekans

tot hulle reg sal kom.

4.9 .7 Kritiek op die strukturalisme

Hier sal aanvanklik veral die kritiek op die strukturalisme as

rigting in die linguistiek bespreek word. By die bespreking van

die oudiolinguale metodevan taalonderrig waarin die strukturalisme

sy sterkste neerslag gevind het, sal die kritiek meer gaan oor

hoe die strukturalisme verkeerdelik op taalonderrig toegepas is.

Die vooruitgang op die gebied van die vormen inhoud van die gram-

matika het so groot gelyk dat die strukturaliste gedink het dat
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hulle eindelik die volledige en noukeurige grélIIlPatika-rrodel

gevind het wat nou vir eens en vir al tyd die plek van die

tradisionele grélIIlPatikavir die taalbeskrywing en taalonder-

rig kan innean. Alrral was van die welslae van hierdie benadering

verseker, veral ardat die st:rukturele taalkunde na La:ngllágevan

Bloomfield, In behavioristiese taalopvatting gehuldig het.

OUdiovisuele roetedes en strukturele oefeninge het vanaf 1940

soos paddastoele uit die grond.geskiet as gevolg van die inlywing

van linguiste en van sielkundiges by die opstel van hierdie kur-

susse. Die deduktiewe metc:derroes plek maak vir die induktiewe

rretc:de. DiagrélIIlPatieskan dit soos volg voorgestel 'M:>rd:

Deduktief

§rste_l_l_i_n..:..g_v_an--:-_di_'e__ t_a_al_vo_:rn1S_...Jl
.t.I Reëls vir die gebruik

I Voorbeelde I
[M~;g~--~--di~tk~;-----t~'-t~t~

Induktief

IVoorbeelde

~------~~--------~IStruktur~le oefeninge

I M::X:mtlik: toetsing I
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oor die Skinneriaanse invloed sê Jakobovits1: "This is

a strange situation indeed. Teachers and therapists are

practical people by necessity and they ought not to be

castigated for adapting methodswhich seemto \\Drk. The

two rrost notable and successful accanplishments achieved by

the Skinnerians are programed instruction and behavioral

rrodification, yet the theoretical foundations fran which

they have sprung are simplistic and inadequate. in the extrere.

This is a curious paradox wherein surely lies the bankruptcy of

the rrodern social scientific enterprise : what seems to work

best 'on practical grounds, should not, it seems on theoretical

grounds, and the theories that appear to be nore sophisticated

and rrore powerful do not enable us to develop effective practical

approaches. It \\Duld seemto be a betrayal of the intellectUFI.l

spirit to accept that which works whenit should not, yet it

wouldbe folly to reject that which \\Drksmerely because on

theoretical grounds it ought not".

Die belangrikste kritiek teen die strukturalisme is van Chornsky.

Volgens hornwas die vooruitgang ten opsigte van die tradisionele

gramnatika mimer groot as wat In mens in die vyftiger jare gedink

het. Dit skyn of die strukturele gramnatika op bepaalde punte

'n agteruitgang beteken het op die tradisionele grammatika.

1. .Jakobovits,Leon H.: Foreign language Learning, p.34 .
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Chanskyis nie baie beïndruk met die taalbeskl:ywing van die

strukturaliste nie, en dit gaan by homdan ook glad nie soseer

oor die aanleer van 'n taal nie. Hy sê in sy VOODM:)Ord vir

linguistics has reached levels of rigor that often exceed those

of traditional gramnar, and it has revealed previously unrecoq-

nized aspects of linguistic structure. However,it provides lit-

tIe insight into the processes of formation and interpretation of

sentences. Study of these questions has been outside the scope of

rrodern structuralism, which has limited itself, aJ..nostcanpletely,

to the system of inventaries of elements (phone:res, rrorphemes)_

and to analytic procedures that :mayassit in detennining these

elements. There has been sare discussion of syntactic patterns,

but it has been fairly primiti ve as canpared with traditional

gramnar".

Die strukturele grarrnatika gee danksy die strenge inagnemingvan

vonn- en distribusiekri teria, beskl:ywingswat noukeuriger en meer

eksplisiet is as die tradisionele grarnnatika' s . Veral wat die

vormbetref, het die strukturele grarnnatika 'n belangrike tree

.vorentoe gedoen. Puntsgewyskan die kritiek teen die strukturalis- c
2tiese benadering soos volg saarrgevat word

1. Roulet, Eddy: GrarmE.tica, taalbeschrijving en onderwijs, p.39.

2. Ek maakhier baie dankba.argebruik van die uitstekende .be-
spreking in EddyRoulet se .: Linguistic TheoryI Linguistic
Description and LanguageTeaching, p. 27_ .
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(al Die strukturele grannatika gee 'n onvollerlige beskrywing

van die grarnratikale sisteem van die taal. Hulle verskaf

slegs 'n inventaris van vorms en konstruksies wat in "n

korpus voorkan, maar wat beperk is. Daar word ook geen

reëls verskaf met behulp waarvan 'n oneindige aantal sinne

gebou kan word nie, As ons saamsten dat taalkennis beteken

dat ons In oneindige aantal taaluitings wat ons nog nooit

vantevore gehoor of gesien het nie, kan verstaan en self

kan produseer nie, noet ons die leerlinge se kreatiewe taal-

gebruik ontwikkel.

Chanskyhet aangetoon dat dit by die strukturalisme ontbreek

en dat die strukturele granrnatika nie daarmee rekening gehou

het nie.

(b) Die strukturele granrnatika beskryf slegs die oppervlakte-

struktuur van sinne en dis ontoereikend an 'n verklarir..g van

die grarnnatikaal-belangrike feite te gee. Chanskygee dan

die volgende bekende voorbeeld an aan te toon dat die struk-

turele grarnnatika geen verklaring vir die strukture kan gee

nie:

John - is pleaseeasy to .
John ó. is eager

I
to l;>lease



(c)

(d)

(e)
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Hierdie twee sinne vertoon dieselfde struktuur wat

.tndrui.s teen die .irrtui.sf.é van die spreker vir .wi.e in.

die. eerste sin John voorwerp is van please. (Daar kan gesê

'WOrd: It is easy to please John), terwyl John in die tweede

sin die onderwerp is).

Die tradisionele gramnatika onderskei hierdie twee taaluitings

wel en kan hulle korrek analiseer.

1R.H. Wagner skryf: "Hence, if patterns are established solely

on the basis of surface structures, it is to be expected that

a particular pattern will collapse several deep structures with

differe<r;?tinterpretations and different potentials ".

Hy haal dan In struktuur aan uit A.S. Hornby2se : 'AGUideto

patterns .and usage wat dadelik aantoon dat daar verskillende diepte-

strukture deurmekaargebruik word:

wanted
wished

Bill helped John to paint the picture .
taught
remirrled

(a)

(b)

Slegs met (a) en (b) kan In mens In splitsing-transformasie toepas

wat dan In struktuur genereer soos:

1. Roulet, Eddy: Linguistic Theory, Linguistic Description and
LanguageTeaching, p. 30•

2. Roulet, Eddy: Gramnatica, taalbeskrijving en onderwijs, p.43.
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(i) What Bill wanted was for John to l::aint the picture.

(ii) Voor (e) noet ons In voorsetsel byvoeg :

What Bill raninded John of was to :pairi.t the picture

By In vertaling in Duits is daar minstens drie verskillerrle

strukture:

(iii) Bill \-X)llte .(wiliisehte) dasS John das Bild malt (a I) (bI)

(iv) Bill half (lernte) John, das Bild zu rnáléri.. (e I) (d)

(v) . Bill erinnerte JOhn daran, das Bild zu malen (e) 1

(c) Die strukturele graIl11E.tikaheg baie waarde aan sekondêre feite

soos morfologiese of rnorfofonologiese aspekte (soos die tradisio-

nele graIl11E.tikate veel waarde geheg het aan sekondêre feite soos

die skrifbeeld) en hulle verwaarloos belangrike algemeenhede.

(d) Die sintaksis is in die strukturele graIl11E.tikameer nog as in

die tradisionele graIl11E.tikaherlei tot In onbelangrike aspek van

bespreking. Daar \-X)rdgeen duidelike aanwysings verskaf vir die

verhouding tussen die taalOOusels orrlerling sodat dit vir die

sprekers duidelik is nie (Reichling gee wel aarrlag aan die sage-

naarrrle rrrusiese aspekte van die sin soos onder 4.9.6 bespreek).

Geen reëls \-X)rdverstrek met behulp waarvan r n mens van die een

sin na die ander kan oorgaan nie. Patrone soos volg 'WOrdbyvoor-

beeld gegee2

1. Foulet, op. eit., p.43.

2. Ibid., p.41.
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(i) I expexted it

(ii) "8aneone fired the man"

(iii) "Themanquit 'MJrk"

Maar nêrens word gramnatikale reëls gegee an van 1x>genoarrlesinne

'n samegestelde sin te kan bou nie soos:

(Lv) "I expected the mart whoquit work to be, fired"

Die strukturele gramnatika gee dus as gramnatika nie voldoende
'"

inligting omnuwesinne te leer naak en veral in die geval van

saamgestelde sinne nie.

(e) Die leerlinge sal des te makliker foute begaan aangesien die

strukturele gramnatika oor die algemeenonvoldoendeuitleg gee

an die verstaan en korrekte gebruik van 'n struktuur te waarborg.

Die voorbeeld van Wagner (vgl. 2 bladsy 261) toon dit reeds aan.

oor die algemeengeld dat by die aanbieding van I n nuwestruktuur

deur middel van voorbeelde en oefeninge of vervangingstabelle, te

veel inligting wat noodsaaklik is vir die gebruik, die transformasie

of die vertaling van die struktuur nie eksp.lisiet gegee word nie.

Op hierdie wyse kan die leerling hemroof.t; korrek leer uitdruk nie!

J.T. Lamendella1sê in sy bespreking van ModernEnglish~ "Explana-

tions of grammatical structures in E.S,L. texts are generally in-

sufficient to permit the student to understand what is involved in

correct use of a structure". Volgens Roulet kan slegs elcsplisiete

konstruksiereëls hierdie fout regstel.

1. ROulet, op" ci t., p. 44.
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(f) Die strukturele granmatika gee die pedagooggeen kriteria

van gramnatikali tei t nie, en dit maak ewemin'n stelsel-

matige onderskeid rroontlik tussen bepaalde vlakke van

granrnatikalitei t ..

(g) Qrclatdie strukturele granmatika han nie uitlaat oor

grarrmatikaliteit en afwykingnie, is dit geen bevredigende

beskrywingsapparaatvir twee gebiede wat in die speurwerk,

in die praktyklinguistiek en in die taalp:dagogie 'n steeds

belangriker rol speel nie: die fouteanalise en die styl-

analise. Verder v.A:)rd daar ook nie 'n voldoende basis geskep

vir die kontrastie.ve analise en vertaling nie.

(h) Hoeweldie Neerlandici en by nonce van veral Reichling ver

voor was op die gebied van die semantiek, laat die struktu-

rele linguistiek die studie van die betekenis buite beskouing.

Sodoendeword die inligting wat onmisbaar is vir 'n siste-

rnatiese onderrig van die woordeskat;en meer in die algemeen

van die verstaan van die geskre.veen ouditie.ve taaluiting,

nie verskaf nie.

Die eerste strukturaliste het die nadruk op die vormen distribu-

siekriteria gelê ten koste van die semantiese en situasiefaktore.

Verder het die sielkundiges ook baie belang gestel in die behavioris-

tiese rigting van Skinner en die aanleer van taal in trapsgewyse

fases. Die gevolg was dat die onderrig van strukture terwille

van strukture en die gebruik van die strukture in die alledaagse

taalgebruik verwaarloos is.
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L. Nev.roark1sê oor taalboeke wat hy onder oë gehad het:

"Inspection of language text;bo:)ksdesigned by linguists reveals

an increasing emphasis in recent years on structural drills in

which pieces of language are isolated fran the linguistic and

social context which makethemmeaningful and useful to the

learner. The nore we know about language, the nore such drills

we have been tE!Y1ptedto rrake , If one oorpares. say the spoken

language t.extbooks devised by 'linguists' dur~g -the SecondY'or12

Warwithsare of the recent text;bo:)ksdevised by linguists, he is

struck by the shift of enphasis fran connected situational dialogue

to disconnected structural exercise".

In di.e jare_ 1950 tot 1960he~ daar g~ur.fg taalrceke verskvn wat

~eels te veel klem gelê het op meganiese driloejenlnqp.. Leer-

linge het verveerd geraak en was/is dikwels nie in staat om die

aangeleerde strukture in 'n alledaagse situasie te gebruik nie.

Die strukturalisme was die oorsaak dat taalonderwysers begin dink

het dat die taal die enigste veranderlike faktor in die pedagogie

is. Aanleer- en onderrigprobleme het só dikwels in die slag gebly.
2F .C. Johnson spreek hieroor baie kwaai kritiek uit: "The result is

that language teaching methodologytoday is virtuall y in the stage

the concept of pattern practice".

it was fifty years ago whenHarold Palmer and others were developing

-------------------------------------

1. Roulet, Fndy: Taalbeschri jving en onder-vij s, p. 49 •

2. Ibid.
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Die leemte in die strukturalisrre was dikwels an In bepaalde

rretodologie voor te skryf met die klem op die beskrywing van

die taalsisteem, naar met nie voldoende inagneming van die ge-

bruik van die taal nie. Die taalpedagoog wil graag 'n antwoord

ontvang op die volgende vrae: Watnoet ons onderrig? en Hoe

noet ons onderrig? Volgens Roulet is die eerste vraag beant-

'V.'OOrd,naar nie die tweede nie. Die probleem wat die struktu-

rele benadering van taalonderrig geskep het, is dat dit as ge-

volg van die baie sterk klem op meganiese oefeninge, leerlinge

se kreatie.ve taalvenroëns in die kiem gesrroor het. (Hierdie as-

pek sal onder die opskrif kritiek op die oudiolinguale metode

verder bespreek word) • 'n Praninente aanhanger van die struk-

turele benadering en die oudiolinguale roetode van taalonderrig I

William MJulton1, erken self dat daar wel swakhede in hierdie

benadering is : "To judge by what my fellow linguists and I have

saretimes said in the past, it might seem as though we thought

that we - and alone - knew all the answers to all the problems

of language teaching. Wemost; emphatically do not. In matters

of language pedagogy-planning lessons, designing drills, using the

laboratory - VJe knJw no nore than the next manand a good deal

less than many. The one thing we have to offer is linguistic

theory - a rather exciting body of theory on what language is and

hot it wcrks, This means that, when the language teacher wants

to know what aspects of language should be drilled r we mayhave

sane ideas worth listening to i but when he than asks how these

things should be drille:l, our ideas are wurth no nore than anyone

else "s",

1. Roulet, op. cit., p. SO.
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Dis bekenddat die strukturele benadering tot die onderrig

van In T2 of vreemdetaal gebaseer is op die teorie van die

verbale kondisionering van Skinner wat natuurlik ontoereikend

is. NaamChanskylwas die een wat hierdie benadering absoluut

gehekel het. In 1964 sê hy by In kongres vir taalspesialiste:

"Within psychology, there are nON many whocould question the

view that the basic principles of learning are well understood.

Long accepted principles of association ADd reinforcement,

gestalt principles, the theory of concept forrration as it has

emergediI1 rrcdern investigation, all of these have been sharply

challenged in theoretical as well as experimental work. To me

it seems that the principles are not merely inadequate, but pro-

bahl, y misconceived - that they deal with rrarginal aspects of

acquisition of kno.vledgeand leave the central care of the problem

untouched".

Hoeweldie kritiek op die strukturele benadering en die struktu-

ralisme baie streng is, het die strukturalisme myns insiens tog "n

uiters positiewe invloed gehad op dit wat in die klaskamer gedoen

is en 'WOrd.Geen ander linguistiese denkrigting het so In groot

en positiewe invloed uitgeoefen op die voorbereiding van taalonder-

rigrnateriaal nie. Daar het ook nog 2een linguistiese teorie op

skool die lig gesien wat die onderrig van In T2 sodanig kan lei

dat ditsal voldoen aan die eise van die opponentevan die st.ruk-

---------------------------

1. Roulet, op. cit., pp.50-51-.,



Die histories-vergelykende tydperk in die taalwetenskap het eintlik

die eerste stoot gegee in die rigting van taal vergel yking an so-

doende ooreenkanste en verwantskappe in die veelheid van tale te

probeer vasstel.

Die grondlêer van die KlA is die taalwetenskaplike Charles C.Fries

(1945). Hy het ham beywervir In sistematiese kontrastiewe analise

van 'n vreemdetaal met dié van die noedertaal. Hy wil met sy

taalwetenskaplike kennis die problemewat die leerlinge het by die

aanleer van 'n vreemdetaal probeer voorspel en dan aangepaste oefen-

materiaal daarvoor opstel.

SWeetlnoemhierdie werkwyseterloops as hyaandring op ; "syste-

matic surmaries of conflicting associates - the confusions and

divergencies in each pair of languages".

·268.

turalisrre nie. In' n latere hoofstuk sal ek terugkan op die

noontlike aanpassings wat genaak behoort te word en wat, saam

met die jongste kennis van die linguistiek, wel Deter resultate

behoort op te lsver. In die deeloor die oudiolinguale metode

van taalonderrig sal ook verder ingegaan word op die struktu ....

rele basis van hierdie benadering.

4.9.8 Kontrastiewe analise en fouteanalise

4.9.8.1 Inleiding

~------------------------------------------
1. Ickenroth, J.P.G.: Taaltheorie en vrearde-talenonderwijs, p.S3.
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In baie handboekeen artikels word die volgende bekende aanhaling

van Friesl oor die KlA gebruik: "Therrost effective rna.terials are

those that are based upon a scientific description of the language

to be learned, carefully carpared with a parallel description of

the native language of the learner".

Ooklad:G>het hou vir hierdie nuwewetenskap beywer. Sy werk is

gebaseer op In baie lang en praktiese ervaring as taalwetenskaplike

en T2-onderwyser. Hy het baie klem op die rol van die Tl in die

T2-leerproses gelê. Hy sê hieroor2: ".... the student whocomes

in contact with a foreign language will firrl sane features of it

quite easy and others extremely difficult. Those elements that are

similar to his native language will be simple for him and those

elements that are different will be difficult".

lad03 sê verder hieroor: ".... that individuals tend to transfer

the fonns and meerunes and the distributions of forms and meanings

of their native language and culture - both productively when

attanpting to speak the language and act in the culture, and receptive-

ly whenattempting to grasp and understand the language and the

culture as practised by natives. Problems are those units and pat-

terns that show structure differences between the first language and

the second. The structurally analogous units between languages need

not be taught: mere presentation in meaningful situations will.

suffice ..... Different anphases in teaching are required for t.'I1e

different language backgrounds, and a carparison tells us what we

2bQ~d i.ê2i an9_~i_~_2houlQ_!2Q:Ltest" .:. _
I • VanEls, T., Extra, G., VanOs, Ch., Bongaerts, Th.: Handboek

voo~de toegepaste taalkunde, p.3~2.

2. Ibid., p. 313\'

3. Wilkins, D.A.: Linguistics in language Teaching, p.198.
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Fergusonl is, saamrret baie ander linguiste, daarvan oortuig dat

een van die hoofproblemeby die aanleer van 'n T2 die versteuring

is wat daar plaasvind tussen die Tl en die T2 van die leerling

as gevolg van die strukturele verskille van die tale. Die natuur-

like gevolgtrekking wat hy naak, is dat 'n noukeurige kontrastiewe

analise van die twee tale, 'n uitstekerrle basis vo:rmvir die vcor-

bereiding van taalorrlerrigmateriaal, die beplanning van kursusse

en die ontwikkeling van werklike klaskarnertegnieke.

Volgens David Wilkens2 is die l:elaIB'rikheid van die KlA dat die

foute en problen.e wat in die aanleer en gebruik van 'n vrearde taal

voorkan, veroorsaak word deur die versteuring van ons Tl. Waardie

struktuur van die vreem:ietaalookal van dié van die Tl verskil, kan

ons rroeilikheid verwaq ten opsigte van die aanleer en die begaan van

foute by die gebruik van die taal. cm' n vrearde taal aan te leer,

beteken eintlik an hierdie probleme te oorkan. Waardie strukture van

die twee tale ooreenkom,is daar gewDOnlikgeen probleme nie en werk-

like onderrig van hierdie aspekte is nie nodig nie. cm net aan hier-

die taal blootgestel te 'WOrd,is genoeg. Die onderrig van 'n vreerrde

taal rróét egter juis toegespi ts word op daardie punte wat struktureel

verskil. oor die algemeen is dit so dat hoe groter die verskille

tussen die twee tale is, hoe groter sal die problen.e wees. Hieruit

volg dat die problen.e by die aanleer van byvoorbeeld Engels r sal ver-

skil indien die rroedertaal van die persoon wat Engels wil aanleer,

verskil van 'n ander persoon. Otrlat die onderrig toegespi ts rroet word

-----------
1. VanEls, T., Extra, G., VanOs, Ch.,· Pongaerts, Th.: Handboek voor

de toegepaste taalkunde, p.3l3.

2. Wilkins, op. cit., p.198.
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op die verskille tussen tale, sal die onderrig ook verskil wanneer

die Tl van die leerling verskil van dié van ander leerlinge. Wanneer

'n vergelykende studie - 'n kontrastiewe analise - van die teiken-

taal en die Tl uitgevoer word, kan die verskille tussen die tale

ontdek word. NouT,<,Orddit m:::x:mtlikan die problemewat die leerlinge

sal hê, te voorspel. Dit sal verder ook bepaal wat die leerlinge rroet

leer en wat die onderwyser rroet onderrig. Volgens Wilkens is die

resultate van die kontrastiewe analise daaran in taalonderrigmateriaal,

die sillabus, toetse en navorsing ingel::ou.

Volgens Wilkins kan die Ktf.. as •n linguistiese strategie vir taal-

onderrig aangewendword, Die problemewat daar bestaan ten opsigte van

die aanleer van 'n T2, word gev.conlik aangedui deur 'n groter frekwensie

van taalfoute in die leerlinge se taalvaardigheid (perforrrance). cm

vas te stelof die problemewat die leerlinge het hoofsaaklik te doen

het met die verskille wat daar bestaan tussen hul Tl en die T2, noet ons

probeer nagaan hoe doeltreffend foute terugherlei kan word na die Tl.

As die begaan van foute net 'n geval was van oordrag en beinvloeding

van die Tl op die T2 en as ditgereeld sou gebeur, sou die voorspelling

redelik maklik wees, maar dis dikwels nie die geval nie.

Volgens Wilkins moet die KlA so uitgevoer T,<,Orddat dit 'n linguistiese
-

verklaring van die bekende foute gee in plaas van an die foute te voor-

spel. Die vraag is of dit rroontlik is an dele van die taal te kan

identifiseer wat dieselfde is onder ander wat verskillerrl is en of dit

'n geval is dat foute plaasvind slegs by dié aspekte waar die twee tale
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verskil en dat hierdie soort foute aJ.rralas gevolg van die invloed

van die Tl plaasvind. Die bewyskan volgens Wilkins gelewer word

dat die antwoordop hierdie vrae nee is.

Natuurlik is daar Tl-uitdrukkings wat in die T2 oorgedra word. Die

probleem is egter an al die foute in tenre van verskille tussen

die Tl en T2 te verklaar. an die rroeilikheidsgraad en taalfoute

te probeer verklaar deur na taalversteuring te verwys, is nie In

bevredigende oplossing vir al die feite nie. Baie navorsing is

nog hiervoor nodig.

Wanneer'n KlA van twee tale op 'n wetenskaplike basis in plaas van

In pedagogiese basis berus, is dit eintlik nie In onderwyshulpmidde~

nie. Aangesien dit linguisties gesproke eerder wetenskaplik as pe-

dagogies toepasbaar is, is sulke kontrastiewe studies nie oordraag-

baar nie (transferable). Chomskybeklemtoondie verskil tussen In

linguistiese grarrrratika wat "n beskrywingvan taalvenroë (canpetence)

is en In pedagogiese grarrrratika wat probeer an die leerlinge te voor-

sien van die verrroé an sinne van 'n bepaalde taal te verstaan en te

produseer. Dieselfde onderskeid bestaan by kontrastiewe analises.

Vu. pedagogiese toepassings rroet daar In hiërargie van rroeilikhede

bepaal worcl. Dit sal verskil van die hiërargie wat slegs op teoretiese

beginsels berus, want dit is belangrik an te onderskei tussen wat :rroeilik

is an te verduidelik en wat vir die leerlinge rroeilik is an te inter-

naliseer. Hierdie twee magdieselfde of nie dieselfde wees nie. Sodra

hierdie hiërargie bepaal is, rroet vasgestel word of hierdie voorspel-

lings ooreenkanmet wat leerlinge se probleme in werklikheid is. Wat
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sans problemeby die KlA oplewer, is die feit dat sekere navorsers

die strukturalistiese granmatika as basis vir die analise gebruik '

het en ander weer die 'Im. Sarmigegeleerdes beweer dat vertaling

uit die Tl in die T2 een van die beste tegnieke vir 'n KlA skyn te

wees. Die feit dat 'n leerling 'n baie groter kennis van albei tale

IIOet hê om te kan vertaal, magnooit uit die oog verloor word nie.

Leerlinge sal dan nog baie meer foute begaan as voorheen en dis dan

juis een van die doelstellings cm die aanleer van 'n T2 te laat

plaasvind sonder of liefs met so min foute IIOOntlik. Slegs op 'n

baie gevorderde vlak sal dit matig gebruik kan ~rd.

4.9.8.2 Kbrttrastiewe'artalise

Kbntrastiewe analise (KlA) en fouteanalise (FlA) is betreklike jong

takke van die toegepaste linguistiek en die laaste jare het daar

meer en meer belangstelling vir hierdie wetenskappeontstaan. Die

KlA kan egter nie somer verifikasie van resultate deur die FA en

anderson klaarkom nie. Baie mensebeskou KlA sans as 'n sinoniem

vir toegepaste linguistiek. Die oorsprong en verantwoording van die

KlA lê in die toepasbaarheid van die gegewenswat verkry word uit 'n

vergelykerrle analise van die Tl en T2. Die KlA wil 'n vergelyking

maaktussen die strukture van twee tale om die verskilpunte te bepaal

en on IIOOntlikeproblemewat kan ontstaan r te voorspel. Hierdie ver-

skille veroorsaak al die problemecm 'n T2 aan te leer. M:)eilikheids-

verskille tussen tale kan bepaal word deur die aantal elemente wat

kontrasteer, te tel. Die hoofdoel is cm leerlinge se problemevooraf
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te ontdek en an daarna te weet watter aspekte baie meer aandag

as ander noet ontvang. Uit navorsing o.a. van Bientz het dit

geblyk dat daar wel ooreenkanste bestaan tussen die voorspellings

van die KlA en die werklike foute wat leerlinge begaan. an al

die gegewenste kan hanteer, VJOrddaar dikwels van In rekenaar

gebruik qemaak, Die inligting wat so verkry VJOrd,gee ook insigte

wat belangrik is vir die samestelling van 'n sillebus vir In be-

paalde taalprogram.

Watdie leerlinge noet leer, is die totaal van die verskille en

ooreenkanste wat deur In KlA bepaal word soos : fonetiese verskille,

'n vergelykende woordeskat; : aanwesigheid, afwesigheid en verspreiding

van elke element in die taal. In Volledige KlA van twee tale en

kulture sal In oneindige hoeveelheid verskille aantoon. Die opsteller

van 'n T2-kursus sal naar tevrede rroet wees met 'n selektiewe lys van

nocmtlike verskille. Die soort en aantal i tens word bepaal deur die

verwagte eindproduk (tenninal behavior) van die leerlinge en dit VJOrd

beïnvloed deur die beskikbare tyd. Sodra die doeltaalelemente vasge-

stel is, noet hulle volgens kategorieë gerangskik word. an die werk

van Chanskysaammet van die ander navorsingsresultate te probeer

benut, kan In mensbesluit dat, die eerste iteros wat onderrig noet

word, kernsinne noet wees (kernel sentences). Die leerlinge sal dan

leer dat 'n eenvou:iigeverklarende sin uit In onderwerp en 'n gesegde

bestaan. Sodra die verskille, rroeilikheidsgraad, belangrikheid van
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i tans, ens. bepaal is, kan die opsteller van 'n taalkursus

hierdie aspekte in 'n bepaalde volgorde en in leseenhede opstel

wat die bloudruk sal vonn van die taalpreeram. Dit noet verkies-

lik deur en linguis, en taalondenvyser ge:ioenword, Sekere struk-

ture sal rreer lesse nodig hê as ander. Net soveel probleme noet

in 'n les ingebou v.ordwat die leerlinge werklik binne die bepaalde

tyd kan baasraak.

In die ver lede het die empiriese beoordeling van die ervare onder-

wyser die volgorde van die aanbieding en beklemtoning van sekere

taal.rn3.teriaal in die taalboek bepaal. Baie onderwysers het self

reeds lyste met belangrike verskille opgestel. Die meeste taall::oeke

kan nog geen gebruik maakvan vergel ykende taalstudies nie, want

daar bestaan nog nie volledige kontrastie.ve analises van byvoorbeeld

Afrikaans en die Bantoetale, Afrikaans en Engels en byvoorbeeld

Afrikaans en Duits nie. Baie min ondenvysers het die linguistiese

agtergrorrl an van hierdie materiaal te gebruik sonder die hulp van

deskundiges.

CAn 'n paar voorbeelde te gee van die verskille wat daar bestaan tussen

bv. Frans en Afrikaans, kan 'n rrens na die plek van die byvoeglike

riaanwoordin Frans en in Afrikaans kyk. In Afrikaans sê ons : Dis ' n

wit kat, maar in Frans is dit :' Ctest un chat blanc. (Behalweas dit

'n voeqwoordis uitdie rytj ie met uitsonderings bv. : long, gros, beau,

j ewe, joli, haut, petit, vieux, grand, bon, mauvais, méchantI. D.i:e

byvoeglike naanwoordin Frans kan meesal ná die selfstandige naanwoord.
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an 'n KlA te maakvan die volgende paar sirmetj ies in Engels,

Duits, Afrikaans en Frans, lewer interessante gevolgtrekkings op:

(a) I want to go to town at four o'clock.

(b) Ich rri5chte1.IDl vier 'Uhr in die Stadt _gehen.

(c) Ek wil an vieruur stad toe ga.an.

(d) Je VeuXaller en ville a. qUatre heures ,

an die verskille tussen bogenoaTrlesinnetjies slegs deur baie

oefening aan te leer, is nie genoeg nie. Leerlinge noet doelber.vus

op hierdie verskille g~s word sodat hulle bewus en gekonsentreerd

kan oefen omnie weer hierdie foute te1::egaan nie.

Van die begin van sy ontstaan af was die KlA hoofsaaklik 'n toege-

pastie KlA gewees. Een van die belangrikste besware wat teen die

KlA aangevoer word, is dat 'n goeie teoretiese grondslag ontbreek.

Chitoran (1974)I sê hiervan: "Although an impressive numberof contras-

tive studies has been written contrastive lin~istics is still far from

constituting a systematic theo!"'.!with a clear and validated methodology".

'n Didakties-georiënteerde KlA kan egter wel van nut wees al is

daar onderliggende beginsels wat nog glad nie opqekl.aar is nie. 'n

Voo:r:vereiste is 'n bevredigende linguistiese beskrywing van en die
,

Tl ën die T2.

---------------------- ...--------------------

1. Cohen, AndrewD.: Error Analysis and Error Correction with respec!:
to the Training of LanguageTeachers, In : w::>rkpa,persin Teaching
English as a Second Language, p.I07.
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Dat tale verskil, ~rd be.wysdeur die feit dat dit juis die

verskille is wat die aanleer van In T2 dikwels so In rroeilike

taak. maak. Dit lê voor die hand dat hoe groter die fonologiese,

sintak.tiese, leksikale, ortografiese en kulturele verskille

tussen die Tl en T2 is, des te rroeiliker die aanleer daarvan is.

Spesiale maatreëls is nodig cmhierdie leerproblene op te los.

By die onderrig van In T2, gaan die onderwyserdaarvan uit dat

die leerlinge vaardig is in die gebruik van die Tl. Hierdie

vaardigheid is nie net In louter taalversteurende faktor by die

aanleer van In T2 nie. So hoef die onderwyservan Engels as In

T2 aan byvoorbeeld Afrikaanssprekendes nie aandag te skenk aan

die reëls wat in Engels die plek bepaal van die lidv.oord en die

adjektief nie, want dis dieselfde in Afrikaans: Die stout seun -

the naughty boy. Die leerlinge doen dit outanaties reg. So ook

hoef hy leerlinge nie daarop te wys dat die v.oordjie : roan sowel

vir slaapvertrek as In woonvertrek gebruik kan ~rd nie, in

Afrikaans gebruik ons kamer. Daar ~rd dus allereers intensief

van die ooreenkomstegebruik gemaak.

4.9.8.3 Foutéanalise

Saamrret die ontstaan van die KlA gedurende die tydperk van die

vergelykende historiese taalkunde is mettertyd die hulp van taal-

wetenskaplikes ingeroep cm 'n verklaring te probeer vind vir die

verskynsel van die sogenaarrrletaalfout. Die taalonderwyser het

probeer leer uit die resultate van die vergelykende t.aal.strudfe,

maar hierdie beskrywings kon nie altyd In oplossing en verklaring

vir alle taalfoute bied nie.
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Fouteanalise is waarskynlik ook direk 'n gevolg van die

beskrywing deur linguiste van tale en hul ooreenkanste en

verwantskappe. Noukan linguiste ook vasstel in hoe 'n mate

die begaan van foute ooreenstem met die onderskeie verskille

tussen tale en hoe dit die begaan van foute raak wanneer tale

aangeleer VA:>rd. Foute het altyd in die onderrig van 'n vreem:le

of tweede taal 'n groot rol gespeel. Dieselfde foute kcmmaar

oor en oor en jaar na jaar in eksamensvoor. Die meeste mense

kan lekker lag as ierrarrl 'n Duitser, Nederlander , Engelsmanof

Fransman se poqfnqs cm korrek Afrikaans te praat, naboots en dit

beteken nie net met 'n snaakse aksent praat nie.

Die vernaamste rol van FAis cmuitslui tsel oor die leersukses

te gee en verder het dit 'n diagnostiese taak omaan te dui wat

nog nie volledig beheers VA:>rdnie en waar verdere onderrig en

oefening nodig is. Fouteanalise is ook een van die middele vir

'n onderwyser cmvas te stel wat die leerlinge se taalvenroë op

'n bepaalde tydstip van 'n taalkursus is. Die meeste onderwysers

beoefen FAeintlL~ vanselfsprekend vir remediërende doeleindes,

maar m:xmtlik nie al tyd op 'n wetenskaplike wyse nie, ardat hulle

nie daarvoor tyd het nie. Hulle hou rekord van leerlinge se foute,

klassifiseer hulle en gebruik hulle dan as basis vir die voorbe-

reiding van taallesse.

Fouteanalise word deesdae ook aanqewendcmdie T2-leerlinge se

leerstrategie te verstaanl: "The learner is seen to pass through a

series of successive, transitional dialects of the second language

1. Cohen, Andrevl D.: Error Analysis and Error Correction with
respect to the Training of LanguageTeachers, In : \'brkpapers
in Teach~nglish as a Second language, p.107.
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while attaining canpetence in the language". Nemser1(1971)

noemdit approxirrate systems. Pit Corder gebruik die tem

transitional canpetence.

Reeds voor die ontstaan van die KlA is daar al verhandelings

oor foute gelaver . (Sogenaarrdeeennon errors). Die aarrlag

wat die FA op die oomblik ontvang, hang saam met die ontwik-

keling van die KlA wat nie in staat is an 'n oplossing te bied

vir die besJaywingen verklaring van alle foute nie. Veral onder

invloed van Pit Corder het die opvatting die laaste jare veld

gewendat die taalgebruik van 'n T2-leerder in elke stadium van

die taalverwer.vingsproses beskou rroet word as 'n sisteratiese

poq.inq an die T2-data te hanteer. Die taaluitings van 'n T2-

leerder is dan ook, in vergelyJr.ingmet die T2-nom, nie foutiewe

of afwykende,uitings nie, maar vorm deel van 'n eie linguistiese

sistean. Corder maak 'n onderskeid tussen 'n error en 'n mistake.

'n Mistake beskou hy as gevolg van agtelosigheid, vergeetagtigheid,

rroegheid, gebrek aan konsentrasie, ens., terwyl' n error 'n basiese

leemte in die taalvenroë van die leerling aantoon. Cor die begrip

.fout (error) is daar ook heelwat verskillende opvattings :

"Zydatis2 (1974), stresses the appropiateness of the tem "error"

in the actual teaching context, that is, as a pedagogic strategy

towards reinforcing correct surface forms and inhibiting incorrect

forms".

1. Cohen, on. ci-t., p.107.

2. Ibid.
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Clark (1975)1 sê dat : "infonna.tion about errors need not be

regarded as puni.shreerrt, but maybe a form of infonna.tion feed-

back to the learner, as well as to the teacher". AlIwright (1975)2

stel voor dat : "the learner really cannot learn in class without

knowingwhenan error is made (either by him or by saneone else) .

The burden is on the teacher to be a source of infonna.tion about

the second language and to react to errors whenever it see:ns

appropiate to do so".

Daarom is die tenn fouteanalise, een van die mees klassieke be-

grippe in die toegepaste linguistiek, eintlik nogal misleidend.

In kindertaalstudies word die taal van In kind al lankal nie meer

as In versarreling foute beskou in vergelyking met die taal van

volwassenes nie. Selinker3 gebruik vir hierdie stadium van die

aanleer van In T2 die t.erm t1.issentaal (inter language).

Daar skyn minstens sewe oorsake vir In T2-leerling se foute te

wees. Daar is ongelukkig nie ooreenstarrning onder linguiste oor

die korrekte tenninologie vir hierdie kategorieë van foute nie:

(a) Die leerling se Tl versteur die T2. Die leerling dink in

sy Tl en die T2 kan so in die gedrang. Juis daaran word

daar aanbeveel an so min rroontlik gebruik te maakvan die Tl.

1. Cohen, Andrew D.: Error Analysis and Error Correction with
respect to the Training of LanguageTeachers, In : WJrkpapers
in Teaching English as a SecondLanguage, p.l07,

2. Jbid.

3. Ibid.
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(b) Die T2 het dikwels inherente verwarrende aspekte, byvoor-

beeld die baie uitsonderings wat daar ge...a:>nlikop die

reëls is.

(c) Die onderwyser en/of die taalrnateriaal help die begaan

van foute onbewusaan. Die onderwysers bied die taal.na-

teriaal heelterra1. onopsetlik só aan dat dit juis die maak

van foute bevorder. Ons weet ook nog te min van hoe die

T2-leerling die T2 verwerf. Wanneer'n leerling leer an

te sê: 'n paar piesangs en hy leer ook die woordjie:

dikwels gevra omiets in die taal te sê wat hulle nog glad

nie kan doen nie, byvoorbeeld an 'n onvoorbereide toespraak

te hou. sodoendeword leerlinge juis gedwingan in hulle

Tl te dink.

(d) leerlinge begaan ook foute as gevolg van die organg met

sprekers wat 'n dialektiese taal praat.

(e) Jakobovits (1970)1 wys daarop dat party T2-leerlinge ook

swak is in 'n besondere aspek van die grarmatika van die Tl

wat 'n verklaring kan wees van die soort unieke foute wat

die leerlinge begaan.

(f) Leerlinge help selfs foute in die T2 aan deur 'n verkeerde

leerstrategie wat toegepas word omdie las van die aanleer

van 'n T2 te probeer verlig. Selinker noemdit:

1. Cohen, Andrew D.: Error Analysis and Error Correction with respect
to the Training of LanguageTeachers, In : oorkpapers in Teaching
English as a SecondLanguage, p.l09.
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"Strategies of second language learning"l. Leerlinqe het elkeen

hul eie taalaanleg , intelligensie, rrotivering en 'n leerstyl an

die T2 aan te leer. Dit speel wel deeglik In rol in die aanleer

van 'n T2. Hateh (1974) 2 noemdit : "Sare maybe data gatherers

while others are rule fonners".

(g) Foute is slegs agterlosige taalgebruik. Die leerling het net

soos in die Tl, dit net vergeet.; hy maggespannewees, of net nie

goed opgelet het nie; of die onderwyser oefen te veel druk uit.

(h) Baie dikwels is die presiese oorsaak van 'n taalfout nie duidelik

nie. Met behulp van "n diagram kan die oorsake van heelparty

taalfoute soos volg voorgestel word:

Fout

l'

Algerene I
spierverrroë I

~ II-_Onmi_A--:' dd,--e_l_l_ik_e_-,oo,--r_sa_ak__ v_an__ ~ ki_' n_g---l I'It'

t _,.;:..',,_~---... ._ _._
Onderrig-I
metodes

Tl-
gewoontes

Psigologiese
toestande

In die KlA speel die fout 'n belangrike rol. Dis belangrik ardat daar 'n

direkte verband is tussen leenroeilikheid en fout, en fout en leenroeilik-

heid. Slegs 'n gedeelte van rroontlike foute kan deur die KlA voorspel

word en ook slegs 'n gedeelte van die foute wat werklik begaan is, kan

deur die KlA verklaar word. Die FAkan hoofsaaklik binne die KlA van nut

wees.

1. Cohen, op. c:it., 109. .

2. Ibid ..
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Die doel van FAis an In sistenatiese beslaywing van foute ge

gee wat deur die T2-sprekers beqaan word en ook an die oorsake

van die foute te probeer aantoon. In Leerling dra imners die

elemente van sy Tl oor op die T2 en veroorsaak so versteuring.

Die foute wat die leerlinge maak, kan gebruik word as die bewys

van die linguistiese organisasie van die leerlinge se Tl. In

Snaakse of eienaardige aksent kan ook geinterpreteer word as In

bewysvan die fonologiese stelsel van die Tl. Ditgee verder In

aanduiding van die leer ling se taal venroë in die T2. Ons verkry

ook waardevolle inligting ten opsigte van die leerling se probleme

op verskillende stadia. Hierdie inligting is belangrik vir die

beplanning van kursusse en die samestelling van taalrnateriaal.

4.9.8.4 Didaktiese implikasies van kontrastiewe analise ert fouteartalise

Hoe sal die nodige kontrastiewe inligting die werklike taalonderrig

beinvloed? Daar is baie mensewat hulle besig hou met kontrastiewe

analise en wat die bewering maak dat veralop die granmatikale vlak

die taalanalise direk aan die leerlinge in eksplisiete vormoorgedra

m:et word. Die orrlerwyser beskryf die kontras en verduidelik die

probleem. Maar die teorie van KlA bevat niks an dit of enige arrler

orrlerrigprosedure te regverdig nie. Dis In saak waaroor besluit rroet

'M:Jrd in die lig van die metcx:lologieseoortuigings van die onderwyser.

In hierdie geval sal ditwaarskynlik bepaal word deur die onderwyser

se algemenehouding ten opsigte van die waarde van eksplisiete

grarmatika-onderrig wat weer gebaseer is op die onderwyser se eie

ervaring as taalaanleerder en taalonderwyser. Baie min onderwysers
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sal hierdie inligting op dieselfde wyse benut. Veral by leer-

linge in die primêre skool is ditvan baie min nut, Dit IIB.g

waarde hê by leerlinge in die senior klasse. Die kontras van

Tl- en T2-strukture sal aan die leerlinge verduidelik kan word

as die onderwyser van mening is dat dit die leerling se taal-·

vaardigheid sal verbeter. Dit kan ooreen met die opvattings ten

opsigte van taalonderrig van die laaste paar jaar. Hockingl(19731

se siening oor KlA word deur han soos volg geformuleer: "Inter-

ference studies can undoubtedly help to solve problems for them

(se. language teachers), at least to the extent of bringing the

problems sharply into focus. The problem still re:nains of what

to do with the infonna.tion they give us whenwe have got it".

wanneer daar vasgestel is dat daar sistematiese foute begaan is

ten opsigte van 'n bepaalde sintaktiese Tl-kategorie· en dat hier';'"

die foute terugherlei kan word na versteuring van 'n TI....kategorie,

sodat aangeneemkan word dat die T2-kategorie t n hoë moeilikheids-

graad het, kan die volgende gedoen word an dit te verbeter;

(a) Die taalitem kan so 'n plek in die sillabus gegee word dat

daar optiIIB.leaandag aan geskenk word, dit wil sê 'n-manier

wat ten doel het an foute te voorkan.

(b) In die remediërende fase kan herhaling van en hernude aandag

aan die betrokke item gegee word.

1. VanEls, T., Extra, G., VanOsr Ch.. , Bongaertsr Th,; HandDoek
voor de toegepaste taalkunde,. p.338.
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(c) Banathyl sê dat die ruwe gegewenswat van die KlA verkry

VJOrd,slegs dan vir leerstofeeleksie en -orde.'1ingvan

waarde kan wees wanneer:

(i) die mate van verskil en soort verskil vir elke

element beskryf is,

(ii) die graad van die leemoeilikheid beskryf is in

tenne van die aard van die leemoeilikheid,

(iii) die belang van die element in tenne van byvoorbeeld

die nut en frekwensie vasgestel is,

(iv) die aard van die vereiste beheersing van die item

(bv. reseptief/produktief vasgelê is,

(v) die mate van beheersing vasgestel is (bv. fonologiese/

fonetiese korrekte uitspraak) .

Dis darem nie nodig dat 'n volledige K/A van die Tl en T2 verskaf

VJOrdnie. Banathy2 sê hieroor:

"The developer of a foreign language course however,

will be satisfied with less than a list of all possible

differences. The collection of target elements of a

language course will constitute a selective listing of

contrastive findings".

-------------------------------------------------

1. Van Els, et al., op. cit., p.339.

2. Ibid.
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Met 'n KlA kan linguiste g~nlik wel vasstel waar die nnontlike

foute begaan sal word, maar nie watter soort foute ni.er veral

fonologiese foute kan voorspel word, maar nie sintaktiese foute

nie. 'n FAstelonderwysers in staat an vas te stel wat die

huidige toestand van die leer ling se intertaal is. Ditgee' n

idee van die leerlinge se T2-sistean. Samlige linguiste praat

dan ook van 'n perfonrancé árléilysis in plaas van 'error analysi.s,

As 'n fout te doen het met die Tl, rroet die onderwyserekstra

klem lê op die verskille tussen die Tl en die doeltaal. As dit

'n fout is wat die leerlinge heeltenal verwar, maghulle dalk

gehelp wordmet die betrokke reël van die taaluiting.

As 'n hulpmiddel vir die T2-onderwyseris fouteanalise nie altyd

prakties nie, want dit kan nie die reëlsisteern van die tussentaal

presies spesifiseer nie en dit slaag ook nie daarin cmas 'n

tegniek karmunikatisve taalvaardigheid volledig te beskryf nie.

'n Uitvoerige fouteanalise vereis baie tyd en dis nie iets wat veral

die taalonderwyser eintlik het nie. Dis goed rroontlik dat leer-

linge doelJ::e..russekere strukture en uitdrukkings wat radikaal van

hul Tl verskil, heeltemal vermyen dus daannee ook geen foute be-

gaan nie. In hierdie geval neemvae anskrywingswatnie noodwendig

taalkundig verkeerd is nie, die plek van die oorspronklike uiting

in. Dit toon dus nie aan hoe die stand van hul taalvenroë in die

T2 is nie.
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4.9.9 Die linguistiek en die oudiolinguale metode van taalonderrig

4.9.9.1 Die linguistiese basis van die oudiolinguale metode

Die strukturalistiese opvattings oor taal en die behavioris-

tiese opvattings oor hoe taal aangeleer WJrd soos in die voor-

afgaande bespreek, vormdie belangrikste basis van die oudie-

linguale metode. Daar kan ook seker sonder teenspraak gesê

WJrd dat daar geen linguistiese taalteorie bestaan wat so 'n

groot invloed op taalonderrig gehad het as juis die struktu-

ralisme nie en wat dit s6 eksplisiet vir die taalonderwyser

uitgespel het. Die·oudiovisuele metode van taalonderrig is

deur die Joegoeslawiese fonetikus Guberina saammet die

linguis-didaktikus Rivene ontwikkel. Dié taalrrateriaal gaan

saammet visuele materiaal soos skyfies, strokiesfilms, ens.

en hierdie visuele korponent vorm 'n integrale deel van die

taalrrateriaal wat nié by die oudiolinguale· taaJ.nateriaal die

geval is nie. Die oudiovisuele en die oudiolinguale metode

van taalonderrig kamegter baie ooreen wat die taalpsigologiese

en linguistiese beginsels betref.

Die goue tyd van die oudiolingualisme was die jare 1958 tot

1964. Heelparty linguiste was nie gelukkig oor 'n linguistiese

regverdiging vir die oudiolinguale metode nie, maar die aantal

leerlinge wat 'n vreenrle taal as vak 'WOuneem, het in die tyd

vOOr1958 baie afgeneem. Die M:xlernlanguage Association het
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groot geskrik en dadelik rret sy veldtog begin. Die struktu-

raliste het by die onderrig van 'n vreemdetaal oudiolinguale

rretodes gebruik en die strukturaliste was taalwetenskaplikes .

Dis 'n kanbinasie wat nie verbeter kan w::>rd nie, so is gedink.

'n Nuwemanter van onderrig het ontstaan en nog wel met 'n

wetenskaplike ondersteuning en gesag. Hierdie metodevan taal-

onderrig is daarna as die logiese keuse beskou en hierna was

dit omeont.Likomdie oudiolinguale metodevan die struktura-

lisme te skei. Hierdie metodewas 'n voortsetting van die in-

tensiewe militêre taalkursusse wat in vredestyd bekend gestaan

het as die Army Specialized Training Program. Die geheimvan

die sukses van hierdie kursusse het nie net gelê in die nuwewyse

van seleksie, ordening en oordrag nie, maar ook gedeeltelik in

die feit dat hier baie Intenstewe onderrig gegee is aan klein

groepies baie sterk gerotiveerde leerlinge.

Die rrees vooraanstaande taalkundige en taalonderwyser wat aan

hierdie programvir die leër gaverk het, was Leonard Bloanfield

asook Hall, Hocket en Bloch. Hierdie praninente linguiste het

self die taalonderrig aan die soldate gaan behartig en die toe-

passings van die linguistiek vir taalonderrig gegee. Een van die

belangrikste linguistiese aspekte van hierdie metode is die klem

op die gesproke taal soos reeds deur De Saussure en SWeetbena-

druk : analise van die gesproke in plaas van die geskrave taal.

Die een is oudiolinguaal, dinamies en verbygaandeen die ander

is visueel, staties en blywend. Danksy De Saussure het die
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linguistiek hierdie onderskeid ingesien en die belang van

die dialoog, dit wil sê die belang van die gesproke taal,

het só 'n praninente plek ontvang.

Dit spreek vanself dat die ontwikkeling van die noderne kom-

rrrunikasianiddele soos die telefoon, radio ell televisie wat

veral, indien nie uitsluitlik op die gesproke taal gebaseer

is, grootliks bygedra het tot die uitbreiding van hierdie

opvattings.

Die geskrewe taal is egter nie minder belangrik nie. San-

rnige linguiste meendat die agterui tgang van die kenni.s van

die geskrewe taal baie ernstige intellektuele en kulturele

skade kan veroorsaak. Hoebelangrik die gesproke taal in die

wêreld van vandag ookal is, die aktiewe of passiewe kennis

van die geskrewe taal behou sy volle waarde. Die geskrewe

taal het as groot voordeel die dimensie van tyd en ruimte. Die

geskrewe taal laat die kulturele erfgoed van 'n gerreenskap

voortleef en I1E.akdie ui twisseling van wetenskaplike ontdekkings,

dus van die vooruitgang, rroontlik. Die geskrewe taal lê aan

die oorsprong van die beskawing en bly dus die basis daarvan

uitmaak. Dit kan dus nooit uit taalonderrig uitgelaat word nie.

Maar vanuit linguistiese standpunt bly die geskrewe taal 1n

onvolI1E.aktekamn..mikasiemiddel,want die geskrewe taal kan 'n

gegewerrededeling slegs onvolledig uitbeeld byvoorbeeld aspekte

soos beklemtoning, intonasie I pouses, arosionele botone, ens.
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Fries en Lam is in beginsel teen die aanleer van 'n vreerrde

taal gebaseer op geskrewe tekste arrlat 'n mensook in die Tl

die taal eers rrondeling en daarna skriftelik aanleer. Die

gesproke taal noet egter as gevolg van linguistiese en :p=-

dagogiese redes voor die geskrewe taalonderrig WJrdaangesien

'n mensomgoed te kan skryf, eers goed noet leer luister.

Aan die hand van gegewensuitdie toegepaste taalkunde, die

psigolinguistiek en die studie van die kcmnunikasiemiddele,

blyk dit absoluut noodsaaklik te wees dat daar aan die gesproke

taal "VOOrrangverleen noet WJrd. Die geskrewe taal is niks

anders as 'n hulpniddel nie omdie gesproke taal te vervang.

By die eerste taal sukkel die onderwysermet sy leerlinge wat

die fonemeverkeerd afskryf (afskryffoute) en by die T2 noet

die onderwyser die verkeerde ui tspraak van klanke soos deur die

skrif weergegee, verbeter. Die beskrywendelinguistiek het,

soos deur Bloomfield beklemtoon, die werklike waarneEnlbaretaal-

venne bestudeer wat mensegebruik en nie wat die grarrrnatika sê

wat hulle behoort te sê nie. Die klem valopdie klank en daar-

na op die visuele. Die geskrewe taal is volgens die behavioris-

tiese opvattings eintlik slegs van die gesproke taal afgelei.

Die gesproke taal is primêr en gaan aan die geskrewe taal "VOOraf.

Taalkundiges en sielkundiges beskou die taal tans in die eerste

plek as 'n gesproke verskynsel. De Greve en VanPasselI sê :

------------------------------_-----

1. De Greve, M., VanPassel, F.: Taalkunde en Ondenvijs in
levende talen, p.131.
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"Psycholo:t;janen taalkundigen beschouwenthans unaniemde

taal op de eerste plaats als een gesproken verschijnsel~.

C.E.Osgocx:len T.A. Sebeok soos op dieselfde bladsy deur

De Greve en VanPassel aangehaal, praat van drie soorte

van taalgebruik : die visuele, die gesproke en die qeskrewe

taal. Hulle komtot die slotsan dat "in the audio-lingual

band, language is on its own".

Die oudiolinguale metode wil die taal vaslê en inslyp deur

middel van sinspatrone/struktuursinne sonder eksplisiete

behandeling van die grannatika an dan só te komtot In outo-

rratiese beheersing van die vier gebruiksas}?ek.tevan taal in

die volgorde : verstaan, praat, lees en skryf. As gevolg van

die rroontlikhede wat nuweouditieHe hulpniddels soos die band-

rrasjien en die taallaboratorium gebied het, het hierdie metode

veral in Engeland en Frankryk In groot aanhang gekry. Die ou-

diolinguale taalkursusse bevat hoofsaaklik oefeninge wat op so In

wyse gerangski.1<.is dat ditdie fonnele verhoudinge van die taal-

struktuur derronstreer.

Die oudiolinguale metode beskou dan ook spreekvaardigheid as die

vernaamste doelstelling van T2-onderrig. Die strukturaliste het

ook gewysop die natuurlikheid van die volgorde van taalgedrag

naamlik dat dit in In aantal vaardighede (skills) verdeel kan

'WOrdsoos luister, praat, lees en skryf , Vir die volgorde van

dié skills 'WOrddie rroedertaal as voorbeeld geneen. Hoe.veldie

oudiolinguale metode van die onderrig van In vrearde taal of T2
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ontstaan het op die basis van In strukturalistiese taalteorie,

kan daar in die vooroorlogse strukturalisme reeds duidelike

behavioristiese neigings aangavys worcl. Dinneen (1967) wys

daarop na aanleiding van In bespreking van die werk van Bloem-

field (1933, hoofstuk 2, The use of language), dat daar deur

han uitvoerige aandag bestee word aan die toepasbaarheid van

In behavioristiese SR-rrodelop die analise van taalgebruik.

By die SR-rrodelis daar sprake van In verband tussen In stimulus

of stimulussituasie (S) van buite of in die organisme en die

reaksie of respons (R) daarop van die organisme. Wetenskap-

like uitsprake word slegs gemaakooreenkanstig die waarneembare

taalgedrag. Die onderskeid tussen menslike en dier like gedrag

word hier vervaag. Terwyldie strukturaliste dit as hul hoof-

taak beskou het an die natuurlike tale te beskryf, het hulle

dit aan die sielkundiges oorgelaat omteorieë oor taalgebruik

te kan verklaar. In die bloei tyd van die strukturalisme in

die taalkunde is die habit theory in die leerpsigologie gefor-

muleer. Die stroming wat ontstaan het en wat op die habit theory

gebaseer is, is die behaviorisrre genoem.

Volgens Skinner is taal In vormvan gedrag en taal verwerwing is

omdié gedrag jou eie te maak. Die nabootsing van woorde en

strukture leNer 'n belangrike bydrae tot taalverwerwing en daarom

is herhaling as In baie belangrike middel tot versterking beskou.



293.

Skinner was die grondlêer van die taalverwerwingsteorie wat

onder die naamaudio-lingual-habi t theory die teoretiese

basis g~rd het vir die oudiolinguale metcde. Hulle het

egter nie besef dat hulle In teorie vir die ver.verwingvan

die rroedertaal op die verwerwingvan In tweede taal toegepas

het nie. Volgens hulle is leer deur analogie belangriker

as leer deur analise. Eogenoardeleerteorie is baie entoe-

siasties deur taaldidaktici ontvang. Politzer1 (1961) skryf

hieroor : "Languageis behavior and behavior can only be

learned by inducing the student to behave". Hierdie taalge-

drag kan die leerling volgens die teorie aanleer deur aan hem

die relevante stimuli vir die aanleer van die taal te verskaf

en geheel volgens die teorie kan ·1 n mensdie r'esponse versterk

deur hulle te beloon, waanree dan die basis vir die 4 fase-

struktuuroefening gelê is soos beliggaam in die taalprogram

van die taallaboratorium.

4.9.9.2 . Die linguistiese beginsels VanWilliam MoUlton

In die verslag wat William Moulton in 1961 voorberei het vir

die NegendeInternasionale Kongresvan Linguiste :-Trends in

Europeanand AmeriCanLinguistics, gee hy In baie interessante

en qoed-qedokurrerrteerdebeeld van : Linguisties and Language

'reaching in the United States 1940-1960. In hierdie artikel

------------------------------------------

1. Matter, J.F. en Koster, C.J. : Taalonderwijs aan de lopende band, p.1S.
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bespreek hy sy linguistic principles waarop die nuwetaalonderrig

wat bekend gestaan het as die NéWKey gebaseer is en waaroor vol-

gens han ooreensterrmingsou bereik wees. Hy propageer In baie

sterk verskuiwing van die Ltem-qesent.reerdena die struktuurge-

sentreerde denkwyseoor taal. Hierdie beginsels is 1:

(a) Taal is spraak, nié skrif ni.e,

Dit beteken dat die elemente van 'n taal voorgestel en onder-

rig noet v;ord in die gesproke vo:rmvoordat die skryftaal bekend-

gestel word, Die skriftelike beeld kan onderrig word vanaf die

cx::mblikdat die gevaar nie meer bestaan dat die ui tspraak na-

delig beïnvloed sal word nie.

(b) Taal is 'ri stél .géWObntes

Dit hou in dat die onderrigmetodes gerig noet wees op die ge-

wcond raak aan en die ver.verwingvan intonasie- en sinspatrone

(autamatismes) deur aanhoudendedriloefeninge.

(c) Oridéttig mét .ID dié taal géskiéd, nie oor die taal .nie

Anders gestel: die leerlinge noet nie oor die taal praat nie,

maar die leerlinge noet oorlaai v;ordmet oefeninge wat aan hulle

die outernatismes sal leer wat eie is aan die doeltaal. Ver-

klarings en reëls hoort nie in die eerste fases van so 'n kursus

tuis nie.

1. Rivers, Wilga M.: The Psychologist and the foreign-language
teacher, p. 5 .
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(d) 'n Taal is wat die rroedertaalspreker sê, nie wat iem:md
dink wat hulle behoort te sê nie.

Dit wil sê dat leerlinge nie 'n teoretiese, akademiese en

boektaal rroet leer nie, naar dat aan han werklike taalsituasies

aangebied rroet w:::>rd.

Hy het hierdie beginsels The slogans of the day1 genoan. M:>ulton

het egter geen melding gemaakvan navorsing in die sielkunde van die

aanleer van 'n vreem:1etaal nie. Hy sê hier in sy. Slogans ook niks

oor die rretodes van onderrig nie, naar gee slegs die teoretiese be-

nadering tot taalonderrig. M:>ultonbeskou hierdie leuses as goeie

formulerings van die linguistiese beginsels waarop die strukturaliste

hul taalonderrig gebaseer het.

4.9 .9.3 Die siening van Wilga Rivers oor die teorie van die oudiolinguale
metode en enkele praktiese toepassings op taalonderrig

Rivers (1964) was een van die vernaamste teoretici en gangmakersvan

die oudiolinguale rretcx:le. Haar uitstekende werk : The Psychologist

and the Foreign-Language Teacher. is rret groot geesdrif ontvang.

In Rivers beluister die taalonder..vyser die stem uit die veld ardat

sy 'n anvangryke praktiese ervaring van vreerrrle taalonderrig gehad

het en verder ook arrlat haar boek vanuit In teoretiese standpunt

hem as volstrek konkluderend vir die praktyk van die onderrig van 'n

vreerrde taal aandien . Rivers baseer haar insigte op die behavioris-

tiese opvattings oor taalverwerwing, en haar boek word as die te:r-·

retiese fondamentvan die oudiolinguale metode beskou.

---------------
1. Rivers, op. ci t., p. 5.
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Rivers1 onderstreep die kenmerkevan die nuwevreerdetaalonderrig

wat carroll (1960) só genoemhet en sy gaan van 'n viertal basiese

veronderstellings uit :

"(a) Foreign language learning is basically a mechanical process

of habit fomation".

In hierdie verband beweer Rivers dat T1- en T2-verwerwing'n mega-

niese karakter het en dat ditbeter is an nie van 'n intellektuele

proses te praat nie. Sy verwyshier ook na Brooks (1960). Uit

haar eerste veronderstelling (assumption) lei Rivers drie konklusies

af wat sy corollaries noeman die dringende karakter van hierdie kon-

klusies te onderstreep. Die konklusies is :

Corollary 1

Corollary 2

"Habits are strengthened by reinforcement"

"Foreign-language habits are fonned rost effectively

by giving the right response, not by rrakingmistakes".

"Languageis behavior and •••• behaviour can be

learned only by inducing the student to behave".

Corollary 3

Rivers gee ook haar eie toeligting op hierdie konkiusies. COrdie

eerst.e corollary sê sy dat die rroontlikheid an sinspatrone op 'n

eindelose wyse te varieer, tot die konstruksie van pattern drills

lei waarvandie vierfase-oefening die meeste toegepas is :

eers hoor die leerling die voorbeeld-patroon;

vervolgens gee hy die verlangde variasie;

daarna hoor hy die korrekte variasie;

wat hy dan ten slotte herhaal.

1. Rivers, op. cit., pp.19-22.
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Die derde fase gee 'n onmiddellike terugkoppeling waardeur ver-

sterking optree; die derde fase 'WOrddan weer stimulus vir die

vierde fase, waarin die leerling slegs naboots.

Haar kCJl11EI1taaroor die tweede corollary is dat 'n goeie reaksie

meer leereffek as 'n foutiewe een het: omdie kans om 'n goeie

reaksie te verhoog, noet die verlangde variasie so mi.nilnaalrroontlik

wees. Ten slotte benadruk Rivers oor die derde corollary dat die

taalleerder soveel rroontlik gerrotiveer rroet wees cmvia pattern

practice die vreemde taal te leer. Dat hierdie proses nie so een-

v.ord die leerling wat oorspronklikheid en inisiatief toon, beloon,

IIE.ar in die vrearde taalklas noet hy ditonder geen omstandighede

doen nie. Hy noet slegs nabJots en dit wat hy kan sê, beperk tot

die paar eenvoudige idees waarvoor hy die vrearrle uitdrukkings ge-

leer het.

Verder wys Rivers2 daarop dat die onderwyser deur sorgvuldige beplan-

ning van sy taalonderrig die gerrotiveerdheid noet handhaaf. Sy sê

dit beteken nie cmdie taalrcateriaal deur ander te vervang, terwyl

dieselfde benadering behoue blynie, maar dis 'n verandering ten

opsigte van die leerproses wat vereis wurd : van die aktiéWe dril-

oefening na bv. 'n oefening in luisterbegrip of 'n vraag-en-ant:\<XXird-

oefening oor 'n aspek van die kul tuur . Rivers se ander basiese ver-

onderstellings is:

1. Rivers, Wilga M.: The P~hologist and the Foreign-Language
Teacher, p.9l.

2. Ibid., p.46l.
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(a) Taalvaardigheid wordmeer effektief aangeleer as die

taali ten in die vrearrle taal eers in In gesproke en

daarna in In geskrewevo:rmaangebied word.

(b) an In vrearrle taal aan te leer, is ditbeter an van

analogie as van analise gebruik te maak.

(c) Die betekenisse wat die woorde van In taal vir die TI-

spreker het, kan slegs aangeleer word in In verwysings-

raamverkvan die kultuur van die volk wat die taal praat.

VolgensRivers minagdie oudiolinguale groep nie die belangrikheid

van linguistiese analise nie. Hulle glo vas dat die taalmateriaal

wat In leerling rroet aanleer, deur deskundiges rret In deeglike

begrip van die struktuur van die taalopgestel rroet word. Sulke

deskundigesrroet ook In deeglike begrip hê van die verskille tussen

die Tl en die T2 van die leerling. Riversl aanvaar dat taal In

rule· gCVé:tnéclbehavior is en dat een van die take van taalonderrig

is an maniere te vind om leerlinge te help an taalreëls te inter-

naliseer. Die vraag kan gestel wordhoe ons die grarmatika van die

taal rroet onderrig. VolgensRivers2 hou taalgebruik in lower-order

skills . Dit wil sê "Themanipulation of elements which occur

in fixed relationship in clearly defined systens,,3 en higher order

skills. Dit wil sê "the level of expression of personal meaning".

1. AlIen & Corder Techniquesand Applied Linguistics, p. 71 •

2. Ibid.

3. Ibid.
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Die oefeninge met struktuursinne (pattern practice) is toepaslik

op In vlak waar die leerlinge die lONerorder skills noet vaslê,

maar nie baie geskik op In vlak waar die leerling probeer omsy

verrroë te ontwikkelomdie T2 vir persoonlike betekenis te gebruik

nie.

Volgens haar kan daar in die hoër klasse meer kl.emop reëls wees

aangesien leerlinge hier dikwels in abstrakte reëls belangstel.

Rivers vat haar siening van die oudiolinguale metodevan onderrig

soos volg saam. Sy sê sinstruktuuroefeninge en die rnerrorisering

van dialoë vormdie basis van die oudiolinguale benadering. Dis

bruikbare tegnieke omdie vreerrrletaal-resp::>nseop die rranipulerende

vlak outcrraties te maak, Albei verskaf direkte oefening van struk-

ture, meganiese assosiasies en uitdrukkings wat in die alledaagse

taal in gebruik is. Wanneerhierdie basiese tegnieke goed gehanteer

'WOrd,stel hulle die leerling in staat an aIrq?er dadelik te weet of

sy respons korrek en toepaslik is en ditgee han dus sodoendeook die

geleentheid omdie r'espons 6f rrondeling óf in sy gedagte reg te stel

voordat dit as sy ge..vcx:>nterespoRsvasgelê word. Wanneerdie betrokke

taal van die dialoë en die sinstrukture van nut is in werklike alle-

daagse taalsituasies en uitdrukkings en strukture in In groot ver-

skeidenheid van kontekste herhaal word, verskaf die tegnieke waarde-

volle oefening in die aktiewe gebruik van die taal vir die wat

Rivers1 noemdie : "give-and-take of corrmunfcat.Lon'".

1. Rivers, Wilga M.: The psychologist and the foreign-language
teacher, p.149.
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4.9.9.4 Die rol van Nelson Brooks in die toepassing van die struk-
turalistiese taalteorie op die terrein van die praktiese
taalonderrig

Die grondlêers van die oudiolinguale metode is Charles Fries,

Robert Laéb en veral Nelson Brooks. Terwyl Fries en Lam

hulle veral besiggehou het !!Et die uitwerk van 'n metode van

taalonderrig vir volwassenes, was dit Brookswat hierdie me-

tode aangepas het vir die gebruik op skool. Brooks is een

van die eerstes wat die behavioristiese opvattings oor die

aanleer van taal vir die onderrig van 'n vreem:ietaal in

volledige besonderhede uitgewerk het.

4.9.9 .4.1 Oor die tetm oudiolinguaal

HoewelCharles Fries (1945) die beginsels van die nuwemetode

van taalonderrig reeds in breë trekke uitgewerk het, is die

benamingaudiolinguaal van 'n later datum. Oorspronklik is

benamingssoos oral .approach en aural ~ral method in gebruik.

In 1940gebruik Pierre Delattre die t.ermaurol ~ral vir sy

onderrig van FraI'"'.5. Hy wouabsoluut onderskeid maaktussen

die gesproke en die geskrewe taal. In die gesproke taal is

hierdie term egter verwarrend. 'n Mensweet dat daar na die

oor en die rrondverwys word, rna.arjy kan nie hoor watter een

eerste komnie.
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In 1958 het die tenn audiolirigual in swang gekan tot baie

groot verdriet van die man wat hierdie tenn eerste gebruik

het, naamlik Nelson Brooks. Dit is die eerste keer gebruik

in In regeringsdokument van die V.S.A. wat getitel is:

M:x::lern Foreign Languages irt the High SChool. In Webster Is

Third International Dictionaryl wat in 1971 gepubliseer is,

staan die definisie: "Audiolingual-involving a drill routine

of listening and speaking in language learning".

Brooks2 verduidelik self dat hy oudiolingual alleen wou ge-

bruik het as vervanging van die verwarrende aurol-oral an vaar-

digheid in die gesproke taal aan te dui teenoor die tem

visual-graphic in vaardigheid in die qeskrewe taal, dus alleen

in In kcrnbinasie as áudiolingual facility, maar nooit as aan-

duiding vir In rretode nie. In die kcmofnaste 'áudiolingual method

beskou hy dit as In baie onnoukeurige en selfs misleidende en

skadelike tenno Hier word .imners in die t.erm awiolingual

method gesuggereer dat hierdie metode heeltemal sonder die ge-

skrewe vorm van die taal wil klaarkan, wat absoluut nie die

geval is nie.

Volgens Brooks3 is daar 4 belangrike aspekte van die tenn

audiolingual wat onthou rroet word. Hy sê hiervan:

1. Brooks, Nelson: In : The M::x1ernlanguage Journal p.236, Volume
LIX Septernber-October 1975 Nos. 5-6

2. Ibid., p. 237.

3. Ibid.
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(a) audiolinguaal beskryf wat taal is en alles wat dit was

gedurendemeer as 99 persent van die geskiedenis van

die mens.

(b) Dit beskryf wat taal is en alles wat ditoor die hele

wêreld vir elke menslike wese tussen die ouderdomnevan

2 en 5 jaar beteken.

(c) Dit beskryf wat taal is en alles wat dit in verréWegdie

grootste deel van die volwasse bevolking van die wêreld

is, want die werklike aantal mensewat kan lees en skryf,

is baie kleiner as wat 'n mensdink.

(d) OUcliolinguaalbeskryf wat taal vir die meeste mense is,

selfs vir hulle wat kan lees en skryf, want lees en skryf

is, ten spyte van hulle uiterste belangrikheid, maar 'n

betreklike klein deeltjie van ons daaglikse Leweten opsigte

van die totali tei t van ons taalgedrag.

4.9.9.4.2 Brooks se siening oor betekenis en die rol van die oudio-
linguale metode in die onderrigsituasie

In die kritiek op die audiolinguale metode (waaroor later

meer} is dit opnerklik dat dit juis die aspek van betekenis

is wat aangegryp word, Daar 'WOrd onder andere beweer dat

die oudiolinguale metodevan taalonderrig veels te min

rekening gehou het met betekenis en daaromin baie gevalle

misluk het.
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Brooks1 sê hieroor : "Audiolingual can never be separated

from rreaning. Even the linguists are OCM ready to admit that

if it doens' t have meaning, it isn't language. There is a

serious warning here for teachers whoeither inadvertently

or deliberately have coached their students in the use of

language sounds that were devoid of meaning".

2Volgens Brooks is die tweeledige verwantskap in die gesproke

taal onmisbaar. Brooks noemdit : "two perfonning as one".

Ditgebeur in speletjies en in sportsoorte soos in tennis,

boks en op bv. 'n wipplank waar elke aksie van die een, afhank-

lik is van die aksie van die ander. Brooks beskuldig die siel-

kundiges daarvan dat hulle baie stadig was an te besef dat een

persoon tog nie 'n akkurate deronst.rasfe kan gee van wat taal

werklik in sy essensie is nie.

Die groot vraag bly vir Brookswat die rol van die oudiolinguale

taal is in die taalkursusse wat ons onderrig. an baie redes is

die antwoord vóór die ouderdomvan 12 of 13 baie duidelik. Een

van die redes is dat albei helftes van die brein tot am en by

puberteit by die aanleer van taal betrokke is. Hierna is dit

slegs die linker deel van die brein wat met taal te doen het en

die aanleer van enige taal word rroeiliker. (Hieroor later meer

onder die opskrif: die ve.rwerwingvan die Tl en T2).

1. Brooks, Nelson: In : The M::XlernLanguageJournal p. 237,
VolumeLIXSeptember-october 1975 Nos. 5-6.

2. Ibid.
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an hierdie rede sê Brooks, noet daar In ander plan beraam

word. Elke nonrale kind leer sonder enige noeite speel-speel

oudiolinguale taal. an die geskrewetaal aan te leer, is

iets heeltanal anders. Die juiste verband tussen hierdie

twee hoofterreine van taal is nog 'n groot geheim.

Daar bestaan geen twyfel meer oor die feit dat taal in ons

genes vasgelê is nie. Hiennee sten deskundiges soos George

Miller, Eric Lennebergen Roger Brown. almal saam. Ons praat

an dieselfde rede as wat ons kruip en loop. As die biologiese

rypheid die juiste vlak bereik, gebeur hierdie dinge net een-

voudig. Maar ons leer an te kruip en te loop al is ons heeltaral

aan ons self oorgelaat. Ons leer ook an te praat, maar daar is

een voorwaarde. Ons sal eers leer an te kruip en dan an te loop

sonder dat enigierrand anders naby is of nie. Dis nié die geval

met praat nie. Ons noet in die teenwoordigheid van die gesproke

taal wees en daaraan met ander deelnéan an dit te kan leer. Die

taal wat in ons genes is, is oudiolinguale taal. Die geskrewe

taal, die visueel-grafiese is heeltemal 'n ander saak. Dit wi.L

natuurlik nie sê dat die deurdringende karakter van die begrip

oudiolinguaal, beteken dat elke metodevan vreerrrletaalonderrig

wat nie op beginsels gebaseer is wat voorsiening naak vir 'n

hoofsaaklike oudiolinguale benadering, veral aan die begin,

veroordeel noet word nie.
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Brooks gee In voorbeeld na analogie van musiek oor In ver-

wrongebegrip van korrekte taalvenroë. Dis volgens han soos

die student in musikologie aan wie gesê is dat hy ná die

kursus sy plekkie onder die respelers van die musiekinstru-

mente maar kan Inneem, maar nie kan nie. Die leerling wat

jare lank In taalkursus volg en nooit die werklike teiken-

of doeltaal (target language) hoor nie, noet baie teleurge-

stel en gefrustreerd voel. Hierdie gevoel van teleurstelling

het ook onder die mense restaan toe dit geblyk het dat die

oudiolinguale metode nie die resultate gelsver het waarop ge-

hoop is nie. Togrroet In taalkursus volgens Brookswat sonder

hierdie aspek wil klaarkom, as onvolledig reskou word, Volgens

Brooks is die volgende aspekte In opsamti.ngvan die noodsaak-

likste prosedures van die oudiolinguale metode van taalonderrig.

(a) Alle taal het die gesproke taal as basis - hoofsaaklik in

die vormvan dialoë. Hierdie dialoë word sans op band

opgeneem. In In oudiolinguale taalles W)rddie leerling

dus nooitmet In geskrewe teks gekonfronteer wat taal-

materiaal bevat wat nie eers rrondeling geoefen is nie.

(b) Wanneerleerlinge luister en lees, leer hulle an direk van

die doeltaal na begrip te komsonder die voordeel van die Tl,

As hulle praat en skryf, leer hulle omdirek van die pre-

verbale gedagte na die uitdrukking in die doeltaal te kan

sonder die voordeel van die Tl.
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(c) Die onderwyser help die leerling an wat hy leer, te

internaliseer deur die inner speech in die doeltaal

aan te rroedig.

(d) In die begin is dialoog, die aaneenlopende storie en

basiese sinne alles nuttige taal an aan te leer.

Dialoog komdie naaste aan natuur like en normale spraak.

Aangesien die ui twisseling van gedagtes tussen twee

persone basis is vir taal ver.verwingen karmunikasie,

rroet die leerling so veel rroontlik hieraan deelneem.

(e) Daar is baie keer lang tye in die klas waarin die Tl

glad nie gebruik word nie. Wanneerdit wel deur die

onderwyser gebruik word, is ditslegs an 'n semantiese

betekenis te voorsien, an 'n nuwetegniek te dem:mstreer

of an, en ditliefs selde, 'n baie rroeilike konstruksie

te verduidelik.

(f ) Die onderwyser sal absoluut probeer venny an leerlinge

te vra wat die betekenis van die doeltaal in die Tl is.

(g) Daar is ongeveer sewe verskillende dinge wat in elke

taalles gedoen kan word :

(il

(iil

(iii).

(iv)_

Inleiding in die doeltaal (Stel van situasiel

Hersiening van wat geleer is

Die stel van vrae (Vraag-en-antwoordtegniek)

Aanbieding Van dit wat geleer -rroetword.
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(v) Struktuurdriloefeninge

(vi) Bestudering van woordeskat;

(vii) Skriftelike oefeninge en voorafbeskouing van die

volgende les

(viii) In elke taalles is daar een of ander skriftelike

oefening.

(ix) Die onderwyser maak seker dat alle taal wat onderrig

is vir elke leerling betekenis het. Daar is nie

noodwendig visuele hulp nie.

(x) In Groot verskeidenheid interessante onderrigteg-

nieke 'WOrdgebruik.

(xi) Die onderwyser respekteer In optimale rangskikking

van die vaardighede. Namate die kursus vorder,

'WOrddie hoofklan van die oudiolinguale na die

kennis van lees en skryf verskuif.

(xii) 'n Stadiger pas vir die aanleer van die taal word

aan die begin aanvaar rret die besef dat die aan-

vangstaal volledig beheers sal word am later vin-

niger te kan vorder.

(xiii) Die onderwyser regverdig die belangrikheid van

:rrsrorisering en staan daarop dat sekere dinge van

buite geleer word.

(xiv) In die aanvangsonderrig sal daar in elke klas struk-

tuurdril wees, maar :nie baie lánk nie.
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(xv) In die rreeste vakgebie:le hou onderrig en leer,

verduideliking en begrip in. Die bestudering van

In nuwetaal sluitook in : die stel van die

voorbeeld, nabootsing, herhaling en die vorming

van nuwetaalgsvoontes.

(xvi) Gramnatikale verduidelikings word indien nodig,

tot die laaste deel van die les uitgestel wanneer

die Tl gebruik kan word.

(xvii) WanneerIn nuween baie rroeilike konstruksie onder-

rig word, kan die onderwyserdit met behulp van die

volgende stappe onderrig :

(a) Verduideliking van betekenis (in Tl)

(b) M::>ndelingevoorbeeld deur onderwyser, rret her-

haling deur leerlinge.

(c) Verduideliking indien nodig in die Tl.

(d) Struktuurdril

(el Persoonlike toepassing (transfer)

(f) Vrye uitdrukking (free expression)

(xvf.LL) Daar noet sterk op gelet word dat die leerlinge die

meeste praatwerk doen en die onderwyserdie minste.

(xix) Die onderwyserbeheer die taalvlak van die teks en

pas dit aan soos nodig, maar op so In manier wat in

ooreensterming is met die benadering wat hy volg.
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(xx) Die onderwyser daronstreer ook die invloed van

die kultuur op die taal en wys daarop dat taal

'n lens is waardeur die kultuur van die volk

waargeneen kan word.

Carpay" haal in sy werk die volgende aanhaling aan oor wat

Freudenstein (1968) se didaktiese beginsels van die oudio-

linguale metode is:

1.. "HOren,VerstEir.enund Sprechen sind das zentrale Anliegen

des Unterrichts.

2. Alles, was nicht unmittelbar zur Spracherlernung beitragt,

darf sich in den ersten Unterrichtsj ahren nur mehr oder

weniger zufi:Hlig ergeben.

3. Granm3.tischeRegeln und Ubersetzungen tragen zur Spracher-

lernung nicht bei, und sie sind darurn unter allen

Umstandenauszuschlieszen.

4. Im Unterricht ist volle Einsprachigkeit durchzufUhren.

Jede muttersprachliche Auszerung wirkt Lernscêrend,

(Hierdie beginsel word alleen in die oudiovisuele metode,

maar nie in die oudiolinguale metode gevolg nie) .

5. Der Lernstoff wird in M:xiellen und ~J eingefUhrt und

van Schiller in analogen Beispielen geiilit.

1.- carpay, J.A.H.: Onderwiisleerosychologie en leergangontwik-
keling in het m::x:1ernevreem:1e-talenonderwijs r p.50.
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6. Der Lernwegfiihrt; von der Reproduktion sprachlicher

Vorbilder zur Produktion .im offenen Dialog.

7. Die Reihenfolge der zu er lernenden Fertigkei ten fiihrt;

van BOrer liber das Sprechen zumLesen und Schreiben -

und zwar i.rrner in dieser Reihenfolge".

4.9.9.4.3 Brooks se siening oor die sogenaandepattérri practice
en die linguistiese redes vir hierdie oefening.

Dit spreek vanself dat die leerling wat 'n vrearde taal

(of T2) noet of wil leer, die taal nie sal baasraak as hy

slegs derronstrasies en verduidelikings ontvang nie. Hy sal

ook die gebruik van die taal noet oefen. cm as soldaat in

gelid te stap of die geweer presies gelyk met die ander

te presenteer, kan nie geleer word deur dit slegs een of

twee keer te doen nie. Dit noet tientalle kere geoefen word,

Kykook maar na die vasbeslotenheid waanneedie jong kind

die fundamentele strukture van sy Tl herhaal en herhaal voor-

dat hy In redelike graad van beheersing behaal. In Vreem:le

of tweede taal kan nie sonder dieselfde soort volharding

verwerf word nie.

Ten opsigte van drilwerk sê Brian Tiffen 1 die volgende:

Die bereestering van taal is In vaardigheid. Ditkan neer op

'n verweIWingvan In nuween kanplekse stel gedragsgew:x:mtes.

cm hierdie gsvoontes te kan verwerf, is baie herhaling nood-
---------------------------------------------------------------------
1. Tiffên, Br.i.am A Languagein Cornron,p.20.
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saaklik. Herhaaldelike maar kort oefeninge van die taali terns

wat aangeleer rroet word, bespaar tyd en is verder In middel an

seker te naak dat die leerlinge In outanatiese beheersing van

die strukture van die taal verkI:y.

Palmer se vervangingstabelle het die grondslag gelê vir en die

basis gewordvan die oefen met sinstrukture wat in paradigmatiese

of sintagmatiese opsig verander kan word. In Voorbeeld van so In

vervangingstabel is die volgende. Nadat Ineenvoudige winkel-

toneeltjie in dialoogvonn in st. 2 of 3 onderrig is, kan die vol-

gende tabelletjie wat daarop gebaseer is, deur die leerlinge ge-

bruik 'WOrd.

D' 1 l'le eer lng:

blou handskoene

Het u grys skoene

ocm 'n paar wit rokke asseblief ?

Tannie swart harde

bruin dasse
I

Sistematiese struktuuroefeninge (pattern practice) vonn die kern

van die oudiolinguale metode. Die uitgangspunt by die saamstel van

dergelike oefeninge is dat taalbeheersing op gewoontevorming(habit

formation) berus en nie op die toepassing van in metataal gefo:rmu-

leerde taalreëls nie. In Tweedeuitgangspunt is dat taal primêr



312.

In sisteem van stnlkture is sodat die oefen van stnlkture

belangriker geag word as byvocrbeeld In vinnige uitbreiding

van die woerdeskat of aandag vir die serrantiek. Die implisiete

leerm:x:lel wat deur die oudiolinguale metode nagevolg word, sluit

baie nou aan by die behavioristiese leer.m::del van Skinner. In

Mens herken daar onmiddellik die bekende Skinneriaanse beginsel

an met die eenvoudigste, verander like taali tan te begin. Aspekte

soos aktiewe leerlingdeelname , veelvuldige oefening en die on-

middellike versterking daarvan (reinforcerent) is hier baie prani-

ment. Pattern drills is bedoel vir die overlearning van stnlkture,

dit wil sê die leerlinge roet die oefening voortsit totdat hulle

die gevraagde prestasie outCm3.ties kan lewer. Vanuit In linguis-

tiese standpunt is die sogenaarrrle drills garoti veer deur In

siening van die aanleer van taal as In slótfilling prócess.

Voorbeelde van dergelike oefeninge is die volgende:

(il StimUlus:

Respons

S

R

Ek gee die pen aan my vriend.

(Herhalingl

Onderwyser

Ek gee die pen aan my onderwyser ,

So ook met : rreisie, vrou, broer.

(ii). S Wysvir my die foto, asseblief.

R (Herhaling}

S Koerant

R Wysvir my die koerant, asseblief.

So ook met : rok, brf.ef , kamera, trui.
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(iii) S Hulle is in Kaapstad.

R Hulle was in Kaapstad gewees.

S Volg julle hierdie paadjie?

R Het julle hierdie paadjie gevolg?

Struktuuroefeninge onderrig nie self In morfologiese of In sin-

taktiese struktuur nie. Ditonderrig "ri kcrrpl.eksestnlktuur

waarin die fonologiese, morfologiese en sintaktiese kemponerite

aanwesig is. Hieroor sê Girardl as hy Pierre Delattre aanhaal:

"Languageexercises cannot rightly be called Istructural I unless

they are based on the phonological facts of the language, as

revealed by the rigorous analysis of structural linguistics.

That is the only kind of analysis that can account for all

structural levels at once - phonetic, prosodic, morphological,

syntactic and semantic".

Brooks2 wy In afsonderlike hoofstuk aan pattern practice. Hy sê

hieroor die volgende: Ons het as kinders die Tl heelteml deur

analogie en glad nie deur analise aangeleer nie. Waarankan ons

nou nie probeer an net behulp van analogie ook die T2 aan te

leer nie. Dis die geheimvan die beginsel van stzuktuurdrf.L, In

plaas daarvan an leerlinge taaluitinge te laat leer wat baie ver-

1. Girard, Denis : Linguisties and Foreign LanguageTeachinq, poS8.

2. Brooks, Nelson: Languageand LanguageLearning,PpolS2-1S3.
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anderlikes bevat en waarvan hy nie een baie goed ken nie, noet

hy liewer net taaluitinge werk wat slegs In identiteits- of

mini.nale verandering toon en dan selfs dikwels op dieselfde

plek in die sin. So kan die leer ling gewoond raak aan wat

konstant en wat veranderlik is.

Die oefen net hierdie struktuursinne wat afgewissel kan word,

ag Brooks van groter belang as die eksplisiete formulering van

ingewikkelde taalreëls soos wat dit in die grarmatika-vertaal-

metcde die geval was. Gramnatikareëls rroet slegs in diens van

pattern practice staan. Dis vir homook belangrik dat daar

eerder onderrig gegee word in die belangrikste strukture met In

baie hoë frekwensie as wat daar gepoogword an die hele reeks

strukture oppervlakkig te dek.

Brooksl sê oor gramnatikale reëls dat dit naïef sal wees an voor

te stel dat leerlinge nie van nuttige grammatikale reëls voorsien

noet v.ord nie. Maar, sê hy, hierdie reëls noet beperk wees en

hulle noet in In taal gestel wees wat die betrokke taalaspek

heel teroal duidelik maaken nie net aan leerlinge wat ditreeds

weet nie, maar ook aan dié leerlinge wat dit nie weet nie. oor

die algemeenmoet reëls aan die leerlinge gegee word nadat hulle

aanhoudendeoefening in die gebruik van die struktuur waarna die

reël verwys, gehad het. Die hoeveelheid onderrigtyd wat hieraan

bestee word, noet egter minimaalwees. oor die rreganiese tipe

1. Brooks, op. cit., p.1S4.
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driloefening sê Brooks1 dat; struktuuroefeninge soos wel met die

di.al.ocq die geval is, geen aanspraak maak op karmunikasie nie.

Dis vir kamrunikasie wat die speel van toonlere en arpeggios

vir musiek is, naamlik oefening in strukturele vaardigheid. Dit

v.o.rd slegs terwille van oefening onderneemsodat die gebruiks-

vaardigheid In gewoonteen outorraties word, Dis soos dit rroet

wees wanneer die verstand eerder op die boodskap as op die ver-

skynsel van die taaluiting konsentreer. Die struktuu.rdril trek

voordeel uitdie mens se verstandelike venroë an die identi tei t

van strukture waar te neemwaar daar In verskil is in inhoud en

die venroë an vinnig met behulp van analogie te leer. Analise

het sy eie bepaalde plek, maar analogie word daarenteen gebruik

an deur middel van struktuurdril beheer van die taalstruktuur daar

te stel sonder al die tyd en rroeite wat vir grarrmatikale ver-

duidelikings n.cx:ligis. Dis volgens Brooks nie nodig an In oorlosie

uitmekaar te haal voor jy kan sê hoe laat dit is of an In rrotor

uitmekaar te haal en irnnekaar te sit voordat jy In rrotor kan be-

stuur nie.

Aangesien elke mens sy eie taal deur na.b::>otsingen analogie en

sonder die voordeel van analise bemeester het, is dittog redelik

an te aanvaar dat iets van hierdie venroë die kind sal kan help

in die a'anleer van 'n ander taal. Dis volgens Brooks aan struktuur-

dril te danke dat hierdie venroë kan funksioneer.

1. Brooks, op. cit., p.146.
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Die pattern practice moet lei tot die vormingvan taalgewoontes,

dit wil sê tot die inslyp van strukture wat die taalaanleerder

dan outanaties tot sy beskikking sal hê in In werklike karmunika-

tiewe taalsituasie : as hy die strukture beheers, hoef hy hulle

afhanklik van die situasie, slegs Il'et die woordewat hy kan kies,

in te vul. Die ondersoek na die frekwensie van strukture is van

die grootste belang vir die onderrig van 'n vreerrde of tweede taal.

In die sentrum van hierdie onderrig van 'n vreerrde taal staan dus

die oefen van strukture an I n basiese vaardigheid van luister en

praat aan te kweek : uitbreiding van die v.DOrdeskatword met klem

na In later fase in die taalonderrig verwys en dieselfde geld vir

lees- en skryfoefening . Brooks lei uit die behavioristiese siening

van die verwerwingvan die Tl af dat die leer van 'n vrearrle taal

of T2 op die basis van analogie beter is as op die basis van analise.

Pattern practice is dus die aangewesemetode. Brooksl sê dan verder:

"Fran the point of view of psychology, pattern practice is an ef-

fecti ve learning tool because it depends upon the reaction to hid-

den sameness as contrasted with minimal differences 'Whenone utterance

is canpa.redwith another". (Dis' n aspek waaroor die kritici hulle

sterk uitlaat en waaroor later meer1,

Cor die belangrikheid van betekenisvolle driloefeninge en die so-

genaanrle transfer daarvan na 'n ander situasie, spreek Wïlga Rivers2

haar duidelik uit in haar werk. Hieroor sê sy die volgende.

1. Brooks, op. cit., p.J._54.

2. Rivers, Wilga M.: The Psychologist and the Foreign....I.a.nquage
Teacher,pp128~129.



317.

Een aspek wat duidelik uitdie navorsing oor oordrag (transfer)

uitstaan, is dat an die oordrag van taaluitings in die klaskamer

na die taalsituasies daarbuite werklik effektief te laat wees, die

klaskarrer die vereistes van 'n werklike taalwisselwerking so na

as rroontlik noet simuleer.' n Abstrakte akademiese studie van 'n

vreem::1etaal, waarvan baie ongelukkige leerlinge sal kan getuig,

lei nie na die ncx::x:Jsaaklikeoordrag ni.e, Soos Guthrie gesê het

ons leer wat ons oefen. Die leerlinge noet oefening kry an voor-

beelde van die kenrrerkendeeienskappe van 'n vreem::1etaal te kan

afsonder van die matrys van spraak en skrif. Hulle noet hierdie

voorbeelde daarna in die lig van grarrrratikale reëls ondersoek en

probeer an soortgelyke vormswat hiermee ooreenkan, te skep.

Uiteindelik sal dit dan die taal wees wat die leerlinge leer. Dis

dus duidelik dat as die effektiefste oordrag van 'n karrnunikatiave

situasie in die vreem::1etaal noet plaasvind, aan elke leerling

die geleentheid gebied noet word an die taal vir kcmnunikasie in

die klaskarrer te gebruik.

Brooks1onderskei 12 soorte driloefeninge soos

1. repetition 7. expansion

2. inflection 8. contraction

3. replacement 9. transfonnation

4. restatement 1.0. integration

5. carpletion 11. rejoinder

6. transposition 12. restoration

-----------------------------------------

1. Brooks, op. cit., pp. 156-161.
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Al hierdie t.Lpesword net voorbeelde toegelig. Met 'n bepaalde

struktuur as uitgangspunt kan arrler strukture op allerlei wyses

geoefen word. Dis egter van groot belang dat elke verandering

in die grondpatroon, rni.nirnaal noet wees. Die leerling rroet só

lank met een reeks struktuurdriloefening aanhou tot die aangel:xJde

stimuli na onmiddellike reaksie lei.

Eers dan is die automatic habit. formation v~ltobi.

'n Hulpniddel wat van groot belang vir die struktuurdriloefening

beskou is, is die t.aal.Laboratior'Lim, Hieroor sê Brooks1dat die

taallaboratorium effektief kan wees in die taalaanleerproses ten

opsigte van herhaling en die oorleer (overlearning) van gedrags-

bo die lewendige perscon is duidelik as daar aan die aspek van

herhaling gedink \lOrd. Die masjLen kan op presies dieselfde wyse

herhaal wat voorheen gesê is en die masjien kan dit só doen sonder

omrroeg of gefrustreerd te raak. Die masjien kan ook die leerling

se response opnean wat hy nou meer krities kan beoordeel wanneer dit

teruggespeel word as wanneer hy honself hoor praat. Hy kan ook

sy response net die oorspronklike een vergeIyk en dan dikwels ont-

dek wat vir hemnie duidelik was terwyl hy geluister en herhaal

het nie.

-
"

1. Brooks, op. cit., p.189.
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4.9.9 .4.4 Belangrike beginsels wat van toe:oassing is in die
samestelling Van driloefertinge

(a) Kies die sinstrukture wat onderrig noet word,

bv. hoef nie, behOOrt te; ern te ~ crrda.t, ens.

(b) Maak' n lys van die problene en stel die konflik-

punte vas tussen die Tl en die T2 -sook die

fonologiese verskille.

(c) Stel die volgorde vas waarin hierdie probleme aan-

gebied behoort te word : van die eenvoudige na die

ingewikkelde, van" die bekende na die onbekende.

(d) Stelook die volgorde van die driloefeninge vas

deur net die eenvoudigste en rrees meganiese te begin

an daarna teen die einde die meer gesofistikeerde te

behandel.

Byvoorbeeld : herhaling, eenvoudige vervanging,

vervanging met twee veranderlikes, transformasie,

ansetting, ens.

(e) Stelook "n interne volgorde binne elke driloefening

vas deur uit' n groot aantal sinne die beste te kies.

Vermy so veel rroontlik sinne wat kunsmatig of van

weinig praktiese waarde is, bv. :

. .My klererraker is ryker as JOUne of

My tannie se peri is in die tuin of

. Is katte ~?

Maakook seker of die sinne wat onderrig word binne

die leerling se daaglikse ervaring is.



Onderwyserse baan Stimulus korrekte

.respons

re5IX)nse korrekte
res{X)ns

.herhaal
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(f) As die driloefening op band opgeneemis, rraek seker

dat die intonasiepatroon heel tenal natuurlik is.

Die vier-fase-dril sien gewoonlik so daaruit:

Leer linge se baan

(g) Varieer die aanbieding an eentonigheid te veerkon. Besluit

noe. lank elke driloefening noet wees volgens die leerling

se- venroëns omdit te kan inneemen an hierop te kan

konSentreer.

(h) Enige driloefening v.ord die beste geleer in volledige

betekenisvolle kontekste.

Delattre se siening oor die voordele en beperkinge van

die gebruik van struktuurdriloefeninge v.ord soos volg

deur Girard1 aangehaal. Hy sê struktuurdriloefeninge is

slegs 'n middel tot '.n doel, rraar hy dink dis 'n baie

effektiewe middel so lank as wat 'n mensdie m:x:mtlik-

hede en beperkinge besef an leerlinge te leer an binne

die grarrrnatikale raanwerk van 'n vreem::letaal te dink

sonder cmdeur die Tl versteur te word. Struktuurdril-

oefeninge vergaraklik die vonning van nuwelinguistiese

1. Girard, Denis : Linguisties and Foreign-LanguageTeaching
p.69.
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gewoonteswat uiteindelik tweede natuur word sodat die

spreker of skrywer al sy aandag aan die kamrunikeer van sy

idees kan gee in plaas daarvan an afgelei te word deur die

meganismevan uitdrukking. Die beperkinge wat dikwels

baie streng is en waaronder die leerlinge gedurende In

kursus van struktuurdriloefeninge gehou word, asook die kon-

sentrasie op een .problean op In keer rret In rrodel an na te

boots en rret beheer oor die akkuraatheid van die nal::x::otsing,

verseker dat die ontwikkeling van swak linguistiese ge.woontes

tot In min.inn.Im beperk kan word. Die verskillende tipe dril-

oefeninge wat beskryf is, is nuttige gereedskap. Hulle besit

egter geen magiese krag nie. Ditbied ook geen nuweoplossing

van die allergrootste probleem in taalonderrig naamlik an

rrotivering daar te stel wanneer ditnie alreeds bestaan nie.

Die waarde van driloefeninge is tot In groot mate daarin geleê

in hoe hulle gebruik word an die doel en beperkings van dril-

oefeninge te besef en in In duidelike begrip oor die rol van

die onderwyser'.

4.9.9.5 Carrol· (1960) se vier kenmerkevan die nuweonderrigstyl

J.B. carrol1 (1960J noem4 kenmerkevan die onderrig van In

vreem:1etaal (nuwestyl) binne die kader van die strukturalisme.

(a) TaalitE!1lsVoOrdnorma.alwegin hul gesproke vo:rmaangebied

en geleer voordat hulle in hul geskre-.revorm aangebied

word,

1. Girard, op. cit., p.69.
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(b) orderraqrretodes berus op "n sorgvuldige, wetenskaplike

analise van die kontraste tussen die leerlinge se Tl en

die teikentaal.

(c) Klan word op die nCXJdsaaklikheidvan die oorleer (over-

learning) van taalpatrone gelê deur In spesiale tipe van

driloefening bekend as struktuurdril.

(d) Daar 'WOrd sterk druk geplaas op die wenslikheid of selfs

noodsaaklikheid an te leer an response te gee in situasies

wat so veel rroontlik ooreenkan met die werklike kamrunikatisve

taalsituasies.

Die eerste kenrrerk (a) wat Carroll noem,verwys na die volg-

orde by die verwerwinqsproses van die Tl en die vierde ken-

merk (d)_verwys na In belangrike onderdeel van die oudio-

linguale metode : die gesproke dialoë wat situasiegebonde is.

4.9. 9.6 Die dialoog as In aspek.van die oudiolinguale metode van taal-
onderrig

4.9.S.6.1 Inleiding

Een van die vernaamste karq::onentevan die oudiolinguale metode

van taalonderrig is die dialoog. Die gebruik van die dialoog is

nie nuut nie. Reeds in die 17de eeu het In sekere groep linguiste

(ten spyte van die feit dat hulle primêr Latiniste was) die

nCXJdsaaklikheidirtgesien an leerlinge oefening in die gesproke

lewende tale te gee in plaas daarvan an hulle te onderwerpaan
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In rrengel.m:Jesvan reëls en ui tsonderings . Dis gebaseer

op die opvattings van die linguistiek dat karrnunikasie In

noodsaaklike funksie van taal is en dat die gesproke taal

bestudeer rroet word. Die dialoog kan die naaste aan nor-

male spraak. Taal is tog veral die uitwisseling van ge-

dagtes tussen twee of meer persone in Inaliedaagse taal-

situasie. Volgens Brooks is dit die natuurlikste en in-

teressantste manier an met taal kennis te maak. Leerlinge

rroet leer an werklik die rol van deelnemer te vervul.

Volgens die voorstanders van die dialoog verskaf die dia-

loog die beste toestande aan die leerlinge vir persoonlike

deelnarre en daaran vir die aanleer van nuwetaalgeNOOntes.

Pedagogies-didaktiewe argumentevir die kies van die dialoog

as leerstofdraer is verder dat die lewensegte situasie die

nuuskierigheid prikkel, die leerlinge se inspanning word

direk beloon, die taalrnateriaal van die dialoog kan gemaklik

in die klas in soortgelyke situasies benut word en die rroti-

vering van die leerlinge word verhoog omdathulle ervaar

dat hulle met die geleerde taal sonmergou In gesprek kan voer.

Die baie herhaling wat vir In buitestaander oormatig lyk,

maak dit uiteindelik die rroeite werd. Die dialoog is verder

ook boeiend, dit hou verband met die werklikheid, dis same-

hangend, kort en nie met persone en sake oorlaai nie. Deur

middel van dialoog word die uitspraak , die vormleer en die

sintaksis geïntegreer en induktief aangeleer. Die invloed
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van die Tl word ook venninder veral wanneerdie situasie

waamee die dialoë verband het, goed geïllustreer word.

Die voorstanders van die dialoog lJa.leer verder dat die

dialoog, indien ditkorrek saarrgestel is en dit linguis-

tiese strukture in In situasie aanbied, dit vir die leer-

ljpge baie rrakliker is an hierdie strukture te onthou.

Aangesien die oudiolinguale metOdevan taalonderrig se

doel is an die vreerrde taal of T2 in die volgorde luister-

praat-lees en skryf te onderrig, val die klem in die eerste

jare van onderrig op die taal soos dit in alledaagse situa-

sies gepraat word. Namatedie leerlinge vorder, wordmeer

aandag aan die literêre uitdrukkingsvonne geskenk en die

laaste twee aspekte, naamlik lees en skryf , word dan meer en

meer benadruk. Op geen stadium word die luister- en praat-

vaardighede egter verwaarloos nie. Gedurige oefening vind

hierin plaas.

4.9 .9.6.2 Aspekte van dié onderrig en benutting vart die diálClO9

Veral in die begin, rna.ar ook later, bestaan die kern of die

basis van die taalles, ook wel die steierwerk genoem,aan-

vanklik uitdialoë. Hulle bevat alledaagse uitdrukkings en

weggesteekte, basiese strukture met In hoë gebruiksfrekwensie

wat funksioneel in 'n situasie aangebied word. Hierdie dialoë
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'WOrdaangeleer deur "n proses van nabootsing en merrorisering

bekend as mirnicIY;'Il'IE!I'f'Crizationof kortweg genoemdie mtm-rrsm.

approach. Die ondeJ:wyserse rol is kortliks soos volg

wat eintlik vir amper enige taalles geld:

(al Aanbieding

(bl Herhaling

(cl Benutting (Exploitation I

Die leerlinge leer die sinne van die dialoog sodanig dat hulle

elke sin van buite ken. Eers 'luister hulle na die onderwyser

of 'n noedertaalspreker se sten op die band tot hulle die klanke

en intonasie van die sinnetjies wat hulle rroet leer f kan onder-

skei. Daarna herhaal hulle die eerste sin nadat die onderwyser

dit gesê het tot hulle dit vloeiend en akkuraat kan sê.

Hierna volg die ander sinne van die dialoog en die klas word

groepsgewys asook indiwidueel getoets of hulle ditreg sê.

Scrlra "n groep weifel, word dit weer klassikaal herhaal, Hier-

di.e klassikale herhaling word dialoog wanneer verskeie sinne

reeds aangeleer is. Die vraag- en ant'WOordtegniekkan nou

tussen die een helfte en die ander helfte van die klas tussen

rye en individue in die klas plaasvind sodat alle leerlinge

oefening kry in die stel van vrae asook die beantwoording daar-

van.
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Die manier waarop die dialoog gesemantiseer (d.w.s.

betekenisvol) noet word, kan op verskillende wyses plaas-

vind. Die onderwyserkan van visuele materiaal gebruik

maak, maar hy kan ook rrondeling die sin se ekwivalent

in die Tl gee. Deur verskeie outeurs word aanbeveel dat

die onderwyser 'n ekwivalent van die volledige dialoog in

die Tl noet voorlees of in geskrsve vormaan die leerlinge

noet verstrek. Hierdie vertaling in die Tl noet volgens

Lach nie letterlik, maar slegs 'n ekwivalent wees.

Nadat "n dialoog aangeleer is, volg verwerkings van die

dialoog net 'n neer persoonlike toepassing vir die leer-

linge se eie situasie. Hierna volg driloefeninge soos reeds

bespreek, gebaseer op die aangeleerde strukture van die

dialoog an die sogenaanrlelanguage habits te vorm. 'n Be-

langrike aspek van die driloefeninge is vervanging met be-

hulp van die vervangingstabel soos reeds bespreek.

Samtige skrywers van oudiolinguale kursusse verkies an ook

drilwerk te gee in ander strukture behalwe dié wat in die

dialoog aan die orde koman 'n meer logiese ontwikkeling van

basiese taalvereistes te voorsien.

Leer linge noet só bekendgestel word aan alledaagse uitdruk-

kings dat dit leerlinge daartoe lei an 'n natuurlike gesprek

in 'n alledaagse situasie te kan voer. Die gevaar bestaan

egter dat, kunsmatigheid ontstaan as gevolg van die doelbe-

wuste inbouing van die spesifieke taalstrukture.
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Struktuurdril ontwikkelook die gebruiksm:x:mtlikhedevan

die betrokke strukture buite die verband en funksie van

die besondere dialoog sodat leerlinge oefening ontvang

an die strukture in 'n wyere konteks te gebruik.

Struktuurdril vind eers rrondeling plaas met 'n soortgel yke

tegniek as dié van die dialoog. Transfonnasies vind

plaas an sodoende nuwesinne te genereer. Klassikale her-

haling en herl1aling in groepe vind hierna plaas en daarna

individuele herhaling.

Dis baie belangrik dat die leerlinge weet in watter situasie

of anstandighede die betrokke strukture gebruik kan en rroet

word. Aandagword ook aan die lees van die dialoog en die

strukture geskenk, maar die eerste priori tei t by die onderrig

van nuwemateriaal blyaltyd die rrondelinge benader'Lnq om

uitspraakfoute by die skriftelike beeld te voorkom. Sodoende

word die leerlinge se aandag op die verband tussen klanke en

simbole/skrifbeelde gevestig. Die skriftelL~e ~efenin~e is

aanvanklik eenvoudige transkripsie-oefeninge van woorde en

sinne uit die dialoog. Variasies van sinstrukture word ook ge-

skryf uiteindelik kan leerlinge kort paragrafies skryf na aan-

leiding van byvoorbeeld In paar vragies oor 'n betrokke struk-

tuur. Hierna kan die dialoog ook in prosavonn weergegee word

rret 'n effense wyer anvangf maar tog hoofsaaklik opgel:x>uuit

die bekende taalrnateriaal van die geleerde dialoog. 'n Ver-

skeidenheid van oefeninge kan op die weergawein prosavorm

gebaseer 'WOrddeur byvoorbeeld leerlinge sekere sinne van die

leesstuk rret 'n sekere woord te laat óegin, deur die leesstuk

te begin in die eerste persoon of met hulle ...••.
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Waar leerlinge gevra word an meer besonderhede van In per-

soonlike aard te verskaf, word die inhoud streng beheer

sodat leerlinge nie in linguistiese slagysters beland

waarvan hy nog geen kennis dra nie.

Op "n meer gevorderde vlak word leesstukke van In meer

literêre gehalte gekies en daar word veral gelet op die

rroeilikheidsgraad en die beeld wat die leesstuk. skep van

die kul tuur van die mensewat die taal praat. Hulpniddels

soos die bandmasjien word ook dikwels in hierdie verband

gebruik.

In Aspek waarop veral Fries die aandag vestig, is die feit

dat alle taal wat onderrig word teen In r'ló:ntalépraatsp:>ed

gepraat noet word sodat leerlinge vanuit die st.aanspoor die

Tl-spreker wat teen In normale teIrp) praat, sal kan verstaan.

Hy noet sodoende ook ge...DOndraak aan die natuurlike ritme

van die taal. Ausubel (19641is egter van mening dat In

stadiger spreektempo en namate die leerlinge vorder, In stel-

selmatige opvoering hiervan, beter resultate sal lewer.

Ausubell sê hieroor;

"Artificial simplification is always justifiable during the

early stages of any learning process. Whenany given passage

of material is presented to the beginner ( he can, of course,

be exposed first to a slCMed';_downversion and then to a normal,

speed rendition".

------------------------,----------~--_._-_....-. --
1. Carpay, J .A.M. : Onderwijsleerpsychologie en Leerqanq-

ontwikkeling in het IrO?ernevrearrle-talenonderwijs, p.74 •
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Anderskrywers is van meningdat die onderwyserdie

eerste keer die sinnetjie stadig noet sê en aan leerlinge

verduidelik hoe dit eintlik noet klink waarna die leerlinge

dit herhaal.

4.9.9.6.3 Die rol van die liedj ie in die otrliolinguale metodevan
taalonderrig

WilgaRivers en Nelson Brooksbeklemtoonalbei dat 'n ver-

skef.denheddvan onderrigtegnieke van die ui terste belang is

an leerlinge se belangstelling en rrotivering te behou. In

die psigolinguistiek worddit by die bespreking van die leer-

proses beklemtoondat 'n kind beter leer as hy garoti veerd

is. Linguiste en taalonderwysers sê ook dikwels dat 'n taal

slegs geleer kan "WOrd deur die taal te praat. Daarannoet

leerlinge se praattyd hoër wees as die van die ondawyser.

Konstante deelnameaan 'n interessante aktiwiteit deur liefs

alle leerlinge sal die praattyd van die leerlinge aansienlik

verhoog.

Die liedjie word reeds jare lank as 'n belangrike aktiwiteit

van die oudiolinguale metodebeskou en daar is baie T2-boeke

wat die liedj ie as 'n onderrigtegniek insluit. Dis vir sowel

die leerling as die onderwyser 'n aangenameaktiwiteit wat

uitstekende oefening in strukturele i tans asook ui tspraak

kan verskaf. Die leerlinge se reaksie op die gebruik van 'n

liedjie as 'n taalaktiwiteit, is nie net 'n meganiesedril-

oefening nie. Dis eerder 'n aktiewer aangenamedeelnameaan
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die sing van In bekendewysie. Dit skep verder In ontspanne

en genotvolle atrrosfeer in die klaskamer en ditmaak die les

weer lewendig. Leerlinge se aandag 'WOrdsodoendeheraktiveer

in die geval van venroeidheid en verveling.

Nog In rede wa.aran leerlinge ditgeniet is arrlat hulle dadelik

verstaan wat hulle sing. Die rede is dat die inhoud van die

liedjie deel rroet VOlJ!l van die betrokke taalsituasie en dus

bekendewoordeskat bevat. Die liedj ie kan ook gebruik 'WOrdom

sekere leksikale items en idianatiese frases bekend te stel.

Dit verhoog ook die weerdeskat en toon die verband tussen taal

en kultuur. an die weerde, gebaseer op In bekendewysie, te

skryf, is glad nie so In onoorkcx:mliketaak nie.

4.9.9.6.4 Die rol van die taalsneletjie. in die oudiolin9'Jale netode van
.taalortderrid

Die taalspeletjie in modernetaalonderrig is nie tyd nors nie.

Wat inleidend onder 4.9.8.6.4 gesê is, geld tot 'n groJt mate

ook vir die taalspeletjie. TaalSpeletjies kan, indien goed beplan,

baie nuttige addisionele maniere verskaf omdié aspekte van taal

wat reeds behandel is, verder infonneel te dril. Taalspelet j ies

is ook besonder geskik cmheel infonneel belangrike inligting oor

die leerlinge aan die onderwyserte verskaf. Onderwyserskan,

terwyl die leerlinge besig, aspekte vasstel soos :
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(a) Die anvangvan die leerlinge se ~rdeskat.

(b) Die leerlinge se vernoë an sinne te konstrueer.

(c) Die leerlinge se kennis van die sinstruktuur.

(d) Die leerlinge se vernoë an sinne te transfonneer.

(e) Die leerlinge se venroë an rret begrip te luister en

byvoorbeeldopdragte uitte voer, ens.

Tenvyl leerlinge aktief met die betrokke taalspeletjie besig is,

vergeet hulle van die formele onderrigsituasie en is volkome

ontspanne en daar heers In aangenarreatrrosfeer.

Daar bestaan vandag selfs boeke rret In groot verskeidenheid van

taalspeletjies : elkeen van hulle rret sy eie spesifieke vasleg-

ging van In taalproblean. Daar is byvoorbeeldblokkiesraaisels,

~ré!bouoefeninge, raaisels, opdragte, speloefeninge, tekenspe-

letjies, skattejag, taalspeletjies vir groepe, ens. Alle leer-

linge kan aan In taalspeletjie deelneemen dit ondersteun die

geheue. Die taalspeletjie rroedig leerlinge ook aan an te lees,

want die instruksies van die betrokke speletjie noet eers gelees

"M:>rd.Leerlinge noet dus eers die betekenis van die instruksie

verstaan. Dikwelswordanskrywingsvan woordegegee waarna leer-

linge die korrekte woordnoet soek. Leerlinge besef nie tydens

In taalspeletj ie dat hulle wel besig is an te leer nie en doen

dus só nuttige taalervaring op.
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4.9.9.7 In ¥xitiese waardering van die belangrikste aspekte van
die oudiolinguale netode van taalonderriq in die lig van
die kennis van die lingUistiek

4.9.9.7.1 Inleiding

Die heftigste kritiek teen o.a. Skinner se leerteorie en die

strukturalistiese siening van taal is deur Chornskyuitge-

spreek. Dit sal in die volgende hoofstuk aan die orde kan.

Die klem sal daar dan sterker val op die linguistiese ver-

skille en uitgangspunte van die T.G.G. en die strukturalisme

soos beliggaam in die oudiolinguale benadering tot taalonder-

rig. Die manier van taalonderrig gebaseer op die struktura-

listiese siening van wat taal is en hoe taal geleer word,

is ná 1960aan baie kritiek onderhewig. Onderwysershet agter-

gekomdat by die habit fórtnation. soos die behavioriste hulle

dit voorgestel het, die leerlinge in die klas briljant kan

antwoordop vrae net betrekking tot struktuuroefeninge, maar

in die alledaagse taalsituasie nie gepas kan reageer nie.

Dit kan gedeeltelik verklaar word uit die feit dat by die

behavioristiese aanpak die betekenis dikwels verkeerdelik in

die slag gebly het.

Die T2-onderwys~ se groot probleemwas nog al tyd omdie leer-

ling se taalvenmoë só te ontwikkel dat hy die taalreëls on-

beNus kan toepas terwyl hy bewus sy aandagbepaal by die

idees wat hy wiloordra. Daarom het linguiste gesê dat taal-

gebruik In gewoonteis. Die T2-leerling is suksesvol wanneer

hy byna instinktief die toepaslike taal in enige gegewekan-
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mmikatie.ve konteks kan gebnlik. Die vraag is hoe die

gewcx:mteaangeleer en die venroë verkry ~rd.

Dit het nou duidelik gE.'<I.Drddat sintaktiese strukture

self uitgebrei en gerrodifiseer rroes word en meer aandag

aan betekenis en die konteks bestee noet word, In Meer

en sterker korrmun.ikatiewebenadering word nou beklemtoon.

Daar is ook beweer dat die aanleer van taal nie 'n g€W(X)nte

is nie. Ons kan nie al die m:x:mtlikhedevan taal ervaar

nie en tog noet ons die venroë verwerf an In hele reeks

van ui tinge te kan produseer en verstaan. Dit lyk tog, het

sarmige linguiste gesê, of die leerlinge taalreëls sal roet

aanleer. In Konserwatieweberekening is dat daar ongeveer

minstens 1020 sinne is wat elkeen 20 ~rde lank is. As 'n

leerling dit rroes leer, sal dit horn ongeveer 1000 keer die

geskatte leeftyd van die aarde neeman hierna te luister.

Hierdie berekening word dan ook dikwels as I n regverdiging

vir die venroë an taal te genereer, aangevoer.

Die eenvoudigste oorlavingsituasie in 'n vreerrde land vereis

'n redelike ve:rnoë an taal te genereer, selfs alleen al an

'n Tl-spreker te verstaan terwyl hy op 'n natuurlike wyse

van sy taal gebruik rna.ak.Die volgende word vertel van 'n

persoon wat in Duitsland probeer het an 'n apteek te vind.

Hy praat met 'n rna.n in die straat.

Ich - WOllen ~ tablets - apotheke
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Die Duitser in die straat:

Ach so, ich verstehe . Sie suchen eine l<..potheke.Leider bin

ich hier unbekannt. Aber ich glaube schon irgen<M::l..... rein,

jetzt hab ich' s neben dan Dingsda. Wieheisst' s7 Nebendan

Denkmal ••••• gehen sie hier geradeaus •.. nein, fragen sie

lieber die Damedrilberi .• ~•• ·neirt, besser ·nicht. Tut mir leid,

ich hab's eilig. (Stap weg)

Die verstaan van die stirrn.llus, so is gemeen,kan imners tot

uiting in die korrekte respons ,

Dit rrag in die natuurlike taalsituasie verdedigbaar wees, maar

in die kunsmatige leersituasie is daar geen vmarborgdat die

leerling wat sinne leer uitbrei, transfonneer, vervang en dit

op 'n volkane kunsrratige manier, hierdie uitings ook verstaan nie.

In baie gevalle is daar slegs sprake van tonggimnastiek . Die

betekenis van 'n taaluiting is gekompliseerder as 'n eenvoudige

stirrn.llus- respons - verhouding. Dit sou kon inhou dat die

respons slegs posf.t.Lefdeur die stimulus bepaal, word, Dis egter

wel rroontlik, sonder an die oudiolinguale metode uitdie staan-

spoor te verdcem, an rret behoudvan 'n aantal tipiese eienskappe

van die oudiolinguale metoderreer aandag aan die betekenis te

skenk. Hienneeword ook dadelik die karrnunikatiewewaarde van

die betrokke taaluiting verhoog. Dit het dan ook wêreldwydge-

beur nadat daar geweldige kritiek teen die oudiolinguale metode

losgebars het. By struktuuroefening vind dit plaas deur konteks-
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tualisering of sans geroemsituasionalisering. Die saak

van betekenis en daannee sarrehangenddie onverrrcévan die

leerling an die taal as karmunikasie te gebruik, was die

grootste punt van kritiek teen die oudiolinguale nerode.

QJk op In ander punt het daar kritiek gekcm. Tawyl die

behavioriste geleer het dat die leerling uit die verband

stamilus-respons die grarmE.tikale reël self noet aflei,

was daar leerpsigoloë van meningdat die leer van aspekte

van taal waarin sterk reëlma.tighede te bespeur is soos die

granrratikale strukture, vinniger aangeleer wordwanneer daar

aan die leerling insig gegee word (kognisie) in die reëlma.tig-

hede (code) in die sogenaarrdecognativ.:<1-cod~lf2TI1l.:j_;::£..Dit het

sans In verdere wysiging in die beginsels van die oudiolinguale

metode tsveeggebring. Die reël wat aan die orde gekomhet in

die struktuuroefening is nou via deduksie (van die reël na

die toepassing) en nie rreer na induksie (van die toepassing na

die reël) onderrig nie. Dit was en is egter dikwels die geval

dat wanneer kognitiewe insig teleurstel en ontbreek, die beha-

vioristiese benadering dikwels weer by die agterdeur insluip.

(Die kwessie : deduksie - induksie sal in die volgende hoofstuk

bespreek word).

Tydensdie groot taalkongres in Berlyn in ~964 opper J .B. Carroll

die wenslikheid an die oudiolinguale metode te kanbineer rret die

goeie elemente van die kognitiewe gramnatika-rretode. Die rede
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daarvoor is dat die resultate van die oudiolinguale metode

van T2-orrlerrig nie aan die hoë verwagtings daarvan voldoen

het nie. Gedurendedie kongres het carrelll gesê: "The

audiolingual habit theory which is so prevalent in American

language teaching was perhaps, fifteen years ago in step

with the state of psychological thinking at that t.irre, but

it is no longer abreast of recent developrents. It is ripe

for major revision, particularly in the direction of joining

with it sane of the better elements of the cognitive code -

learning theory. I wouldventure to predict that if this can

be done, then teaching based on the revised theory will yield

a dramatic change in effectiveness".

Nog 'n beswaar is dat die oudiolinguale metode te lank met

los sinne werk : lOof meer van elke sinspatroon as gevolg

waarvan die belangstelling by die leerlinge afneem.

Die belangrikste besware wat Rivers2 teen die oudiolinguale

metodehet is :

(a) Die geringe positisve oordrag van oefening via struktuur-

oefening na spontane taalgebruik in 'n werklike karmunika-

tisve taalsituasie.

(b) Die lae rrotivering van T2-leerders vir die eindelose na-

bootsing- en veranderingstake in dialoë en struktuuroefeninge.

Leerlinge noet in die struktuuroefening sê wat die onderwyser

sê en nie wat hulle self wil sê nie.

1. Valdrran, Albert : ~~~_ ~~..r:an9.:':lacr~..!~~£~g, p.IDS.

2. Rivers, Wilga: Teaching foreign language skills ,'Pp.32-SS•...
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(c) Die geringe insig van T2-leerders in wat hulle leer

as gevolg van voortdurende analogieprosedures. Hieroor

sê carrolIl:

(i) "The frequency with which an item is practised

.per .se is not as crucial as the frequency with

which it is contrasted with other i tans with

which it maybe confused".

(ii) "Thenore Il'eaningful the material to be learned,

the greater is the facility in learning and re-

tention . The audiolingual habit theory tends to

play dcwnIreaningfulness in favor of producing

automacity" .

(d) Die groot tydsverloop tussen die aanbieding van nondelinge

einige Schiller sich en;t dann sponcan und sicher an

SprechUbungenund SpieIen beteilinqen,wenn sie sich am

Schriftbild versichern konnten".

CDkBurstal13 sê die volgende hieroor ~

"Manychildren carplain that they cannot remanber words

unless they see themwritten down and, consequently, ex-

perience considerable difficulty during the oral phase of

French learning. Only 35%of the sarrple (... ) claim

------------------------------
1. Carpay, J .A.M.: Onderwijs-leerpSYChologieen leerqang-ont-

wikkeling in het rroderne vrearrle-talenonderwijs, p. 77.

2• Ibid., p. 72.

3. Ibid.
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that they can rerrembera mrd easily once they have heard

it. The majority prefer sane form of visual sUPPJrt".

(e) Die suggestie dat die rretode geskik is vir alle soorte T2-

leerders ongeag ouderdcmen T2""'"aanleg.

lakoff1 sê: "It is not completely acceptable to say that the

sonscientious teacher finds himself in an unccrnfortable posi-

tion, being aware that the rrethodology of audiovisual (and

audiolingual I methods and structural exercises is inadequate,

but having no al ternati ve to it at present".

Die ontwikkeling van onderrigmetodes is eintlik 'n ononderbroke

proses waarin In mens nie breek met. In ou rretode en ditheel tenal

met; In nuwevervang ni.e..' Dis- In konstante ontwikkeling in teorie

en praktyk na In nuwemetode en ontwikkeling wat al tyd beter

as die oue sal wees. Eeter beteken hier gebaseer op nuweresul-

tate en insigte van die linguistiese teorie wat ons beter insigte

in taal gee en hoe taal werk en gevolglik 'n beter benadering tot

taalonderrig. Geen enkele linguistiese teorie of enige enkele

grarmatika kan volledig aan al die vereistes van "n metode van

taalonderrig voldoen nfe,. .Die rede hiervoor is dat geen grarnna-

tika wat op "n sekere teorie geDaseer is ( anvattend genoeg is .cm

'n finale antwoord te gee op alle vrae oor byvoorbeeld waaruit' n

taalsisteem bestaan, hoe dit werk en hoe ons in hierdie verband

die taal noet onderrig an die taal volledig te bemeester nie.

1. Lakoff, R.: Transfonnational Grarmar and language Teaching,
In : language Learning, p."117.
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4.9.9.7.2 ' 'ASpekteVan die dialOOg

Die kri tiei van die dialoogmetode wys daarop dat die

Lui.st.er-.of leesverhaal nie aan die lJegin van die onder-

rigproses van die oudiolinguale metode mag staan nie.

Hulle wil hierby "n vraagteken plaas. Heuer1wys,daar-

op dat verhale in dte. klas dikwels baie beter ontvang

word as dialoë. VolgenShemis dit garakliker an verhale

lewenseg in die klas te bring as dialoë, en verhale bied

volgens han ook "n rroontlikl1eid tot konwersasie. 'n

Menskan jou daaroor uitspreek tenvyl In mens 'n dialoog

maar net kan napraat. Hy be:.weerverder dat verhale beter

aansluit by die belangstelling en verwagtings van die

leerlinge as die luister en napraat van 'hóorspelagtige

dialoë. Hy sê ook dat die meeste leerlinge meer gE!l"Oti-

veerd aan 'n klasgesprek oor In verhaal deelneem as aan

die vertolking van In rol in In dialoog.

Hier word egter uit die oog verloor dat wanneer leerlinge

vanaf die begin ger.-..a::mdraak an aktief aan die les deel

te neem, hulle hul sogenaarrdeskaamtegevbel sal verloor.

Te veel taalklasse in die verlede en selfs nou nog ontaard

in "n absolute eensydige verkeer van die onderwyaar se kant

ITet geen deelnarre deur die leerlinge nie. cm "n verhaal te

bespreek sodat alle leerlinge gelyktydig betrokke is, is ook

nie die maklikste, tegniek vir 'n T2-onderwyser nie.

1. Carpay, J .A.M,; OndeI:Wijs-leerpsycl1oIogieen leerqangont-
wikkeling in het riPderne vréaTrle-talenondel:Wi.js~p.76.
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Dit kritiek word sans gehoOrdat die dialoog nie al tyd

egte komnunikatiewetaalgebruik is nie. Sekere strukture

Y.Drdherhaal voordat nulle geïnternaliseer is. Leerlinge

IDrd nie daarin benrek nie en dit magsteriotipe gedrag

in die hand werk. Dis tog die herhaling van Lemand

anders se wcorde. Ander beweer dat die soqenaarrde role

..playing en die gebruik van dialoë eintlik maar net repli-

kas is van kcmnunikasie, maar nie kc:mmmika.sienie orrdat

di t deur die ondex:wysergestimuleer w-ord. Daar 'WOrdook

melding gena.akvan die hoë eise wat die korrekte aanbieding

van 'n dialoog aan die onderwyser stel en an gedurendehier-

die proses die leerlinge se belangstelling te bly behou.

Aan die ander kant kan daar wel gesê werd dat by 'n en-

toesiaste aanbieding, die dialoog hem werklik leen tot

toe:t=aslikedramatisering en elementêre vervanging en Im-

provisasies. Cok leen flierdie tegniek han tot groepNerk

en leerlinge kan in so In situasie hulle eie taal probeer

fornuleer. Dis wel uiters belangrik dat die dialoog outen-

tiek is. Met behulp van In dialoog wat outentiek Ls, is dit

m:x:mtlikan taalmateriaal funksioneel in In situasie aan te

bied.

Riversl sê dat die aanleer van dialoë geen doelophanself

is nie en slegs as tegniek geregverdig is vir sover ditdie

leerlinge voorsien van die vir karrnunikasie-benodigdetaal-

elemente. Baie dialoë het bly steek in die rnerroriseerfase.

1. Rivers, Wilga M.; Teaching Foreign-LanguageSkills, p..174.
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Leerlinge leer wel an enkele sinne met 'n aanvaarbare

ui tspraak te reproduseer, rna.arhulle bestee te weinig

aandag aan die betekenis van die geleerde dialoog.

Hulle kan ook nie by die toepassing van die nuwekennis

buite die oefenfase uit nie, gedeeltelik ook al arrlat

hulle die geleerde dialoog reeds vergeet het wanneer

hulle In volgende dialoog rroet rrerroriseer. As ditdie

hele opbrings van die leer en oefen met dialoë is, dan

noet dit 'n tydrowendeen nogal sinlose aktiwiteit genoem

word, aldus Rivers. Boerenl onderskei drie tipes kon-

versasies in die kader van die eksploitasie

elementêre konwersasie

geleide konwersasie

begeleide konwersasie

Elementêre konwersasie vind sy toepassing by leerlinge wie

se rroontlikhede an hulle te uit, nog baie gering is. Die

onderwyserbeperk hanself tot die stel van vrae wat direk

by die dialoog aansluit. Daarna laat hy die leerlinge die

verhaal van die dialoog navertel en hy laat hulle die situasie

van die dialoog uitbeeld. Ten slotte probeer hy an die

rna.teriaal van die dialoog te laat gebruik in In situasie wat

analoog of parallel is aan dié van die dialoog self waarby

die materiaal van vroeër geleerde dialoë soveel rroontlik met

------------------------------------------

1. VanEls, T., Extra~ G., Van Os, Ch., l3ongaerts, Th.;
Handboek voor de toegepaste taalkunde~ p. 358.
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die nuutgeleerde materiaal geïntegreer VX)rd. Visuele

hulpniddels kan ook In groot rol speel by die aanbieding

van die dialoog.

By geleide konwersasie is die afstand tot die begin-

dialoog groter as in In elementêre konwersasie. Ditword

ook gekenmerkdeur die feit dat die onderwyser die hele

proses lei, veral deur die stel van streng gerigte vrae.

Begeleide konwersasie is ten slotte die klasgesprek oor In

gekose gesprekstana. Hierdie gesprekstana kan aan die

leerlinge aangebied w::>rdin die vorm van In leesstuk,

onderhoud, gedig of toneel uit In film of toneelstuk.

Die onderwyserkan hieraan deelneem, maar hy kan ook slegs

as In buitestaander die hele proses begelei veral as die

opdrag aan die leerlinge is an In l:::epaaldesituasie uit

te beeld. Samtiges magas- einddoel van die taalles die ak-

tiewe en kreatiewe gebruik van die geleerde dialoog bena-

druk. Indien dit in die oë van baie onderwysers die mees

aangewesemiddel is an daardie einddoel te venvesenlik,

deur so vinnig rroontlik -oefening in produktie.ve vaardigheid

te verskaf, noet daar iets bygevoegword. Law1 beveel soos

Palmer aan om die leerlinge eers In inkubasieperiode te gun

sodat die taalImteriaal geassimileer kan word. Daar rroet;

aan die leerlinge baie geleentheid gebied 'WOrd om aan hul

ontvanklikheid vir verbale materiaal te laat reggeskied.

-----------------------------------------
1. VanEls, etal., op. cit., p.359.
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OJk Wilkins1 wys daarop dat dit foutief is omdie reseptiewe

vaardighede louter as passief te sien. Hy benadruk verder

veral dat, as In rrens die leerlinge alleen konfronteer met

nuwetaalnateriaal in die kader van en met die CXJg op

oefening in produkt.Lewetaalgebruik, die leerlinge baie lang-

saam en weinig intensief kennis ma.akmet die nuwetaal. Juis

by taal verwerwing is In ryk en intensiewe kontak met taal

in luister- en leesaktiwiteite. Elke taalgebruiker beskik

oor meer reseptiewe taalma.teriaal as oor produktiewe taal-

ma.teriaal.

so-called receptive skills of listening and reading are

Pirns.Ieur'en Quinn
2 sluithierbyaan as hulle sê : "The

vastly rrore canplex than ma.nyof us had :imagined".

Wanneerbogenoerrdeaspekte deeglik in aanmerking geneemword,

kan die gebruik van dialoë van groot waarde wees.

haal am aan te toon dat 'n driloefening verkeerd kan gaan.

4.9.9.7.3 Die gebruik van struktuuroefeninge

Heel dikwels word die volgende voorbeelde van Ferguson3 aange-

--------------------------------------------------
1. Wilkins, D.A.: Secbnd....language learning and teaching, p. 66.

2. Carpay, J .A.M.: Onderwijs-leefPsychologie en leergangontwikkeling in
het rroderne vreemie-talenonderwijsr p.79.

3. Van Els, T. r Extra r G., Van Os, Ch., Eongaerts f. Th.: Handl:::oek voor de
toegepaste taalkunde, p.471.
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SI This is a chair. Rl (Répetition)

Rl This is a mango.

Rl This is a table.

SI (Mango)

SI . (Table)

SI (That) Rl . ·This is a that.

SI (Teacher: No! Thirtk., (Please) Rl . This is a think please.

SI (Teacher: Nb! A thousand times Rl· (At last) . That is a table.
.no! )

Sl . (Teacher: Ah! correct)' (Eye) Rl I is a table/I am a table

Daar is verder ook besware teen die rreganiese karakter van die struk-

tuuroefening . Daar noet ook geen foute begaan 'WOrdnie. Die positiewe

funksie van die rna.akvan foute in die leerproses (bekend as die tussen-

taal-vaardigheid) noet beskou word as 'n noodsaaklike stap op die pad

na 'n goeie beheersing van die T2. Foute is 'n wesenlike onderdeel van

tussentaal vaardigheid en daarcru sal so 'n opset van struktuuroefening

waarin die leerlinge geen foute meer kan maak nie, dalk in beginsel

verkeerd kan wees. Pa1meren Lado lê die nadruk op 'n outaratiese be-

heersing van die granrna.tikale strukture. Hulle naak onderskeid tussen

veronderstel dat die spreekvaardigheid bevorder kan 'M:lrddeur meganiese

oefening. Die resultaat van hierdie opvattings is sans die oorsaak van

oefeninge soos die volgende2 of die een hferbor

1. Van Els, et al., op cit., p.370.

2. Ibid.
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Rl r.1ary is going to be a· teacher .

SI Father

Rl Father is going to be a teacher.

SI Granny

Rl Grannyis going to be a teacher.

Dis rroontlik amhierdie oefening foutloos te doen sonder an enige

idee van die betekeni.s en die strukturele patroon van hierdie taal-

uitings te hê.

Vanparrerenl meendan ook dat die driloefening die leerlinge kog-

nitief blind maak, Togwas Nelson Brooks self nie teen granrna.tikale

verduidelikings nie en hy het die rroontlikhede asook die beperkfnqs

van die struktuuroefening besef. .Leerlinge nag volgens Brooks ver-

duidelikings oor die reëls van die taal ontvang sIeqs nadat baie

oefening in die gebruik van die taal gegee is, maar die onderrigtyd

van die reël moet minimaal bly.

Bestryders van hierdie metodewek die indruk dat die oudiolingualiste

hul vreerrdetaalonderrig of T2-onderrig volledig op betekenislose e.'1

nie-konteks- of situasiegebonde struktuuroefeninge gebaseer het • Rivers

het egter baie dialoogoefening en konwersasies aan die hand van werk-

like of gesimuleerde situasies toegepas. Die kritiek hier is dus op die

blote meganiese oefening. Die essensie van elke verbale gedrag r naam-

lik kcmnunikasie tussen mense, IDrd heeltenal uit die oog verloor.

~-----------------~--------------------- ..--------
.i, Carpay, J .A.M.: Onderwijs-leerpsychologie en leergangontwikkeling

in het rroderne vreerrde-talenonderwijs ( p,77.
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Die huidige neiging is juis an meganiese en karrnunikatieweaspekte

van taal weer bymekaarte bring in plaas daarvan an dit afsonderlik

te oefen. Daar noet egter ook onthou word dat daar leerlinge is

wat pragtige prestasies lewer met .vervangingstabelle en transfor-

rnasies en taaltoetse, maar wat glad nie kan konverseer nie, en dat

daar ook leerlinge is wat hopeloos in toetse vaar, maar wat oor

enigiets sal kan praat.

Newrrarken Reibel1 (1968) kan op grond van 'n ondersoek op die gebied

van T1-verweIWingtot die gevolgtrekking dat die kind sy taal nie leer

arrlat die taal wat hy in sy argewing opvang, grammatikaal gestruktu-

reer is nie, maar crrdat, die taal situasioneel gestruktureer is. Vol-

gens hulle bestaan die struktuuroefening in sy mees tiperende ver-

skyningsvonnwat 'n reeks items wat louter grarrrratikale kenmerkein

gemeen het en geen funksionele verband het met 'n bepaalde kc:mnunika-

tiewe situasie nie. Daarc:mvoeg hulle daaraan toe2: "On the other

hand, the successive utterances in a normal discourse, say in a

dialogue or piece of connected text, rarely share the samegrarrrratical

structure, but nevertheless exhibit a highly structured situational or

contextual cohesion. Andthe exampleof the child indicates that

situational rather than grammatical cohesion is what is necessary and

sufficient for language learning to take place".

Ook H. Brown3 (19721benadruk die belang van betekenis to struktuur I

semantiek to sintaksis en si tuasionele konteks to meganiese herhaling

1. VanEls, T., Extra, G., Van Os, Ch., Bongaertsr Th.: HandCoek voor
de toegepaste taalkunde, p. 371.

2. Ibid.

3. Ibid,
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van strukture. Hy heg dan ook baie waarde aan wat hy noen si tuasio-

.nele .ordening. Die genoem:lestudies is gebaseer op In ondersoek

op die gebied van kindertaal en dis oog glad nie duidelik hoe hier-

die gegeNens In onmiddellike toepassing vir T2-onderrig het nie.

Tot op datum lyk dit verstandig an wat betref T2-onderrig, die

beginsel van ge.-JOOntevormingin die struktuuroefeninge nie van die

hand te wys nie, maar te soek na maniere an dit te verbeter sodat

die pJsitieNe oordrag van die in die struktuuroefening-geleerde

struktuur na die nonnale gesprekSituasie garakliker kan verloop.

Ander besware teen struktuuroefeninge is veral in die gevalle van

taal.m3.teriaal waar egte sinvolheid in die taalrnateriaal ontbreek en

wat dan denotiverend op die leerlinge kan inw-erk. Daar kan verder

ook geNysword op die gevaar dat In vervangingsoefening die natuur-

like intonasiepatroon in die gedrang kan laat komardat die leer-

linge die neiging het an die woordwat vervang w:::>rd,te beklemtoon

ten koste van die eintlike sinspatroon.

Die vraag kan nou gestel w:::>rdhoe die struktuuroefening dan wél noet

plaasvind sonder an die vernaamste bestaansrede van die struktuur ....

oefening, naamlik geNOOntevonning,aan te tas, Ditkan deur middel

van gekontekstualiseerde of situasionele struktuuroefening plaasvind.

Paulston 1 noemdit rreaningful drill.

In Voorbeeld hiervan is die volgende. Die konteks is reeds in die

klassi tuasie gegee en die onderwyser wys In aantal voorwerpe aan en

vra;

1. VanEIs, etal., op. eit., p.372.
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SI Waar's die boek? Rl Op die tafel.

SI Waar's die potlood? Rl .Op die bank.

Hierdie oefening kan nie scmner net outanaties gedOen'WOrdnie.

As die leerlinge die 'WOOrdewat gebruik word, nie verstaan nie,

kan hy die oefening nie doen nfe,. Hierdie oefening is ook bete-

kenisvol crrdat die 'WOOrdeha iets wat in die klas gebeur, verwys.

Verder word die natuurlike intonasiepatroon van die sin ook nie

geweld aangedoennie aangesien die leerlinge outanaties die klem

op die laaste 'WOOrdsal lê. Situasionali tei t in die klas kan mak-

SI Dit reën buite. Rl Dannoet jy liéWer hier bly.

lik verwesenlik 'WOrddeur 'n paar eenvoudige tekeninge op die

skryfbord en deur bv. gebruik te maak van die flennietord, muur-

kaarte en 'Werklikevoorwerpe. .Met·gevorderde leerlinge kan 'n

soort situasionele oefening aangepakword wat slegs die struktuur

van die sin aandui en die voltooiing van die struktuur aan die

oorspronklikheid van die leerlinge oorlaat. Die struktuur ~

Jy .It'bet·liéWer •...•. , word verstrek.

(tuisbly f nie ui t-
gaan nie f ena.)

51 Ek het hoofpyn. Rl Dan noet jy liéWer dokter toe gaan.
Ek dink ek gaan
griep lay.
(Gaan bed toe, neem
'n glas wann rrelk,
ens. )

SI 0 hene, die trein Rl Dan noet jy liéWer gou maak.
vertrek oor 20 minu-
te. (vertrek dade-
lik, neem 'n taxi,
ens. )
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Die struktuur van die sin word gegee, maar daar is baie korrekte

antwoorderroontlik. Die leerlinge word gerlwingan op die inhoud

van sy reaksie te konsentreer. Hy' rroet woordeprobeer vind wat

van toepassing is op die in S gegewesituasie. Hierdie soort si-

tuasionele oefeninge, beweeg rreer in die rigting van In gesprek-

situasie. Hoewelook in hierdie oefening die leerlinge in die

laaste instansie geoefen word in die outanatiese hantering van

granmatikale strukture, lyk dit of hierdie oefening 'n groter oor-

dragrroontlikheid bied as die streng beheerde struktuuroefening .

Hoewelstruktuuroefeninge dikwels met behulp van 'n taallaborato-

rium plaasvind, kan ditook deel vormvan die normale klaswerk.

Rivers1 gee 'n uiteensetting oor die 'WYsevan aanbieding van die

struktuuroefening in die klas. Ditdie deur Rivers gepropageerde

werkswyseblyk die belangrikste aspek te wees die noodsaak van

nougesette waarnemingvan leergedrag en leervordering van die leer-

ling en van "n direkte en aangepaste reaksie daarop deur die onder-

wyser. Met' n struktuuroefening in die klas is en leerling en
onderwyser uiters aktief besig.

Hoewelleerlinge se ve.moë Cm sinne met behulp van 'n vervangings-

tabel soos 'n gedig op te sê, geen waarborq is vir die leer ling se

korrekte gebruik van dieselfde strukture by die toonbank van 'n

supermarknie, kan daar tog nuttig gebruik genaak word van die ver-

vangingstabel. Die onderwyser het in die vervangin1stabel In middel

an in die klas, na gelang die behoefte van die oomblik In groot hoe-

veelheid sinne van dieselfde tip:! te laat genereer.

1. Rivers, Nilga, M.: Teaching Foreign-LanguageSkills ~ p.l 05 •
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1Mackay noem In sekere soort vervarqtnqstabal Irt 'matchtnq:table.

Die besondere kernrerk van hierdie tabel is dat an die tabel goed

te kan gebruik, die leerlinge die betekenis van die betrokke items

goed noet ken arrlat hierdie i tens slegs paargecwysbymekaarpas.

In EenvoudigeVCXJrbeeldhiervan is die volgende:

Ons sit hoede
,

aan koppei

f
skoene

I
voete .

ringe op vingersII

Hierdie oefening kan opgevolg 'WOrddeur vrae soos : Waarhet jy

jou hoed gekoop? Hoeveel het dit gekos? Vanwatter hoed hou jy

die rreeste?, ens. an werklike kamrunikatiewe taal aan te rroedig.

In Effens neer ingewikkelde voorbeeld is die volgende:

Wat ek sou doen as ..••..

_.

rak gemaak leer
Ek sou In rok gebak papier gehad het

koek gesny 1het as ek rrateriaal .
brief geskild meel

plakkaat geskryf i hout
I

1. Mackey,William Francis: LanguageTeaching Analysis, p.272.
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Die onderwyserwat hierdie struktuur gedril het r rroet seker

maak dat die leerlinge ook verstaan wat hulle .sê. Deur die

vraag te stel: Het jy 'n rok gesny?, noet 'n dogter antwoord:

Nee, maar ek sou dit gedoen het as ek materiaal gehad het.

Hierna kan verdere vrae Volg soos- : Van watter kleur rok hou

jy? Watter ncmnerdra jy? Maak jy jou eie klere?, ens.

4.9.9.7.4' Samevatting

Sarrevattend kan daar gesê -worddat T2-onderrig in die struktuur-

oefening vir meer as 25 jaar 'n belangrike oefenrniddel tot sy

beskikking het en ditnie hoef te laat vaar an die aspek van

betekenis meer tot sy reg te laat kan nie. Tot vandag toe word

daar nog steedS tegnieke bedink wat voorheen nie met die dril-

oefening gedoen is nie. Die Struktuuroefening bied deur sy ryk

skakering en verskyningsvonne groot rroontlikhede vir "n effektiewe

gebruik.. Maar die leerling sal altyd die gevoel rroet hê dat hy

met In sinvolle taak besig is. Die volgende aspekte is baie

belangrik net die oog op 'n doeltreffende gebruik van die s+ruk-

tuuroefening. Wathierna volg r is "n lys met vrae wat elke T2-

onderwyser aan hanself noet vra an seker te wees dat die dril-

oefening wat hy gebruik nie net fonreel korrek is nie, maar ook

betekenisvol:

(al Is die sin wat leerlinge rroet leer sinvol of onsin?

(bl Selfs wanneer die sin sinvol is, is dit 'n sin wat 'n Tl-

spreker self sal gebruik?
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(c) Het die sinne verband met die leerlinge se alledaagse

taalervaring en taal.benodigdhede?

(d) Sal die sinne dalk aanstoot gee ten opsigte van die be-

staande kulturele lewenspatroon? Voorbeelde hiervan is

wanneer 'n Rooms-Katoliekëpriester 'n sin sou moes

leer soos : Ek gaan my YJérkbedank of 'n vegatariër wat

moet sê:'"Ek het gister 'n hamburger geëet of Moslemswat

moet sê:' Ons eet al tyd spek op .'n bord of 'n dame wat

moet sê; Ek het OP die ouderdati.van 16 begin skeer.

(e) Het die sinne in die driloefening verband met mekaar?

In die volgende Engelse vervangingstabel gaan ditoor on- "

reëlmatige -werkwoorde.

He saw book 1
found pencil

bought the knife .
lost rroney

stole

j

Sananties is hierdie driloefening vir die leerlinge betekenisloos.

Wie is die hy? Wie het geld gesteel? Daar is 'n ander manier am

hierdie werkwoordein 'n betekenisvolle konteks te plaas. Hier is

'n rroontlike voorbeeld;
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Hier is tog 'n aangenamesituasie en 'n soort storietjie.

Dit gee betekenis aan die sinne wat die leerlinge sê.

(f) Het die sinne "n aangenamebetekenis? Die sinne hoef

nie al tyd baie vrolik te wees nie, maar 'n tragiese

konnotasie IOCletliefs venny ~rd. 'n Voorbeeld hiervan is;

Die man is verlede week oorlede.

Onderwyser

Leerling

Onderwyser

Leerling

Onderwyser

Leerling
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Bring die eetgoed - die dames

Die darres het die eetgoed gebring.

Bestuur die karre - die mans.

Die mans het die karre bestuur.

'n Baie lekker dag - almal

Almal het 'n baie lekker dag gehad.

Onderwyser Hy het in daardie huis g~n.

Leerling Die manwat in daardie huis g~n het, is

verlede week oorlede.

Onderwyser Hy het rose gekweek.

Leerling Die manwat rose gekweekhet, is verlede week
oorlede.

Onderwyser Hy was '.n bankier.

Hy het 'n Ford gery ens.
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Leer linge noet hul aandag by die situasie bepaal. Die situasie

noet begryplik, interessant en nie aanstootlik wees nie.

Dis begryplik dat In bepa.aldeoormatige gebruik van hoofsaaklik

meganies-ingeklede vormsvan struktuuroefening soos dikwels

in die taallaboratorium die geval is, die struktuuroefening in

'n verkeerde daglig gestel net. Die verbeterings ten opsigte

van 'n meer situasie-gebonde Struktuuroefening het gelei tot 'n

groter rrotivering by die leerlinge. In die verwerwingvan taal-

vaardigheid in die T2( hetsy reseptief of produktief, hetsy

rrondeling of skr'Lfce.l.ik, sal daar altyd een of ander vormvan

oefening aan die orde moet;kom. Die leerlinge sal die T2 nie

leer beheers as hy alleen maar demonstrasies en verduidelikings

ontvang nie. 'n Persoon het ook nog nooit In groot rugbyspeler

g~rd deur jare lank na alle groot SpringbJkwedstrydete gaan

kyk of deur presies die reëls van die spel te leer ken en die

taktiek van die speler te probeer deurkyk nie. Hierdie kennis

sal han weliswaar help by die opbouvan 'n rugbyloopbaan, maar

die onderdeel van die selfdoen, die oefening, bly noodsaaklik.

Watter taalbeskouing ,nmensookal maghuldig, elke linguis en

taalonderwyser sal die bestaan van volledige of altans nagenoeg

meqanres-funkstonererde taaloutanatisnes erken. Dithoef nie te

beteken dat In mensdaanree die taalaanleerproses ook opvat as

wesenlik en uitsluitend 'n meqanfeseproses van g~ntevonning

nie. Wel sal elkeen aan een of ander vonn van oefening In plek

in die onderrigproses wil toeken.
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Hoe swakdie teoretiese poai.sie van die sogenaarrrlehabit-skill

benadering ffi3.g'WeeS, kan 'n mensdit maar met die generatiewe

gramnatika of die granmatika-beriadering gaan vagelyk wat effek-

tiwi tei t betref. Dis ook opvallend dat ten spyte van 'n vol-

ledige verdoemingvan die oudiolinguale metode van taalonderrig

die n~ metode in geen enkele boek presies uitgespel word nie.

Daar is ten slotte 'n duidelike tendens dat die onderwysprofessie

wat met T2-onderrig geroeid is, beretd is an verskeie benaderings

te oorweeg, 'n kombinasie van teorieë en tegnieke wat te enige

tyd beter sal wees as die eksklusie.ve gebruik van slegs een

metode. Daar is ook weinig ondersteuning vir enige reNeging wat

die ene ware metode wil soek. Onderwysers, leerlinge en die baie

kanponente van die taal self is te gevarieerd an op 'n bepaalde

metode te kan aandring. Daaromkan 'n mens ook saamstemmet die

aanhaling uit die bundel van Pimsleur en Quinn soos aangehaal
1deur carpay : "The audio-lingual rrovenent had succeeded admirably

in bringing an errphasis on the spoken language into the classroom,

and in IPakingteachers aware of the canplexi ty of the language

learning task; yet, precisely because of these achieverents, new

problems had arisen which need a broader and stronger theoretical

fr~rk than audio-lingualism could provide".

1. Carpay , J.A.M.: Onderwijs-leerpsychologie en leerga.'1g-
ontwikkeling in het rroderne vreem::1e-talenonderwijs, p.79 .
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HCX)FSTUK 5

5. TRANSFO~IONELEGENERATIEWEGRAMMATIKAEN'T2...:.oNDERRIG

"Weare endowedby nature with certain linguistic power's ,

Of this we are certain, for if we were not so endowed, our

speech accanplishments would be rather in the nature of

miracles than no:rmalphenanena. They are strange power's ,

IXJWersof which little is kn<::Mn but their potency and

effects" .

H. Palmer (1932)

5 .1 Irtleiding

In die geskiedenis van die teoretiese linguistiek was

Naam Chansky die eerste persoon wat gevra het wat 'n gram-

matika is, wat 'n grarmE.tika noet wees, hoe taal in die

rrenslike gees werk, wat die psigologiese implikasies van 'n

linguistiese beskrywing is, wat gebeur wanneer ens sinne

maak en wat die verband tussen verskillende sinne is.

Baie roeke is al oor taal geskryf, maar nooit tevore is

daar oor hierdie probleme gehandel nie.

Cm selfs 'n beknopte oorsig van die T.G.G. te gee, is 'n

onbegonne taak en ook nie die doel van hierdie studie nie.

Daarombeperk ek my hoofsaaklik tot 'n basiese agtergrond-

stelling en dié aspekte van die T.G.G. wat rroontlik rele-

vant is ten opsigte van T2-onderrig.
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Die drie boeke wat sover in hierdie eeu die grootste

opspraak verwek het in die sinchroniese taalwetenskap,

is Ferdinand de Saussure se postume pJblikasie Cours

de LirtgUistiq'lie générale van 1916, die twee:1edruk van

Leonard Bloanfield se boek r:artguagevan 1933, en Noam

ChanskyseSyritactic .Structures van 1957. Twee jaar

vOOr·Syntactic StrUctures verskyn, doktoreer Chansky

aan die Universi tei t van Pennsil vanië in die strukturele

linguistiek, onder Zellig S. Harris met 'n dissertasie

getitel: Transfo:rrnational Analysis. Hierdie tesis is

egter nooit gepJbliseer nie. Syntactic StrUctures van

1957 kan beskou 'MJrd as die openbare aankondiging van die

geboorte van 'n nuwewyse van taalbeskouing, naamlik die

transfo:rrnasionele generatiewe gramratika (TGG). Vanaf

1957 het Chornskyheelwat aanhangers gekry en die oorspronk-

like teorie is heelwat uitgebrei, aangevul en gewysig.

Chansky se vooringeranenheid met die sintaksis is

gekritiseer deur 'n nuweskool van qenerat.Lewesemantici

waaronder Katz, Fodor en Postal. Hulle argument is dat

betekenis en sintaksis deunnekaar vleg: die gramnatika be-

gin met In beskrywing van die betekenis van 'n ·sin en

genereer dan die sintaktiese strukture deur middel van sin-

taktiese en leksikale reëls.
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Die werk wat vandag verteerMOOrdigendis van Chomsky

en Kie. se opvattings, is Aspects of the Theory of SyntaX

waarin Chanskyhomook oor die sem:mtiese aspek van sy

teorie uitlaat. Hierdie teorie is vandag al ruim 22 jaar

oud en di t ~rd op baie AIrerikaanse skole gevolg. Die

strukturalisme is vandag al 50 jaar oud en is in baie

skole en by baie taalonderwysers nog heeltemalonbekend.

Chansky se invloed op die linguistieke denke en kundigheid

is diep en indringend. Elke linguis van betekenis wat

in die afgelope dekade iets gepubliseer het, hou dan ook

gev.xx>nlikrekening met Chanskyse idees.

5.2 Die ter.me transformasioneel en'generatief

5.2.1 Transformasioneel

1Van Rensburg stel dit soos volg: 'Transfótrna.sioneel het

te makemet verandering, en binne die raanwerk van hierdie

granmatikateorie: die veranderings/variasies - van basies

dieselfde taalgegewe - wat daar in menslike taal kan voor-

kom •••• Ditkom ook daarop neer dat 'n granmatika aan die

sinne van In taal twee soorte strukture toeken: strukture

wat op •n meer abstrakte vlak voorkan, en strukture wat

op 'n meer konkrete vlak voorkom. Wanneerdit gebeur, en

daar 'M)rd verbande tussen die sinne op hierdie vlakke gelê,

het mens met 'n t.ranaforrras.i.one.legramnatika te make".
-------------------------------------------

1. Van Rensburg, M.C.J., Van Wyk,E.B., Steyn, J.C.: Taalseminaar
1973, TGG: 'n Eerste Oorsig, p.3.
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Eenvoudiger gestel, is die tenn transfo:rmasioneel eintlik die

naamvan In baie eenvoudige l:egrip. Transfo:rmasie is In nuwe

naamvir In bekende ding. Die woord transfo.rmasie kan egter

ook verwarring veroorsaak. In die onderrig van In T2 of

vreerrde taal is die w:::lOrd al vanaf die beginpericxle van die

struktuuroefening gebruik. Brooks" dui die transfonrasie in

die kader van die struktuuroefening soos volg aan: "A sentence

is transferrerl by being made negative or interrogative or

through changes in tense, nood, voice, aspect or rrodality".

Elke taalonder.vyser is bekend met In opdrag op skool soos:

Skryf die volgende sin in die lydende vo:rm:Jan koop die fiets,

en dan "WOrddaar geskryf: Dié fiets ~rd "déttr"Jan gekoop.

I.a.asgenoercrlesin is nou In transfonrasie, In herskrywing, van

die eerste sin. Transfonrasies in die 'TGG lê egter In taalteo-

retiese verband tussen oppe.rvlaktestrukture en dieptestrukture,

ter.vyl transfo:rmasies in T2-onderrig praktiese oefeninge is waarby

sprake is van In ansetting van In taaluiting op die vlak van die

oppe.rvlaktestruktuur. In Transfonnasieoefening kan dus op In

transfo.rmasiereël in die 'TGG lyk, maar dis nie noodwendignie.

Die transfonrasionele granmatici beweer daar is in elke taal In

groep basiese sinne. Hierdie sinne noen hulle kernsinne en alle

ander sinne kan uithierdie kernsinne afgelei word deur middel

van transfo:rIPasies." Jan koop"die "fiets is bv. In kernsin, en deur

transfonrasie kry mens: "Die fiets ~rd deur Jan gekoop.

----------------------------

1. Brooks, N.: Ian<]Uageand Language I.earning, p .159 •



360.

5.2.2 Generatief

oor die tenn generatief sê dieselfde skrywer1 die volgende:

"Generatief het te makemet die maak/genereer van taalvo:rrre.

Daardeur Y.Orddie inherente menslike venroë an gedurig skep-

pend net sy taal te kan argaan - steeds nuwesinne te kan

vonn, en steeds nuwe sinne te kan verstaan - in In gramna.tika

geïnkorporeer. Hierdie rigting in die taalwetenskap vat die

winste van die voorafgaande tydperke en studierigtings saam,

fonnaliseer die beskrywendeapparaat van hierdie rigtings en

suggereer maniere waarop die swakhedein hulle veronderst.el.Linqs

en netodes verbeter kan word".

Vir hierdie groep taalkundiges is In grarrrratika In stel reëls

wat as hulle toegepas word, alle toelaatbare sinne in die taal

oplewer (generate) en geen ontoelaatbares nie. In Transforrna.-

sionele gramna.tika is dan In stel transforrrasiereëls waarvan

die toepassing alle toelaatbare (grannatikale) sinne van In

taal oplewer, en geen ontoelaatbares (ongrarrrna.tikale)nie.

Chansky2se eie siening oor wat "n generatiewe granmatika is,

is soos volg. Hy sê: "Agenerative granmar is a systen of

explicit rules that assign to each sequence of phones (sounds),

whether of the observed corpus (text-sentence, paragraphs, etc.)
-
"

or not, a structural description that contains all infonration

1. Van Rensburg, et al., bp. cit., p. 4.

2. Chansky, N.: Sane Methodological Remarks on Generative Grarrmar1
In: W:>rd"17, p.221.
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about howthis sequence of phones is a properly formed or

grarrmatical sentence, and if not, in what respects it deviates

fran weJl-fonredness. In particular, then, this graIIIPardis-

tinguishes a class of perfectly well fonned (fully gramna.tical)

sentences" .

5•3 Die oorsprong van die transfbnt\asiortele gertératie.wegrëinmatika

Die vraag kan gestel ~rd waar Chornsky se grondliggende gedagtes

van die kreatiewe aspek van die TGGvandaan kan. Die antwoord is

dat Chcmsky In navolger van Descartes is. DescartesI sê: .

man has unique abilities that cannot be accounted for on purely

mechanistic grounds, although, to a very large extent, a mechanistic

explanation can be provided for human bodily function and behavior.

The essential difference between man and animal is exhibited rrost

clearly by himan language, in particular, by man IS ability to

fonn newstatenents which express newthoughts and which are

appropriate to newsituations". Descartes2 laat hall ook uit oor die

verskille tussen mens en dier wat veral daarin uitkan dat die mens

taal kan gebruik. Hy sê hieroor: ". . . .• it is a very rerarkable

fact that there are none so depraved and stupid, without even ex-

cepting idiots, that they cannot arrange different words together,

fonning of them a staterent by which they -makeknown their thoughts;

while, on the other hand, there is no other animal, howeverperfect

and fortunately circunstanced it may be" which can do the same".

1. Chcmsey fN.: Cartesian Lin9Jlistics, p. 3 ,

2 • Ibid., p. 4.
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Dat hierdie onderskeiding tussen die mens en die dier orntaal

te gebruik, nie gebaseer is op periferiese fisiologiese ver-

skille nie, ~rd ook deur ~cartesl verduidelik as hy sê:

" it is not the want of organs that brings this to pass ,

for it is evident that magpies and parrots are able to utter

'WOrdsjust like ourselves, and yet they canrot speak as we do,

that is, so as to give evidence that they think of what they

say. On the other hand, menwho, being born deaf and dumb,

are in the samedegree, or even nore than the brutes, destitute

of the organs which serve the others for talking, are in the

habit of themselves inventing certain signs by which they nake

themselves understood". Alle granmatikareëls roet volgens

Chanskyaangebied 'WOrdin die vormvan formules. Die transfor-

rnasie-forrnule vir : Jan koop die fiets wat getransformeer ~rd

tot:' , Die fïets 'WOrddeur Jan gekoop, sou bv. wees:

Een van die voedingsbronne van die 'TGG is die sirnl::oliese logika

wat Chanskyen sy navolgers ook self toegee. Nog 'n voedings-

bron is die tradisionele skoolgramnatika met sy sinsontleding,

woordsoor-te, vervoegings en verbuigings. Chanskyskryf herhaaldelik

dat die 'TGG beskou roet word as 'n terugkeer tot die tradisionele

skoolgramnatika. Volgens hornhet die ou granrnatikas eerder 'n her-

siening as 'n verwerping nodig gehad.

--------------'-------------------------------
1. Chomsky,op. cit., p.4.
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Verder is ln derde voe:iingsbron die tipe strukturalisme van

Zellig Harris-hulle, In tipe strukturalisme waarin volgens

canbrink1 : "die vonnlike aspek van die taal die uitvoering

dirigeer en waarin die betekenis nie tweede viool nie, maar

tiende trompie speel, en In tipe strukturaliSIre waarin daar

rog gans en gaar nie raakgesien is dat die basiese taalbousels

nie sin en norfeem is nie, maar sin en woord".

"Chanskybehandel betekenis soos In lastige stiefkind en die

alfa en anega van taalstudie is die vormlike aspek van taal -

d.w. s , die reeks geluide wat In spreker voortbring, en die

reeks spier- en senuweeveranderings wat die geluide veroorsaak

in "n hoorder".

Die TG3kan In mens vergelyk met In kanperprogram, naamlik

In .deVice wat alle grarrmatikale sinne en niks anders as gram-

rratikale sinne van In bepaalde taal genereer nie. Hierdie verge-

Iyking met In kanperprogram hou in dat die reëls van die gram-

rratika niks aan die interpretasie van die leser rrag oorlaat nie,

maar volle:iig eksplisiet noet wees. Chanskyken in 1957 hoegenaanrl

geen plek toe aan betekenis nie. Chanskyse eerste siening kan

skematies soos volg geillustreer·word2

-----------------------------------------------

1. Combrink, J .G.H.: Transfonrasionele Generatiewe Gramratika,
In : Klasgids, November 1969.

2. Van Rensburg, M.C.J ., Van 'Wy..k, E.B. I SteynIJ. C. Taalseninaar
1973, TGG: In Eerste Oorsig, p.8.
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'Il Skematiese voorstelling van die sintuktirse komponent

0
D Transformasionele p
I subkomponent p
E E
P R
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U X ~y E
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l: U"LJKIT

U
U
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Basis-subkomponent

In die 1965-m::xle11van die 'lG(; bestaan 'n grarrma.tikauit

drie kortponentie : 'n sintaktiese , 'n fonologiese en 'n se-

rrantiese kanponent. Die sintaktiese kanponent bestaan uit

basiese reëls (met leksikon) en uit +ranstormastereêl.s wat

'n oneindige versarreling abstrakte fonnele strukture spesifi-

Kategoriale
gedeelte

Leksikon

seer. Die fonologiese kanponent gee aan hierdie strukture hulle

fonetiese vorm, terwyl die semantiese komponenthul semantiese

IIHerSkrYf- Subkatego-
I reëls riseringsreéts

interpretasie bepaal. Die laaste twee is dus suiwer interpre-

terend en hulle gebruik die inligting wat deur die sintaktiese

komponentgelewer WJrd.

-.----------------------------------------------------------------

1. Chansky, N.; Aspects of the Theory of Syntax, p.40,



Die sintaktiese kenponent genereer vir elke sin In diepte-

.struktuur en 'n oppervlaktestruktuur . Die dieptestruktuur

is die soqenaarrde output van die basisreëls en die sogenaarrde

input van die semantiese kcmponentr die oppervlaktestruktuur

is dié' output van die transfonrasiereëls en die input van die

fonologiese kcrrp:>nent. Skeraties kan so In granmatika soos

volg voorgestel ~rd.i.:

365.

SINI'AKTIESE KCMPONENI'

Basis-Korrp:ment

herskryfreëls

! leksikon

leksikale invulreëls

~~=-lSE .semantl.ese
KCMPONENI'~interpretasie

dieptestrukture

TRANSFORMASIONElE

KCMPONEN1'

I _I transfonnasionele reels

.J,
oppervlaktestrukture

FONOLOGIESE fonetiese
----"7) KCl'1PONENI'~ voorstelling

------------------------------------------------

1. Hulshof , H.: Transfonrationeel-generatieve grarrm3.tica.j..n
artikelen, p. 57.
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5.4 DiéptestrUktttre .ert oppêrVlaktestrukture

VanEk1verduidelik die twee lae van taalgebruik soos volg.

Hy sê 'n rrens kan onderskeidelik In onderlaag (diepte-

struktuur) van taal onderskei wat outrnaties funksioneer

en wat me-si tuasioneel bepaalde taalgebruik is nie en 'n

bolaag (oppervlaktestruktuur) wat streng deur die situasie,

met inbegrip van die doel van die spreker of skrywer bepaal

VA:Jrd.Tot die onderlaag behoort die rrotoriese aspek wat

nodig is omspraakklanke te kan voortbring en rrorfologiese

verskynsels soos eier - teereer eiers en boek - teenoor boeke.

Tot die bolaag behoort o. a. beslui te antrent die gebruik van

'n vraagsin of In me:iedelingsin, van 'n ontkenning of In

bevestiging.

Hieruit sou 'n mensdus kon vasstel dat die verskynsels uit

die onderlaag, baie goed geoefen kan VA:Jrdsonder dat dit nodig

is an op betekenis en situasie te let , terwyl die bol.aaq ver-

kieslik in situasies geoefen rroet VA:Jrd.Die groot problean

hier is dat die grensgebied tussen albei lae baie breed en

uiters vaag is.

In enige sintaktiese beskrywingrroet die waarneanbare sin-

taktiese struktuur van sinne, die oppervlaktestruktuur, verband

hou met die meer abstrakte struktuur.

1. VanEk, J.A.: Het Onderwijs in rrodernevreem:letalen, p.39.
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Die verskil tussen oppervlakte- en dieptestrukture word

geïllustreer deur die feit (wat maklik deur Tl-sprekers

van die taal opgenerk 'MJrd) dat party sinne ander sinne bevat

as deel van hul interne struktuur.

'n Voorbeeld hiervan is:

I was sutprised by John's refusal to Cbrne - wat dan

JoM .refused' to cane bevat

Verder weet 'n Tl-spreker of sinne gramnatikaal of ongramnatikaal

is deur interpretasie. Hy weet ook dat die sin: Visiting aunts

. can be a bore, dubbelsinnig is m.a.w. of die spreker bedoel:

Hevisits the aUnts of: The aunts visit him. Chanskysê dat

die oppervlaktestruktuur .... dié aspek van beskrywing is wat

die fonetiese vormvan sinne bepaal, terwyldie dieptestruktuur

die senantiese interpretasie bepaal. Hier egter is daar ook al

weer die rroontlikheid dat oppervlaktestrukture ook magbydra tot die

senantiese interpretasie. Die reëls wat die verhoudings uitdruk

tussen oppervlakte- en dieptestrukture in sinne, word gramnatikale

transformasies genoen. Die reëls van die gramnatika rroet volgens

Chamskyabsoluut eksplisiet wees.

Die basiese gramnatikale reëls genereer volgens Chanskydie diepte-

struktuur van 'n sin en die transformasiereëls verander die diepte-

struktuur in 'n oppervlaktestruktuur . Daar is baie t.ransformasf.e-
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reëls omaktiewe sinne in passiewe sinne te verander of enkel-

voud in meervoud of an die elemente van 'n sin te herrangskik.

Dis die transformasionele reëls wat die dubbelsinnigheid van

'n sin soos: I like her COókingverklaar. Ander bekende voor-

beelde van hierdie soort sinne is : .He is .easy to please en

He is eager to pfease ,

Dit beteken dat die reëls outaraties sinne genereer (d.w.s. die

reëls karakteriseer sinne, of definieer hulle as granmatikaal)

sonder om 'n Tl-spreker se Lntuf tiewe kennis van taal in die

proses te gebruik.

Hierdie twee karakteristieke eienskappe: die gebruik van trans-

formasionele reëls wat die diepte- en oppervlaktestrukture aan-

mekaar heg en die eksplisiete generatiewe aard van die reëls is

waarna spesifiek verwys word as daar van TG3gepraat word.

5.5 TaalventOë(competence)·ert ·taálgebniik .(performance)

'n Skielike wending is in 1957 aan die eM:>lusievan die linguistiek

gegee deur die publikasie van Noam Chcrnskyse Syntactic Structures,

'n werk waarin vir die eerste keer die 'TGG-teoriebeskryf is.

Die begrippe ·langue en parole van De Saussure vervang hy met

cX:lll'pétenceenperformance. Dis belangrik an Chcrnskyse spesiale

gebruik van die tenne in gedagte te hou, want nonnaalweggebruik

ons die tem canpetence cmperformance aan te dui. 'n Voorbeeld
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hiervan is die sinnetjie: He'ga.vea ccrnpetent speech.

, 'CcJrpétencewas eers 'n verwarrende tenn aangesien die opvat-

ting voorheen was dat' carpetence 'n persoon se venroë was an

die 4 taalvaardighede te kan l::eoefen. Kortliks was dit s6 dat

'n leerling as taalvaardig beskou is as hy 'n Tl-spreker rede-

lik goed.kon verstaan, baie min of geen foute begaan het in

sy eie gebruik van die granmatika van die taal of Y.OOrdeskat

en die taal met 'n redelike vloeiendheid en gemakkon lees en

skryf. Uitgaande van die konstatering dat 'n spreker-hoorder

(Tl-spreker) van 'n bepaalde taal in staat is en die aangebore

verrroë besit an in die taal 'n oneindige aantal sinne - waar-

onder dus ook sinne wat hy TlCX)iteerder gehoor het en wat rooi.t

voorheen gebruik is nie - te produseer en te verstaan, konklu-

deer die 'IGG dat elke taalgebruiker oor 'n linguistiese venroë

of taalbeheersing (linguistic corrpetence) en 'n geïnternaliseerde

sisteem beskik. Hiermeeword bedoel dat elke taalgebruiker 'n

onderliggende implisiete kennis van sy taal besit wat han in

staat stel an met ander sprekers van die taal te kcmmmikeerI en

an te kan onderskei tussen goedgevornrleen afwykende sinne.

COrtp:tence is beskou as iets wat verskeie treë voor' perfonnance

gekan het. Ccrapetenceword in die TGGgebruik in die kader van

die speurwerk na universalia . Die gebruik wat die mens van

hierdie taalkennis maak, noemChcmsky~fo.rrnance. Hieronder TNOrd

verstaan die werklike taaluitings van die taalgebruiker in kon-

krete situasies en ditword verder gekernnerken beperk deur "n
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aantal nie-linguistiese faktore soos beperktheid van die geheue,

tydrx:xx1,onoplettendheid, verstrooidheid, slordigheid, steurings

in die kamrunikasie-kanaal, ens. as gevolg waarvan baie gebruike

van die performance ongrannatikaal is. Ons begin dikwels rret

falSé starts. Ons begin In sin op een rranier en voltooi dit

dan op In ander m:mier. Dis alles deel van perfonrance. Canpetence

is die geïdealiseerde sisteem wat grondliggend is aan ons taal-

vaardigheid.

Di.e catlpetence YJOrd beskou as die beheersing van die reëls van

die taal wat deur elke nonnale taalgebruiker op grond van In

aanqebcre venroë verwerf is. In Granmatika in hierdie opset is

die beskrywingdeur middel van In eindige versaxreling reëls van

dié .ca11pE:tencevan die ideale spreker-hoorder. Hiervan sê

Chanskyl: "A granmar of a language purports to be a description

of the ideal speaker-hearer Isintrinsic CCITpetence".Vier belang-

rike karaktertrekke van die Tl-spreker se taalkennis of taalvemoë

(carpetence) is:

(a) vorm

(b) betekenis

(c) kommunikasie

(d) kreatiwi tei t

----------------------------------------

1. Chansky, N.: Aspects of the Theory of Syntax, p.140 •
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performance of taalgebruik is nie altyd in ooreenstemning

rret taalvenroë (corrpetence) nie, aangesien ons dikwels

sinne vormwat ons as onaanvaarbaar kan beskou as ons dink

in terme van taalvernoë (ca:npetence). Die rrodel van die

. COI1l?étence,die grarrnatika, gee geen uitsluitseloor die wyse

waarop 'n perfomnce-proses verloop nie. Dit bestaan uitsluit-

lik uitgeordende abstrakte reëls. Die rrodel pretendeer nie dat

hierdie geordende reëls aandui watter stappe die taalgebruiker

doen as hy taaluitings produseer nie. Dit toon slegs verhorldings

aan en abstraheer van tydsfaktore en situasies In raamwerk

waarin taalgebruik plaasvind.

Watter plek dfe canpetence-=granrnatikain 'n perfonnance-rrodel rroet

hê, is nog In baie arstred.e en onduidelike saak. Hier het ons

eintlik te makerret dieselfde probleme as die ondersoeker het wat

wil vasstel op watter wyse die spelreëls van skaak in die

performance van die skaakspeler funksioneer. Dis nie onaanneanlik

dat die skaakspeler as hy In set bedink, alle relevante spelreëls

-..

stap vir stap nagaan nie. Die spelreëls vormdie geïnternaliseerde

kennis wat aan hemdie basis verskaf waarop hy sy onderskeie

sette kan kies.

-
5.6· ChdrnSkyse kritiek op die óUdiolinguale metode van taalonderrig

Die heftigste kritiek teen die oudiolinguale metode van taalonderrig

wat grotendeels op die strukturalisme en die st:i.rm.llus-reaksieteorie

oor leerprosesse van Skinner gebaseer is, kan indirek reeds in 1959
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van Chanskymet sy resensie oor Skinner se boeke Verbal

.Béha.vior. Skinner en Chanskyverteerw:x:miig die twee be-

langrikste standpunte in die linguistiek naamlik: die

behaviorisme teenoor die rrentalisme. Sonder an origens die

bedoeling te hê.an iets vir taalonderrig te doen, bring

Chomskymet sy artikel In fundarrenteel-teoretiese besinning

te weeg op die heersende taaldidaktiek.

Chanskyse opvattings oor die 'mG het sielkundiges vir die

eerste keer gedwingern hul beskouings oor taalgedrag in her-

siening te neem. Hy VOl aantoon dat die leerteorie in prinsiepe

nie In persoon se verrroë an taal te gebruik, kan verklaar nie

en dat die verwerwingvan S/R-waarskynlikhede In totaal onekom-

miese verklaring van die aanleer van taal is. Dit is teoreties

onrroontlik an die waarskynlikheid van woordgroeperings in nuwe

kanbinasies te bereken. Daar is geen perke aan die aantal nuwe

sinne wat gevormkan word nie. Gevolglik kan In persoon se taal-

gebruik (perfonnance) nie gebaseer word op die beperkte rronster

sinne wat hy reeds gerealiseer en ervaar het nie. Volgens Chansky

is die behavioriste nie in staat an te verduidelik hoe die mens

In taal aanleer nie en Chanskyontken dat taalgedrag afhanklik

is van eksterne stimuli. Chanskybestry dan ook die denkbeeld

dat die mens In passiewe organisme is waarin die taal van buite

af ingebring word, dit wil sê dat die taal leer deur inwerking van

die c:mgewing.
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Die strukturaliste kan geen verklaring gee vir die feit dat

een en dieselfde taaluiting twee betekenisse kan hê nie be-

halwe as jy die TGGgebruik en sê dat hierdie sinne opper-

vlakte- en dieptestrukture het.

Sy belangrikste argument teen Skinner is dat taal In spesie-

spesifieke aanleg van die mens is en nooit uit In dierlike ge-

drag verklaar kan word nie. Dit kan ook nie tot konklusies

lei oor menslike gedrag nie omnie te praat van taalgedrag nie.

Die mens is die enigste Lewendewese op aarde wat taal gebruik

en hy het ook In besorrlere aanleg vir taal. Hy stel ditdan ook

dat dit, wetenskaplik gesien, nie die juiste Iranier is an leer-

beginsels te verklaar wat afgelei is van proewemet diere nie, soos

dit by die behavioriste die geval is en dit dan toe te pas op In

baie meer kanplekse gedrag wat diere nie vertoon nie.

Volgens Chornskyleer elke mens sy eie taal, nie ardat hy op die-

selfde wyse as sy soortgeoote (die dier) gekondisioneer sou

wees nie, maar ardat hy In aangebore vernoë daartoe het an die ge-

gsvens wat in die taaluitings vervat is en wat hy hoor, te organi -

seer tot In grarrmatika (innate capacity of innate principles) .

Hy sê hierdie aangebore vermoé funksioneer soos volg. vanaf sy

gel::x:x:>rtekan die kind in kontak met taal. Via sy taal verrroé sal

die kind wat han van hierdie proses ui teraard nie bewus is nie,

hipoteses vormoor die struktuur van die taal waaraan hy blootge-

stel is. Die spesifieke verrroë van In kind an in In baie kort
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tydj ie In baie ingewikkelde grarrrnatika te verwerf , vergelyk

Chanskymet deduktiewe teorie. Die kind het so iets soos aan-

gebore beginsels wat In mens jou sou kon voorstel as kennis

van universele beperkings op die vormwat die grarrrnatika kan

hê. (OJr die begrip language acquisition device - L.A.D. -

sal in die volgende hoofstuk oor taalverwerwing verder uitge-

brei ~rd).

Die kind toets hierdie hip:>tesis via verdere taalaanbod en

later ook in sy eie taalproduksie. As hy agterkom dat In hi.po-

tese of reël wat hy gevonn het, nie voldoen nie, arrlat hy strydig

blyk te wees rret In nuwetaalaanbod, verander hy hane Hy het In

stel verwerpingsmeganismeswat hornin staat stel an dadelik te sê

of In sin wat hy hoor of maak goed gevonn is (gramnatikaal is)

of nie (ongrarrrnatikaal is). So sal hy deur korrigering vanuit sy

atBewing agterkarn dat die hip:>tese wat hy vir hall.gevonn het oor

bv. die ver lede tyd van die werkwoordkoop - het gekoop, by die

verlede tyd van betaal, nie blyk te voldoen nie. So ontwikkel

die leerling sy vennoë (corrpetence) omin die Tl gramnatikale

sinne te produseer.

Die aanwendingvan die intellek en veral van bewustie en onbewuste

persepste sal taalonderrig volgens Chornskynie nadelig beïnvloed nie.

Die rrenslike geheue kan baie meer teweegbring as slegs papegaaiwerk.

Die mens se geheue (merrory)is meer oerfek as die beste ge-

heue van 'n rekenaar. Dis nie In statiese pakhuis nie,
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maar 'n dinamiese senusentnnn.

By kognitiewe prosesse van leer, is die leerlinge nie vasgevang

in gewoontesnie, want hy besit In kreatiewe krag wat homook

in taal openbaar. Die behavioriste verklaar die selfkorreksie

van die leerlinge vanuit die analogie-beginsel. Volgens Chomskyl

is die menslike taal s6 onnoemlik gekanpliseer en die verwerwing

daarvan kos die leerlingjkind relatief so min tyd dat die begin-

sel van analogie nie in staat is an die taalverwerwing te verklaar

nie, en dat 'n mens dus In aangebore taal venroë rroet veronderstel.

'n Mens kan jou egter met D.A. Wilkins2 afvra óf die behavioriste,

wanneer hulle praat van leer via analogie en wanneer die mentaliste

praat van leer via analise, hulle dalk wel twee verskillende dinge

bedoel, aangesien die behavioriste tog die venroë an analogieë

te lê, wel in die kind aanwesig veronderstel.

Chomsky3 konkludeer dat ons In taalteorie nodig het wat die fo:rrrele

eienskappe van die grarnnatika ondersoek. Dan komegter die rroeilike

punt: "Although such a study, even if successful, would by no means

answer the major problems involved in the investigation of meaning

and causation of behavior, it surely will not be unrelated to these".

1. Chomsky, N.: Reviewof B.F. Sk.i.Jvr.er,Verbal Behavior (1957)
in Language, p:56. -_._--

2. Wilkins, D.A.: ~9U!stics in LanguageTeaching/ p.171 .
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In feite sê Chanskyhier dat In taalteorie wat aandui wat

verwerf \\Crd, nie ipso facto aandui hoe die taalverwerings-

proses verloop nie. Die afstand tussen die vrae wat en hoe

vormegter In kloof wat vir elke taalverwerwingsteorie pro-

blematies is.

Die feit dat Skinner na sy botsing met Chanskyhan absoluut

nie verder verweer het nie, kan toegeskryf word aan die on-

nodige skerp taal waar.in Chanskyteen han te velde getrek het.

Dis dan ook eintlik ironies dat ten spyte van Chanskyse bril-

jante optrede, dit nog altyd die behavioriste en die struktura-

liste is wat die onderrig van In T2 beinvloed het en nog steeds

beinvloed. Dieselfde kan nie van die mentalisme gesê 'WOrdnie.

5. 7 'Die TGG'as teorie' en 'sy waarde vir taalonderrig: In kritiese
beSkouing

5.7.1 Inleiding

Voordat In mens jou baie krities oor die waarde van die TGGvir

T2-onderrig gaan uitspreek, roet In mensbillikheidshalwe teenoor

Chcmskysê dat Chanskyself so eerlik was an nooit te beweer dat

sy taalteorieë iets te sê het vir taalonderrig as sodanig nie.

Dis egter nie snaaks dat hulle die leier van die ophefmakende

linguistiese r~lusie gedwinghet an sy idees oor die onderrig

van 'n vrearrle of T2 kenbaar te naak nie.
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By die North EaSt Conferenceon the Teaching of Foreign Languages

1(1966)wat as titel gehad het: Linguistic Théory , sê Chcmsky

dat hy geen deskundige is op die gebied van die orrlerrig van 'n

vreerrrletaal nie. Hy sê dan verder : "I am, frankly, rather

sceptical about the significance, for the teaching of languages,

of such insights and understanding as have been attained in

linguistics and psychology. Certainly the teacher of language

"M:)ulddo well to keep infonned of progress and discussion in

these fields, and the efforts of linguists and psychologists to

approach the problems of language teaching fran a principled point

of view are extremely "M:)rthwhile, fran an intellectual as well

as a social point of view. Still, it is difficult to believe that

either linguistics or psychology has achieved a level of theoretical

understanding that might enable it to support a '.technology' of

language teaching". Chcmskysuggereer dus duidelik die nie-toe-

paslikheid van sy teorie vir taalonderrig. Nog' n aanhaling van

Chcmsky2waar hy han uitlaat oor taalonderrig by dieselfde konfe-

rensie, toon dat hy die "~" teorie waaroponderrig gebaseer is,

verwerp. Hywaarsku teen ongeëvalueerde aannamesvan die linguis-

tiese teorie na die praktyk net arrlat dié of daardie meester se

teorie so en so sê. Hy sê: "In general, the willingness to rely
----- .i. _

1. Allen, J.P.B., VanBuren, Paul: Chansky: Selected Readings, p.152.

2. Ibid., p.155,
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on 'experts' is a frightening aspect of contemporarypolitical

and social life. Teachers, in particular, have a responsibility

to makesure that ideas and proposals are evaluated on their

merits, and not passively accepted on grounds of authority, real

or presumed. The field of language teaching is no exception.

It is possible - even likely - that principles of psychology and

linguistics, and research in these disciplines, maysupply insights

useful to the language teacher. But this must be deronstirated, and

cannot be presumed. It is the language teacher himself whomust

validate or refute any specific proposa.l, There is very little

in psychology or linguistics that he can accept on faith".

In 1968vra hulle Olansky in In radio-onderhoud van die BOCof

die hipotese van innate principles van taalverwerwing dalk impli-

kasies het vir taalonderrig. ook hier val hy die drills en bybe-

horende stimulus-respons-assosiasies aan en benadruk die kreatiwi-

teit van die taalverrroë. As konklusie gee Chomsky"sy baie aange-

haalde sfinksagtige opnerking: "All we can suggest is that a

teaching programbe designed in such a wayas to give free play to

those creative principles that humansbring to the process of

language-learning and I presume to the learning of anything else.

I think we should probably try to create a rich linguistic environ-

ment for the intuitive heuristics that the normal learner

--------------------------------------------------------------------
1. Macintyre, A.: ~oarnChc:mskylsVieNof language: Readings in

Applied Transformational Grammar,pp.96-113•...



379.

autaratically possesses", Die leerlinge noet volgens

Chanskyvia hul taalvenroë hi.potieses oor die reëls van die

taal wat hy besig is an aan te leer, kan vorm. Dat Chcrnsky

met hierdie suggestie die indruk wekdat hy die ou gramna.tika-

vertaalmetode van taalonderrig aanbeveel waarby irrmersvia

analise en reëls gewerkword, was teleurstellend vir daardie

mensewat nou gedink het dat die taaldidaktiek daannee In

groot stap terug sou doen. Dit bly In vraag of hulle in hul op-

vattings reg is. Die vernarring het blykbaar ontstaan as gevolg

van die t.erm reël wat gebruik word vir sowel die hipoteses wat

die kind onbewusvormuitdie taalgegewens wat aan hemgebied

word, sowel as vir die eksplisiete gramna.tika-onderrig soos

dit op die skole gegee is en nog gegee word. Die aanhangers van

die mentalisme meendat dit voldoende is an die leerlinge in

kontak te bring met voorbeelde van die natruurlike taal. Volgens

Chcrnskyneen die taalvenroë van die leerlinge In groot gedeelte

van die taak van die onderwyser oor. Hierdie gedagte is nie splin-

ternuut nie. Reeds in die vorige eeu meenVonHumboldtdat In

mens alleen die voorwaarde kan skep waaronder •n taal geleer word,

Hiermeehet Chanskyheelharti. -g saarrqest.em en dis ook In baie be-

langrike aspek van die klaskameronderrig . Die aspek van oefening in

die taal word baie in die oudiolinguale metode van taalonderrig

benadruk, maar daaroor het In mens nie baie duidelikheid by die

n:;c; nie.
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Die veronderstelling van die bestaan van 'n venroë vir

die verwerwingvan die Tl, magop hanself aanvaarbaar wees,

maar daannee is nie gesê dat bv. die taalvernoë vir die ver-

werwingvan 'n T2 eae goed sal funksioneer nie.

Dis dus nie die TGGse doel an I n pedagogiese hulpniddel

by die aanleer van 'n taal te wees nie, maar slegs 'n fonnul~ing

van In mens se skeppende taal venroë. Dis nié die TGGse taakstelling

an In tipe grarrmatika daar te stel wat van nut is by die aan-

leer van 'n taal nie. Chanskyhet han hoofsaaklik oor canpetence

uitgespreek en taalonderrig het met perfonnance te doen. Die ves-

tiging van 'n vernoë het egter veel te doen met die m:x:mtlikhede

ten opsigte van gebruik. Hoe,velChanskygeen arrtvoord gee op die

vraag hoe sy teorie op die aanleer van 'n T2 toegepas kan word nie,

is dit natuurlik op sigself nie 'n beswaar teen die teorie nie.

Die waarde van I n taalkundige teorie hang ten slotte nie af van

sy toepasbaarheid op 'n spesifieke veld soos T2-orrlerrig nie.

Chanskyse aanhangers het probeer an sy teorie op taalonderrig toe

te pas. Daar is ook die ouer garde van taalondenvysers wat deur ont-

wikkelings soos die direkte metode en die oudiolinguale metode jare

lank in In hoek gedruk is en wat nou, danksy die nuweteorieë van

Chornskywat neig na die ou skool, weer hoop kry. Dis die voorstan-

ders van die grarrrnatika-vertaalrnetode. Dis egter nie waarheen Chcmsky

mik nie. Sy bemeestering van reëls is totaal iets anders as dié van

die ou formele metode. Hy bedoel dié taalreëls wat lei na die uit-

eindelike vestiging van 'n taalvenroë (corrpetence).
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5.7.2 Chansky se bydrae tot die métcdologie van taalorrlerrig

WatChanskygedoen het, is an die lee:ntes in die leerrrodel

van Skinner aan te toon. Hy het nie probeer an In geldige

alternatief in die plek daarvan te stel nie aIrlat ditnie

sy terrein is nie. Tog het sy idees die ondersoek na ander

metodes in •n nuwerigting gestuur en hy het ook In bydrae

geleNer tot die rehabilitasie van bepaalde pedagogiese teg-

nieke wat te gou deur die strukturaliste veroordeel is.

Chanskyhet baie daartoe bygedra an die aksent te verlê na

die kennis van die leerstrategie wat aan In nuwemetodiek

vir taalonderrig roet voorafgaan en omdie taalpsigologiese

ondersoekwerkop hierdie gebied te ontwikkel. Hy dwingook

alle onderwysers wat hulle besighou met T2-onderrig tot In

meer rasionele benadering van hul probleme.

Chanskyhet die volgende tegnieke van taalonderrig weer in

ere probeer herstel asook op ander aspekte van taal nuwelig

gewerp. Ek sal hierdie aspekte puntsgewys aandui:

(al Dat die leerling wel foute magbegaan aIrlat foute In

belangrike elerrent is in sy leerstrategie. (Die struk-

turalistiese siening van die oudiolinguale metode van

taalonderrig het gemeendat •n mensnoet voorkan dat

In leerling foute begaan).
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Pit Corderl sê hieroor: "It is a way the learner has of

testing his hypotheses al::outthe nature of the language

he is Iearntnq",

(b) 8arrnige linguiste noe:n ook die nut omleerlinge ongram-

matikale voorbeelde van taal voor te hou an In leerling

te leer an die generaliserings wat kenmerkendis vir die

linguistiese canpetence te verwerf", Lakoff2 sê hieroor:

"Theteacher must give the learner a boost to makinghis

own generalizations to learning hewthe native speaker

understands and intui ti vely uses these sentences. This

necessarily implies that it is essential to give the

learner ungrarrrnatical sentences, so that he can study these

along with the granrnatical ones to decide for himself what

the difference is, so that whenhe is on his own and has

to makea decision for himself, he can rely on his new

generalising ability in this sphere to makethe right ge-

neralization" .

(c) Oor die plek van verduideliking sê Kandiah3 : "Thediscussion

of the problems al::oveillustrates its restoration of intel-

lectual acti vi ty to a position of respectabiIi ty in the

classroanll
•

-." ------------------------------------------------

1. Corder, PitS.: The Significance of Learner Is Errors, In:
Iral 5, 1967-p.167.

2. Lakoff, R.: Transfonnational Granrnarand LanguageTeaching,
In: LanguageLearning 19, 1969-ppl17-140.

3. Kandiah, T.: The Transfonnational Challenge and the Teacher
of English, In: LanguageLearning 20, 1970,lP.151-182.
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(dl Voorrangnoet verleen Y.K>rdaan die vrye skeppendeuit-

drukkingsvernDë, ook as dit sans gebeur ten koste van die

korrekte uitdrukking. Ralph Hesterl gee hieroor die vol-

gende prikkelende gedagte: "Uncorrected incorrectness

is not to be feared as muchas the banning of originali ty

and the mistakes it entails Il •

(e) Die TGGbied. aan die taalonderwyser In algerene opvatting

oor die taalsisteen wat juister en vollediger is as dié

van die ander grarrmatika-rrodelle en ditbehoort die taal-

onderwyserook te voorsien van die beste linguistiese basis

vir In taalonderrigpedagogie .

Dit lê nie in die daarstel van spesifieke reëls en prosedures

nie, maar an die onderwyser se begrip van die wese van taal en

die besef van die kompleksiteit van die taalaanleerproses.

Baie van die huidige werk in linguistiek het geen direkte

toepassings in die klaskarre.r nie. Dit beteken egter nie dat

dit geheel en al irrelevant is vir taalonderrig nie. In Onder-

wyser wat 'n goeie linguistiese agtergrondskennis besit, is

is in In beter posfsf,e an sy kritiese oordeel uit te spreek

in die keuse en skepping van materiaal en meer geneig an

deeglike }?€dagogiesebeslui te te neen.

1. Hester, Ralph: Teaching a Living Language, p.SI.
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(fl Die 'lG(; is nie 'n skadelike breuk met die grarrmatika-

m:x:1ellewat tot op datumdie botoon in taalonderrig

gevoet het nie, maar dis In samevatting van die be-

langrikste bydraes van die tradisionele en struktu-

rele grarrmatika. Dithet In versoening te weeg gebring.

tussen metodologieë. Hierdie versoening is veralop die

gebied van die sintaksis, bv. as In mens kyk na die sin-

taktiese dubbelsinnigheid wat na vore kamin die sin :

the 'hatre:i 'of the enemi.es ", Die tradisionele grarrmatika

gee hanself rekenskap - hoe.welonvoldoendeeksplisiet -

van die intuitiewe korrekte onderskeid tussen subjek-

genitief en objek-genitief, terwyl die strukturele gram-

matika 'n dergelike onderskeid van logies-senantiese aard

verwerp cm::1atditnie deel is van hul fonnele en distribu-

sionele kriteria van hierdie grarrmatikanie. Chanskybehou

die tradisionele onderskeid en maak dit meer eksplisiet

so versoen hy korrektheid van inhoud met noukeurigheid van

vorm,

,(gl Dié wat die opvattings van die strukturaliste2 verwerp,naam-

lik dat elke taal 'n heeltemal eie struktuur het, en saam

met Chanskywil aanneem dat die beskcywingvan alle tale

dieselfde algemenevorm het en gebruik maakvan dieselfde

tipe reëls (vonmmiversalia), dat die tale selfs kategorieë

1. Roulet, Eddy: gnguistic Theory, Linguistic Description and
Lanq~ge TeaChing,p.44.

2. Ibid., p. 64.
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en dieptestrukture gareenskaplik het (weseI1.Sill1iversalia),sien

die betrekkings tussen die kennis van die Tl en die orrlerrig

van In T2 of vreenrle taal in In heeltemal ander lig. Die Tl

is dan nie langer, soos vir die aanhangers van die oudiovisuele

en oudiolinguale rretodes van taalonderrig In ergerlike bron van

.. interference wat so gou m:xmtlik geneutraliseer rroet VJOrdnie.

Die Tl is vóór alles In kosbare hulpmiddel. Die leerling kan dan

in die Tl-lesse (met dien verstande dat die lesse natuurlik

anders aangebied VJOrd)algemenekennis opdoen van die sisteem

en die funksionering van In taal. Ditsal han by die aanleer van

In T2 baie goed te pas kan. H.E. Brekl.e" sê hieroor: "Diese

Aufgabe ist so zu Lêsen, dass dan Schiller im Sprachunterricht

solche Kategorien und Begriffe vennittelt werden, die - wie es

der theoretische Ansatz der allgemeinen Grarnmatikverlangt -

fiir alle Sprachen gUItig und anwendbar s.indr die fiir die Kenntnis

und Beherrschungder j eder Sprache eigentUmlichen lexikalischen

und oberflachen strukturellen (Syntax, M::lrphologieund Phonetik)

Phlin:::rnenekonnenals jeweils besondere Realisierung allganeinerer

Sprachlichen Strukturierungsprinzipien im einzelsprachlichen

Unterricht so in einan weiteren theoretischen Zusamnenhangailiiquat

erklart ..werden".

Hierdie opvatting van die onderrig in die Tl as inleiding op die

problerre van die taal in die algemeen, wenhier by ons en ook in

Europa meer en meer veld. Dit blyk byvoorbeeld uitdie aanbeveling

wat op die airnpos.iurnvan die Raadvan EurOpa2(1972) aangeneemis:
--------------- ._._------------------------------------
1.

2.

Roulet, Eddy: ~~tica, taalbeschrijving en orrlerwijs, p.64 •

Ibid. f p. 65.
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fundeer die onderrig van die grarrmatika van die T2

op die algemene kennis van die grarrmatika wat aange-

leer is by die onderrig van die Tl.

(h) Deur aan te neen dat verskillende tale taaluniversalia

en dieptestrukture in gemeenhet, lewer die TGG volgens

Roulet aan ons die .onmisbaremiddewegan van die een

taal na die ander oor te gaan as daar sprake is van ver-

talings en van kontrasterende analise.

G. Nickeli wat die voordele van die generatiewe qramrat.Ika

vir die kontrasterende analise ondersoek, verklaar op die

TweedeInternasionale Kongres vir Toegepaste Linguistiek

te cambridge dat: "A further advantage is the conception

of 'deep structure' and 'surface structure' in TGG. In the

light of this notion manystructural differences between

source and target language turn out to be mere superficial:

a deep structure feature cornronto both languages maybe

manifested differently in the surface of the languages".

As voorbeeld gee hy die volge.'1desinne:

The accident killed manypeople

Bei .(durch den). dan Unfall \iUl-c1enviele Menschengetotet

en

This aircraft seats 100 people,

In diesem Fluej'zerigkinnen 100 personen platz finden,

1. Roulet, OP. cit., p.65.
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wat lyk of hulle baie van mekaar verskil, maar wat op die

dieptestruktuurvlak l::aie maklik identies lyk as ons dit met

Fillrrore se granmatika beskryf. Fillrrore se gramnatika is In

variant van die TG-rrodel.

(i) Met die TGGkan die begrippe : gramnatikaliteit, ongranmatika-

liteit en sani-gramratikaliteit bepaal .....ord. Volgens RDulet

kan ons nie sonder hierdie begrippe in taalonderrig en veral by

die evaluering van die kennis en die fouteanalise klaar komnie.

In Absolute en willekeurige no:rmsoos wat die tradisionele gram-

rratika bepaal het, skryf die TGGnie voor nie. Maarmet die TGG

is ons in staat an te bepaal of een of ander sin die gevolg is van

die korrekte gebruik van die reëlsistean waarop hy die onderrig

die keuse geval het (in die besef dat daar net so veel sisteme

en subsisteme bestaan as wat daar taal-dialekvlakke is) en, in

die ander geval, die aantal en die aard van die reëls wat weggelaat

is of waarteen foute begaan is. Met die TGGkan ons heel presies

die aard en graad van die gana.akte foute beskryf en ons het nou

In onmisbare hulpniddel an die foute te verstaan en te verbeter,

an die kennis van die leerproses reg te evalueer en ten slotte, vir

die studie van die onderrigstrategie.

Pit Corderl sê van die l::ogeooerrde:"They are significant in three

different ways. First to the teacher, in that they tell him, if he

------------------------------------

1. Roulet, op. cit., p.66.
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undertakes a systematic analysis, howfar towards the goal the

learner has progressed and, consequently, what rarains for him

to learn. Second, they provide to the researcher evidence of

howlanguage is learned or acquired, what strategies or procedures

the learner is employing in his discovery of the language.

Thirdly (and in a sense this is the nore inportant aspect), they

are indispensibIe to the learner himself, because we can regard

the rraking of errors as a device the learner uses in order to

learn".

(j) Met die TGG kan ons die begrippe: afwyking en sty I bepaal, waar-

rree ons dadelik In instrument het vir stylanalise van literêre

tekste. Hoe.veldit binne die bestek van hierdie studie nie on-

middellik relevant is nie, maar veral vir die Tl van belang is, is

di t tog baie interessant. R. Ohman" het literêre tekste van Faulkner,

Haningway,James en Lawrenceondersoek en vasgestel dat hierdie

skrywers se styl eksplisiet gekenmerkkan word volgens die aantal

en tipe transfonnasies wat elkeen by hul sInsbou gebruik.

J.P. Thorne2 het bewysdat die TGG In instnnnent kan wees om die

kerurerkevan poëtiese styl te beskryf. Volgens han verskil ditvan

prosa as gevolg van In bepaalde afwyking van die fomlogiese,

granmatikale en semantiese mnre of reëls wat eie is aan In bepaalde

digter.

------------------------------------,------------------
1. ~ulet, op cit., p.66.

2. Ibid., p, 67.
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Met die TG:; kan ons volgens Roulet die afwyking met betrek-

king tot die standaardstyl bepaal en ook die reëls wat oor-

tree is, aandui en tipeer as die sisteen van In bepaalde

digter.

(k) In die mees resente fonologiese en semantiese ontwikkeling

gee die TG:; nuween sistematiese inligting wat In steeds be-

langriker rol in die taalpedagogie behoort te speel. Die ge-

neratiewe fonologie en die gramnatika het dieperlicrgende

reëlm3.tighede aan die lig gebring wat tot nou toe onopqemerk

is deur die fonoloë soos bv.' die reëls vir die klan op saam-

gestelde selfstandige naamwoordein Engels.

Vir die serrantiek het die TG:; nog nie veel verder gevorder

op die ontwerp van In teorie nie. Die bekende R. Wardhaughl

het reeds die belang aangetoon van die inligting oor In semantiese

teorie oor die interpretasie van In sin soos die van Foder en

Katz, vir die onderrig van lees (verstaan van die geskrewe taall:

"Carprehension requires for rrore than understanding the meanings

of the individual w::>rds and then fusing these meanings by sane

mysterious process so that sense will result. It is this pro-·

cess, the fusion itself, that requires a close examination. It

has syntactic and semantic canp:ments, about which the linguist

can provide Important information".

1. Roulet, op. cit., 9.68.

---------------------------------------------
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5. 7.3 Kritiese ópterkirtgs oor die TG3in die lig van T2-ónderrig

H<:>eNe1die voorafgaande opnerki.rqs almal, In posf,tiewe klank

gehad het en hoewel dit so is dat die TG3In noukeuriger en

vollediger granmatikaIrodel is en In rrodel lyk te wees wat

In vernuwing in taalonderrig sou kon bewerkstellig, is daar

ook In negatiewe kant.

Die indirekte kri tiek van die TGGop strukturalistiese en

behavioristiese uitgangspunte vir vreemdetaalonderrig of

T2-onderrig het In aantal ou sekerhede ten opsigte van

T2-onderrig laat wegval. Vir hierdie ou sekerhede het die

taalpedagoë rog geen nuwes.aan die hand gedoen nie. Die

verdienstes van die TG3op die gebied van In suiwerder taal-

beskrywing is onmiskenbaar. Tog is ons in die verband van

hierdie studie baie neer geïnteresseerd in die toepassings-

m:x::mtlikhedevan die teorie van die TGG. Die TGGhet hom, In

teenstelling met die strukturalisme, onafhanklik van die prak-

tyk van vreemdetaalonderrig ontwikkel. Baie linguiste het

eintlik maar teruggeskrik vir die toepassingsrroontlikhede van

die TGGvir vreemdetaalonderrig . Daaroor bestaan daar dan ook

meer menings as sekerhede, en die menings is dikwels so teen-

strydig dat gevolgtrekkings nie maklik genaak kan word nie.

Baie van die sogenaarrdegoeie eienskappe soos aangedui, word

bevraagteken en die pogings van die afgelope meer as tien jaar

an die TGGwerklik in die praktyk toe te pas, het aan die meeste

taalonderwysers geen bevrediging geskenk nie. Die belangrik-
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ste kritiek teen die praktiese gebruik van die 'Iffi in die

klaskamer kan puntsgewys soos volg sa.arrgevat 'WOrd.

(a) On In eksplisiete beskrywing van taal te kan gee, ge-

bruik die 'Iffi in veral die meer resente grannatikas In

abstrakte en ingewikkelde apparaat wat 'n mens nie

scmner so in die onderrig van In taal kan gebruik nie

en veral nie met leerlinge nie.

Die eenvoud van die eerste herskryfreëls van Chansky

in sy 8yritactiC Structures van 1957 magdaartoe gelei

het dat die pedagoë effens te gou beindruk is. Hulle

kan rroontlik wel gedink het dat leerlinge In sin soos

volg abstrak sou kon voorstel1:

Sentence NP+VP

(Nounphrase en verb phrase)

Dit wil sê, vervang simbool sin deur simbool NS (naam-

woordstuk en WS(werJct...oordstuken an leerlinge dan die

l:xx::m:liagramte laat teken:

S

NP VP

1. Chansky, N.: Syntactic Structures ,pp. 26-p.27,
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.Maar die transfonnasionele reëls ~rd dan meer ingeNikkeld

en rroeilik an te gebruik. Hier volg een van die eenvoudig-

ste passiewe transformasiesI

Structural analysis: NP - Aux - V - NP

Structural change Xl - X2 - X3 - X4--?
X4 - X2+ be + en + X3 -

by+Xl

Met behulp van die 1:xx:m:ii.agramkan In mens die struktuur

van die sin voorstel en ook weer In nuwe1:xx:m:ii.agramaflei.

In Mens kan bv. In sin in die passief verander deur die volg-

orde van die elenente waannee In. mens begin het, te wysig

en deur die elem:mte be .~ en Ei: by te voeg.

Die vraag wat taalonderwysers stel, is of die voordeel of

wins wat In mens sou hê om nou baie presies In sin te kan

beskryf, deur abstrakte voorstellingswyses en simbole nie te

duur betaal word nie. Vir In bepaalde soort leerling is dit

heelterel te moeilik an te verstaan. Die metataal en die

linguistiese eenhede en reëls het ná 1957 s6 abstrak gew::>rd

dat daar op geen enkele vlak van T2-onderrig gebruik van ge-

maak is nie.

----------------------------------------
1. .Chansky, op ci t., p.1l2.
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(b) Die TGGword dikwels slegs "n leë en sk€m3.tiese

formalisme wat in handboeke dikwels lei tot In te

si.rrq?listiese voorstelling van die linguistiese feite.

Baie handboeke gebruik slegs die metataal en die for-

rralisrne en verwaarloos die belangriker elerrente van die

teorie van Chanskysoos bv. die dieptestruktuur en taal ....

universalia. Hieroor kan daar dan ook van die kant van

ander taalkundiges baie kritiek. l30wen en MJore1 sê.

As there is nore to rrath€m3.tics than knowing the mtation,

so there is a great deal rrore to transforrrational theory

than the clever juggling with formal.as, In fact, aver-

concentration on forImllaic abbreviations can obscure the

underlying fundamental notions that the theory seeks to

represent" .
2So veroordeel Lakoff <MenThanas en Eugene R. Kintgen se

poging : Transfomtional Grarrm:ir and the Teacher of "English

met die v.x:xJrde: "These authors are mt using transformational

grannar : they are using only its hollow shell formation

( ) Rather then teaching students to reason, they

seem to me to be teaching students to use neH formrl.as, In-

stead of filling in patterns of sentences - surface structures -

students row have to learn patterns of abstractions - the rules

thenselves. And these rules are without exceptions, fakes".

1. Roulet, Eddy : Gramnatica, taalbeschrijving en onderwijs, p.71.

2. Lakeff, R.: Transformational Grarrmarand LanguageTeaching,
In:Language Learning 19, 1969,pP.1l7-140.
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Lakoff1 bewysverder aan die hand van 'n bekende vocrbee.ld

dat die transfo:rnasiereëls vir die lydende vormin Engels

soos wat Chanskyditgee in : Aspects of the TheorV"óf .Synt~

onteoreikend is en dat hulle daaran: "are of no use as a

,t:edagogicaldevice: it does not enabl,e students to reason

better ( nor does it makeclearer generalizations than they

need to know to use the passive as a native speaker does".

Nat belangrik is omte weet, is die algemeneopvatting oor

taal, die heuristiese metodes wat in die ondersoek.gebruik is

en die op- en aanmerkingsop 'n bepaalde konstruksie. In 'n

artikel van Jakobovits2 ~rd die volgende voorbeeld gegee van

die toepassing van die TGG: "Changethe follo,ving list of

words using the sex transformation: boy, father, bull, sun -

which might yield girl, rrother, CON, neon", Of an 'n ander

voorbeeld te gee: "Change the follONing list of verbs by ef-

fecting a perfective transformation: to drown, to love, to

switch on the light, to talk - which yields : to eat, to play

chess, to sleep, to read".

Hierdie gedagte-kronkel is vir my nie baie duidelik nie.

(c)_ Die TGGverskaf geen linguistiese of metodologiese basis aan

struktuuroefeninge met transformasie~ nie.

1. Lakoff, op. cit., p.131.

2. Jakobovits, LeonA.: Irrplications of recent psycholinguistic
developnents for the teaching of a second language,
In: LanguageLearning XVIII, nos 1 en 2pp.89-109...JUnie 1968.
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Rosenba.um1sê hiervan: "The rules in a transfonnational

gramrrar are quite different from the rules countenan:::ed

by prescriptive linguistic descriptions and frcm the in-

structions for sentence building found in so rrany text-

books (•••..•. ) Ongoing'WOrkin transfonnational granmar

shows that it is incorrect to think of two sentences as

being related by a transfonnational rule or a set of rules

which sorreh.cM converts one sentence into arother".

Eintlik noet ons twee soorte transfonnasies onderskei

die sogenaanrle naieNe transfonnasies waannee ons In sin

kan ansit in In ander sin en die transfonnasies van Chc:rnsky

waannee ons In abstrakte dieptestruktuur kan ansitin In op-

pervlaktestruktuur, wat ons daarna noet onderwerp aan rror-

fologiese reëls an die vorm van ' n sin uitdie spreektaal of

die skryftaal te verkry. Hierdie verwarring is rroontlik te

wyte aan 'n te haastige lees van die eerste uitgawe van Chansky

se grannatika waarin kernsinne onderskei YX:>rdwat ooreensten

net die mees eenvoudige verklarende akt.Lewe sinne soos: 2

Mijn rrDeder maakt het eten klaar

Hiervandaan is dit rroontlik om net behulp van sogenaarrdeop-

sionele transfonnasies die negatiewe aktieve, of vraende en

gedeel telike vraende strukture te maak:

Mijn rróeder nE.ëikthet eten' niet klaar.

Maëi.kt mijh rrDeder het eten klaar?-

Wie maakt hét eten klaar?

1. Roulet, Eddy: Grarrmatica, taalbeschrijving en onderwijs, p.72

2. Ibid.
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Reichling1 lewer pragtige kc:mnentaaroor die aspek van

di.ept.e- en oppervlaktestrukture wat dan ingesp:m sou kon

1NOrdan dubbelsinnige sinne te kan verstaan en verklaar.

Dat daar verwarring sou wees an sekere sinne te verstaan,

is nie die probleem nie. Alle sinne staan tog in 'n ver-

band, in In teks.

They are flying planes, is seker dubbelsinnig, naar ver-

staan ons dit an::1atons die sin rret behulp van 'n transfor-

rrasie kan verander na : Planes 'are 'fldNri.by then?

Nee, dis nie so nie.

Reichling2 sê: "Wat is dan wel de reden? De reden is een-

voudigweg, dat elke uiting altijd en eeuwig in een situatie

of in een tekst voorkant, en dat geheel de taalsysternatiek op

deze aanvulling door tekstuele of situationele gegevens is

aangelegd". "Ik heb het paleis op de dam gekiekt. Mijn

naat zegt : Zo, nee, ik deed het vanaf de brug over het Singel -

en wij begrijpen elkaar".

Die verband tussen die betekenisse hang nie af van die gram-

natikale struktuur nie, rraar deur die gemeenskaplike situasie

van hoorder en spreker. Vir die doeleindes van taalonderrig is

terrre soos dieptestruktuur en oppervlaktestrul<tuur veels te

abstrak.

------------------------------------------

1. Reichling , A.: VerzameldeStudies ,pp. 90-91.

2. Ibid.,. p.90.
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(dl Dit het gelyk of hierdie opsionele transfomasies die

noodsaaklike inligting vir die opstel van struktuur-

oefeninge met transfonnasies sou verskaf ~ aangesien

hulle die leerling leer an van In.basf.ss.in oor te gaan

na In afgeleide sinswending.

Die forrrulering van die reëls was nog altyd baie inge-

wikkeld vir die meeste leerlinge. Daaran is die reël ge-

illustreer met een of meer voorbeelde van sinstransfor-

ma.sies soos bv. met struktuursinne in die taallaboratorium,

Maar sodoendeverloor ons een van die voordele van die

transfonnasiereël: die presiese kernrerkevan sy werktnqs+

feer. Transfomasionele oefeninge was al lankal voor

Chanskyse tyd bekend as 'n pedagogiese tegniek.

Metodologies gesien, kan ons nie uit die transfomasiereëls

wat Chanskygebruik, aflei dat ons 'n taal noet onderrig

met behulp van transfonnasieoefeninge nie.

Anita Pincas1 ma.akdit soos volg duidelik; "The rrost serious

misinterpretation is the belief that transformational grarmar

implies that language teaching should be by transfonna.tional

drills".

1. Pincas, Anita: Transformational Generative, and the EFL
Teacher, In: English LanguageTeaching 22, 1968,pp. 210-220.

-------------------------------------------
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Daar bestaan ook groot twyfel of die taalonderwyser met In

TGGdie progressie in In taalkursus kan bepaal. Die TGG

is geen sisteem waanneedie onderwyser stap vir stap sinne

ui t die taal kan bou nie. In Menskan ook nie uitgaan

van In klein aantal kernsinne scdat ditaan die onderwyser

In bepaalde aantal basisuitinge sou aandui en van basiese

taalui tinge oorgegaan kan word na meer ingewikkelde taal-

ui tinge nie. Daar kan ook nie met sekerheid l::eweerword dat

die reëlsisteem soos die linguis ditopstel, nie alleen In

taalbeskrywing inhou nie, maar ook In weergaweis van die

kernprosesse wat In rol speel by taalverwerwing en taalge-

bruik.

1Lamendella skryf uitvoerig oor hierdie probleem in sy artikel

oor Rutherford se handboek. "I'lehave no reason to believe that

there is an isorrorphisrnor even any relationship whatsoever

between the structures, categories and rules of any theory of

description and the cognitive structures and processes involved

whenhumanslearn, store and use language".

Chornskyhet self baie daartoe bygedra dat hierdie dubbelsinnig-

heid ontstaaJl het omdat hy aan die begin met sy : Syntactic

Structures han voorgeneemhet an die reëlsisteem waanneealle

grarrrratikale sinne van In taal bepaal kan word, te rekonstrueer.

------------------------------------------------------------------

1. L3mendella, J.T.: 13eyk"':!of W. Rutherford : MJdernEnglish I p.150.
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Hy het pas later veral in ASpects of the Theory of Syntax

laat deurskemer dat hierdie reëlsisteem 'n m:x1elis van die

competencevan die Tl-spreker.

(e) Die TGGbeskryf alleen die competencewat alle taalgebruikers

in gemeenhet, en waannee 'n oneindige aantal grëlIl1T'atikale

sinne getou kan Word.

Ccmt:etencesê niks oor ons verrroë an te kormnmikeernie en

Chomskyklassifiseer dit taamlik vaag onder performance.

Competenceis slegs 'n sinsvlak-grammatika met gedeeltelike

beskrywtnqs, Tog is ditjuis die kcrrmarukat.Lewe aspekte wat

so 'n belangrike rol speel by die onderrig van 'n T2. Die

skeiding van competence en performance gee nie net 1:)1yk van In

onderskatting van per'formance in die TGGnie, maar bowenal

'n volledige verontagsaming van die noodsaaklike verbande wat

daar tussen CClITlPetenceen r;erformance bestaan.

Taal vervul 'n kommunikatiewefunksie. Daaran moet ons nie net

die forrnasiereëls onderrig nie, maar ook praatreëlsl scd.at

leerlinge ook vleet wanneer 'n grarrmatikale taaluiting in 'n be-

sondere konteks linguisties en situasioneel werklik toepaslik is.

Die klag wat so dikw"elsgehoor word dat leerlinge goed vaar met

oefeninge in die klas, maar die T2 nie vir enige besondere doel

-------------------------------------------------------------------------

1. Corder, S. Pit: J[ltrcd.~pg Applied Linguistics, p.93.
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buite die klas kan aanwendnie, is juis te wyt.eaan die feit

datdaar wel In grarrrnatikale venroë (competence)bestaan,

maar nie In kcmnunikatieweverrroë nie (perfornance). Hulle

het die eerste een verwerf sonder die ander een. Dié probleem

is tot vandag toe s6 dat die linguistiese teorie slegs begaan

is oor die interne struktuur van sinne. Daaromsal die soort

beskrywings wat die onderwyser nc:dig het omdie kanmunikatiewe

taalverrroë van sy leerlinge sistematies te ontwikkel, ontbreek.

Taalgebruik is meer as net die produksie van goedgevonrdesinne.

Die skeiding tussen Cdmpétenceen performance lei tot die ge-

vaarlike gevol~~ekking dat taal uitsluitlik introspektief be-

studeer kan W)rd, dis duidelik In oorreaksie teen die behavioriste

wat hulle slegs bepaal het by die direk-waarneembare taalverskyn-

sels.

Die studie van die perforrrance.'WOrddeur die 'TGG op die agtergrond

geskuif en verwaarloos. Dis waaran die strukturaliste (dit wil

sê voor Chansky)veel meer invloed op die onderrig uitgecefen het.

Hulle het met die oppervlaktestruktuur gewerk - met die gebruik!

Die aanleer van 'n T2 veronderstel nie net die verwerwingvan 'n

sekere canpetence nie, d.w.s. bepaalde reëls van 'n T2 nie, maar

ook van In ooreenstemrende mate van per'formance , Dit wil sê ( van

die reëls soos toegepas op die luister en produksie van die alle""

daagse spreektaal. Van hierdie reëls weet ons nog nie veel nie.

Die beste transformasionele beskrywings lewer slegs 'n deel van die

inligting wat nodig is an bv. In taalkursus te kan opstel.
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Helbig1 sê hieroor: "An der Notwendfqkef.t;von generativen

Strukturen fUr den Sprachunterricht dUrfte deshalb kein

ernsthafter Zweifel bestehen. Nur sollte mansieh bewosst,

bleiben, dass es sich urnLangue-Strukturen handelt, die nicht

in gleicher Weise Parole-Strukturen sind und insbesondere

nicht den idiOl1E.tischeStrukturen gerecht werden, die fiir

die Kammunikation- schon &~ Anfangdes Unterrichts -

ausserordentlich wesentlich sind. Diese Einschrankung spricht

nicht gegen die generative Sprachtheorie, spezifiziert aber

deren Bedeirtunqin der Applikation auf den Frerrdsprachenunter-

richt" .

(f) Die TGGhuldig 'n te beperkte opvatting van die linguistiese

ccmpetence. Hy verwaarloos in die besonder wat deur verskeie

taalkundiges die córrrnunicative col~,petencegenoemword. Dis tcg

dwaas an aan leerlinge te leer hoe an korrekte Engels of Afrikaanse

sinne te bou, sonder omhulle tegelykertyd te leer hoe die

selfde sinne in die onderskeie situasies van die daaglikse

kommunikasiegebruik word.

(g) Die TGGbepaal han oor die algemeenhoofsaaklik by die beskrywing

van die sin en verskaf geen inligting oor die struktuur van die

dialoog en paragrawe nie. Hoebeter jy die linguistiese strukture

van die gesprek ken, veral die vraag"'en-an~rd-verhouding)

1. . Helbig, G.: ~Anw~~~e~~ rrcderner linguistischer Theorien i.rn
~~~PE.~~Q_:~t~g_~.£0!:__~q_ ..~~_9.~D_J?e~j.ehUDg§L~i~chenSpr~ch-
und Lerntheorien, p.302.
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hoe beter kan jy die leerling leer omin die T2 'n gesprek

te voer. Verder kan jy nou ook vasstel watter linguistiese

inhoud in 'n taalkursus ingesluit moet word.

(hl Daar is verder die probleem dat, die TGG so vinnig sy teorieë

verander en ontwikkel dat 'n onde.rwysernouliks 'n kans het

an 'n bepaalde siening in die onderrig van 'n T2 te gebruik

of dit het al weer verander en noet nou as verouderd beskou

v.ord. Die teorie het in die jare 1955~1965heelparty wy"'"

sigings ondergaan dat die eerste toepassings vir taalonderrig

al verouder het op die oomblik dat dit verskyn het. Die jongste

is bv. die terugkeer van die norfologie in die TGG. Baie stel..,.

lings bly natuurlik slegs teorieë en kan dikwels nie empiries

bewysword nie. Watter TGG-:bewerkingnoet 'n T2-onderwysernou

volg?

(i) Daar is nog nie so baie transformasionele generatiewe beskrywings

van die belangrikste tale wat onderrig word nie. Bowendi.enis

hulle onvolledig en gebaseer op verskillende bewerkings van die

teorie.

Chanskyhet baie kritiek uitgespreek oor Skinner se Leerrrodal.,

maar hy het niks daarvoor in die plek gestel nie.

Die onderwyser weet dat die metodologie van oudiovisuele hulp-

middels en struktuuroefeninge baie leantes het, naar hy beskik

oor geen beter reeds uitgetoetste alternatief nie. Veralop die

gebied van taal verwerwing (waaroor later meer1 bestaan daar dus
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nog geen volledige oplossings vir al die taalonderwysers se

problerre nie. Dis egter die taalonderwyser wat die oplossings

sal ITDetverskaf.

(j) Die teoretiese rrotivering van die beginsel van struktuuroefeninge,

soos wat dit in die oudiolinguale metode aangebied word, word

deur die TGGafqewys. Tog 'WOrddaar verskillend gedink oor die

vraag of bepaalde oefeninge wel of nie toelaatbaar is nie, VaI'.-

uit In TGG-standpunt.JakobOlTits1sê daaroor dat vanuit In t.ec--

retiese standpunt die ontwikkeling van In T2-taal vermoëverge-

naklik noet kan word deur leerlinge transfonnasie-oefeninge te

laat doen van die volgende tipe:

I cannot pay my rent because I ambroke;

If I werenIt broke I could pay myrent;

Given the fact that I have no rroney, I cannot pay my rent;

Hawdo you think I could possibly pay myrent if I ambroke;

Since I ambroke, the rent cannot be paid;

To pay the rent is impossible given the fact that I have no

m::mey,etc.

Die voordeel van hierdie soort transfonrasieoefeninge en struktuur-

oefeninge is volgens Jakobivits dat transfonnasieoefeninge In ver-

binding lê tussen oppervl.akt.e- en dieptestrukture, terwyl stru_1<tuur~

oefeninge uitsluitlik tot die vlak van die oppervlaktestruktuur beperk

-----_._---------------------------------------------------------------~----
1. Jakobovits, LeonA.: F2.!.ei~_J;.an912:~geLearning, a .!:§ycholi~guistic

Ana~sis of the Issues,pp.21- 22.
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bly. Hierdie soort driloefening is volgens Jakobovits beter

as pattérn drills.

Daar is vandag heelparty soortgelyke suggesties in werke

oor die TGG,maar nêrens word duidelik gerraakwaartoe sulke

oefeninge rroet;dien en watter plek hulle in die geheel van

'n kursus rroet; inneemnie. Die rrotivering is dikwels dat die

leerlinge 'n gramnatical competencemoet;ontwikkel. Die ont-

wikkel van 'n grarrm3.tical competence is egter in die onderrig

van 'n vreemdeof T2 'n snaak3e begrip. Die leerling het immers

reeds 'n grarrm3.tical canpetence aangesien hy sy Tl beheers.

In die toepassing van die TGGgaan linguiste dikwels nie uit

van die vraag watter probleme van die onderrig met behulp van

taalkundige gegeYlensopgelos kan "M)rdnie, maar van die vraag

hoe linguistiese nuutjies 'n plek kan vind in reeds vasstaande

onderrigprosedures.

HOeYlelsekere linguiste beNeer dat die TGGdie ou tradisionele

grarrmatika wat deur die strukturaliste gesisterratiseer is, verder

verfyn, stem ander hiermee weer glad nie saam nie. Rosenbauml

wys op die groot verskil tussen deskript.Lewereëls in 'n gram-

matika en preskriptiewe reëls ten behoewevan T2-leerders.

Volges homis daar sprake van 'n volstrekte misplaaste popularisering

van die TGGten behoewevan taalonderrig. Die suiwer transformasie-

oefening behoort tot die oudste en bekendste oefening in T2-onder-

rig, maar die TGGkan nie beskou word as 'n taalteorie wat aan

I . Van Els, T., Extra, G., VanOs, Ch., Nongaerts, Th.: Handboek
voor de t~te taa~de ( het leren en onderwijzen van
rroderne vreerrde talen, p.186.

hierdie soort oefening enige teoretiese grondslag geee het nie.
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Uit die feit dat sommigesinne in strukturele opsig trans-

fonrasies van ander sinne is, volg nie dat met dergelike sinne

ook só geoefen :rroetword nie. VanEk1 noen oefeninge waarby

aktiewe sinne in die passief oorgesit rroet word nie net nut-

teloos nie, maar ook selfs skadelik. Hulle is nutteloos orrdat

die T2-gebruiker in die praktyk nie die minste behoefte het

aan die verrroë an aktiewe sinne in passiewe sinne oor te sit

nie. Dis volgens VanEk op verskillende gronde selfs skadelik.

In Paar van hierdie gronde is2

(i) Sinne in die lydende vormkomvolstrek nie altyd

met sinne in die bedrywendevormwaarvan hulle

as afgelei beskou kan word, ooreen nie.

(ii) Dis ook nie korrek dat alle bedrywendesinne met

In voorwerp in die lydende vormoorgesitkan word nie.

(iii) Wanneerons alleen die mees elenentêre betrekking:

handelende persoon - handeling - objek beskou, sou

ons kon sê dat Jan slaan Piet en Piet word deur Jan

geslaan dieselfde Ibeteken I. In die praktyk word die

keuse egter tussen beide sinne bepaal deur In aantal

faktore, in die besonder deur die vraag of ons wil sê

wat Jan doen of wat Piet oorkan. Of ons die verskil

tussen die twee sinne semanties of stili sties noen,

maakvir die onderwyser nie saak nie.

-------------------------------------------------------------

1. VanEk, J.A.: Het onderwijs in m:xlernevreem:letalen, p.46.

2. Ibid.
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Watbelangrik is, is dat hulle in duidelik. verskillende

anstandighede gebruik word, Dit blyegter nog "n tipe sin wat

die leerling bemeester het en wat hy oral in hierdie omstan-

dighede kan aanwend. Die baie nadele wat, soos uit die voor-

afgaande blyk, verbind is aan oefeninge waarbydie situasionele

konteks ontbreek, het sarmige onderwysersdaartoe gebring om

sistematiese struktuuroefeninge uit hul taalprogram te skrap.

Newrrarken Reibell maak die belangrike stelling: "to abandon

the notion of structural gradering and structural ordering of

exercise material in favour of situational ordering". Dis

egter nie nodig omdie sistematiese inoefen van strukture

wegte doen nie omdatdit' n belangri.l<esteun vir die verwerwtnq

vanreëlbegrip kan wees, mits die sinvolle "n hoë prioriteit ge-

niet, want dis reeds by die kleuter die geval. Die oplosaanq

vir hierdie probleemrroecdan ook nie gesoek word in die oorboord

gooi van sistematiese struktuuroefeninge nie, maar in die same-

stelling van streng situasioneel-gebonde struktuuroefeninge. 'n

Mens moet egter noulettend daarop toesien dat die taal geen gE.Wp.ld

aangedoenword terwille van die oefening nie.

Die vraag of die nut van struktuuroefeninge in T2-onderrig afgelei

kan wordvan "n TGG-deskripsievan die reëlsistean, van "n taal, is

duidelik "n anstrede kwessie. Hierdie probleemsal deur die taal-

pedagoë self opgelos moet \\Drdomdatdie TGGgeen didaktiese impli-

kasies wil bied nie. Transforrrasieoefeninge in T2-onderrig kan

1. VanEk, op. cit., p.46.
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nie garotiveer word op grond van t.ransformasaereêl,s in

die TGGnie crrdat; die begrip transfonrasie hier 'n funda-

rrenteel verskillerrle :betekenis het. In die TGGword via

transformasies 'n taalteoretiese verband gelê tussen opper-

vlakte- en dieptestrukture . By die onderrig van 'n T2 is

transformasies praktiese oefeninge waarby uitsluitlik sprake

is van 'n omsetting van taaluitings op die vlak van die opper-

vlaktestruktuur.

(k) Die vraag kan gestel v.Drdhoe gramratikareëls taalvaardigheid

kan bevorder. Denninghaus1 meendat taalonderrig nie ver:beter

v.Drddeur leerlinge onderrig in gramratika te gee nie. Hy vra

homself af waaromiemandwat 'n T2 leer, eksplisiet meer reëls

van die taal sou noet ken, as wat hy van sy eie taal ken. O:Jk

sonder die kennis van reëls kan 'n mens jou voldoende in die

Tl of T2 uitdruk. Die leer van reëls het geen invloed op die

werklike venroë an te korrnrunikeernie. Volgens Denninghaus (1971)

is eksplisiete kennis van TGG-reëls vir die T2-leerder eerder

'n :belemrering as 'n hulpniddel vir die ve:rwerwingvan T2-vaar-

dighede. Linguistiese reëls soos die wat eksplisiet in die TGG

gefonnuleer is, hoort eerder in taalkundeonderrig tuis en nie

in taalonderrig nie. Lie:bert2 (1971) soos deur Extra aangehaal,

stel baie nadruklik vas dat: "Thus far I have seen no convincing

evidence that knowledgeof gramnar rules is necessary for good

usage" .

--------------------------------------------------------------------------

1. Van Els, T., Extra, G., Van Os, Ch., Bongaerts, Th.: Handl::oek voor
de to§9'e~st~_taa1..kuJ12~_L_l2!i=j:_1erE~!L~tL9J:l9.e~.i~D_y§D_IIQQ_~~_v:.r_§eITde
talen, p.187.

2. Extra, G.: Taalverwerving en vreerdetalenonderwijs, p.71.
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Ooklekenrothl wys daarop dat in die tradisionele grarmatikas

dikwels sprake is van onvolledige of nie-eksplisiete reëls,

terwyl die reëls in die TGG so eksplisiet en abstrak is dat

daar aan die T2-leerling dikwels oorl:odige inligting verskaf

'V'.Drdin nie-hanteerbare vonn.

As gramratikareëls nuttig is vir T2-onderrig, kan die die TGG

dit nie regstreeks Lewer nie en In didaktiese be-werkingdaarvan

is noodsaaklik. Dis egter n::>g baie onduidelik hoe so iets noet

lyk en watter reëls dan wel aangeleer noet 'V'.Drd.

Wilkens2 (1972)béweerdat In mens by die onderrig van In vreemde

taal, gebruik kan maak van die produkvan linguistiese reëls,

maar nie van die reëls self nie. Hy sê dat daar geen rede is

an te veronderstel dat die organisasie van die onderrig noodwendig

die organisasie van die taalbeskrywing noet reflekteer nie.

In Beskrywendevolgorde is nie dieselfde as In pedagogiese volg-

orde nie. Die doelwitte van taalonderrig en linguistiek is ver-

skillend. Die linguis het nie ten doelom die verwerwingvan In

taal te vergemaklikwanneerhy die taal beskryf nie. Wilkins

weet van geen kriteria wat van die linguistiek afgelei is wat

wetenskaplik toegepas kan ~rd op sake soos seleksie en gradering

in taalonderrig nie. Dis prosesse wat swaar leun op die linguis-

tiese intuIsies van die onderwyser. Ditnoet nie vanselfsprekend

as beginsel aanvaar word dat die organisasie van In linguistiese

beskrywingbehoort voorgeskryf te ~rd vir die praktyk van taal-

onderrig nie. Daar is baie in linguistiese navorsing wat n()g

1. Ickenroth, J .P.G.: !~ltheorie en vreerde-talenonderwijs,pp.100-
103.

2. Wilkins, D.A.: Id:_f19Uisticsin Lan2:§geTeach~l29:;pp.226-227.
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toepassings nOg implikasies nOg insigte vir taalonderrig bied.

VanEk1 (1970) pleit vir gebruiksreëls in die onderrig van In

vrearde taal en hy sê dit rroet didaktiese en nie linguistiese

reëls wees nie, ook al rroet die didaktiese reëls aan linguis-

tiese reëls getoets t,o,Drd.Hoe die didaktiese reëls rroet lyk,

sê hy egter nie.

Opsorrrnenderwyskan ons dus sê dat die TGG-tooriená 1960dié

bewegingin die Amerikaanselinguistiek is wat baie invloedJ:yken

wydverspreid is. Onderwyserskan gebruik naak van die insigte

wat deur die reëls verskaf t,o,Drd,naar nie van die beskryvzinqvan

die reëls self nie. Hierdie reëls is nie n::::odwendigdieselfde

reëls wat sinvol is vir leerlinge en hulle help omte leer nie.

Die aanbieding van onderrigmateriaal kan nie deur die reëls van

In linguistiese grarnnatika gedikteer word nie ardat daar in In

klaskamer baie ander faktore is waanneeons rekening rroet hou.

Hierdie faktore het nie nc:x:Xlwendigiets met linguistiek te doen

nie. Die keuse vir die onderwyser is eintlik: (a) Die aanbieding

van taalreëls met behulp van taal in situasies of (b) Die gebruik

van taal in :t.etekenisvolle situasies sodat die taalreëbs geïnter-

naliseer en in enige taalsituasie korrek gebruik kan t,o,Drd.

Die laaste een (b) is die een waaraan taalpedagoë gedurig sal

rroet werk.

------------------------------------------------------------------

1. VanEk, J .A.: Het onderwijs in rrodernevrearde talen,pp.32- 35.
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Die groot kritiek van die TGGis dat leerlinge se kreatiwiteit

qesrrocr word en die baie belangrike bydrae van die TGGis juis

an die taalpedagoë se aandag hierop te vestig.

Die venroë van elke mensomonbeperk voort te gaan met;praat,

selfs in nuwesituasies (die generatieve venroë) sodra 'n bepaalde

taal venroë eers verwerf is, rroet die T2-onderwyserdiep laat

nadink. Ons huidige taalonderrigtegnieke met dikwels papegaai-

agtige driloefeninge van niksseggende, meganiese, situasielose

sinnetjies het hiennee nou volledig in die slag gebly. Kort me-

ganiese oefeninge het sans nog wel 'n plekkie in die taalonderrig-

proses terwille van uitspraak en vlotheid, maar die taalsituasie

waarin dit plaasvind, noet nooit uit die cog verloor word nie.

Die T2-onderwysersal gedurig in gedagte noet hou dat dit wat die

leerlinge leer, in so veel moontlike ander situasies toegepas

noet word, want die leerlinge besit die kreatiewe venroë omdit

te kan doen. Dit rroet slegs aan die gang gesit word. Chanskyse

wenkom 'n rich ·linguistic en.yj.ronm.~I}.t te skep dui ook hierop.

Een van die belangrikste aspekte wat taalonderwysers in hierdie

proses nooit ffi3.gverwaarloos nie, is an hul leerstrategieë só te

kies dat dit leerlinge rrotiveer en aanrroedigen die anstandighede

waaronder hulle leer, aangenaammaak. Onder hierdie anstandighede

sal leerlinge soos in hul Tl, baie beter vordering maak. Leerlinge

noet besef hulle is in elke taalles werklik betrokke en kan sodoende

taal betekenisvol In3.nipuleerorrdat die taalverrroë (canpetence)_onbe-

wus gevestig is.

WatChanskymet,sy teorie ook beklentoon en aan die taalonderwyser

suggereer, is die feit dat intellektuele aktiwiteite by veral die

sekondêre leerlinge wel 'n plek het. Dis dalk in die jongste tyd te

veel as taboe beskou.



41l.

HOOFSTUK 6

6 • TAALVERWEIMING BY DIE KIND

6.1 Inleiding

Daar is vandag by die bestudering van die psigo- en

sosiolinguistiek seker geen terrein wat meer aandag

ontvang as juis dié van hoe In kind sy taal leer en

dié van sy bevatlikheid vir taal nie. Taalontwikkeling-

studies en studies oor taalprobleme en -afwykings is dan

ook gedurende die afgelope 20 jaar aan die orde van die

dag. Baie konferensies, simpJsia en sogenaarrdeSurrmer

Institutes wordwêreldwydgehou.

Die ontwikkeling van die psigolinguistiek kon gedefinieer

word as die vak wat teoretiese linguistiek gebruik ommen-

tale prosesse wat onderliggend is aan menslike linguistiese

gedrag te analiseer. Gedurendedie sewentiger jare was die

hoofdoel van die psigolinguistiese navorsing ommeer en

meer te konsentreer op die fenomeenvan taalverwerwing.

Die beklemtoning van aspe~te van interaksie in taalverwerwing

en die identifisering van babataal (rrotherese) as In duide-

like sosiolinguistiese register toon In baie pertinente :ce-
trokkenheid aan van die sosiale sielkunde in die fenomeenvan

taalverwerwing. Die hul.pvetienskappe van die psigolinguistiek

behoort tot die mees kcrnpleksesoorte wat daar is, soos die

neurologie en die breinsjirurgie wat uitsluitsel gee oor die

bou en die funksionering van die sentirumwaardrr spraak ont-

staan, oor die plastisiteit van die harsingskorsgebiede, oor
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die gevolge van breinbeserings, ens.

Cm dan ook binne die bestek van hierdie studie aan hierdie

studieveld te laat reg geskied, is onrroontlik en uitdie

aard van die onderwerp nie n::xlignie. Tog rroet daar reken-

skap gegee ¥.Drdvan wat ons kan leer ten opsigte van T2-

onderrig wanneer ons nagaan hoe 'n kind sy Tl aanleer en

verwerf.

In Suid-Afrika is die terrein van hoe die aanleer van 'n Tl

plaasvind, nog nie eintlik baie ontgin nie ten spyte van die

feit dat ons so 'n groot skat van verskillende tale het.

Hierdie toestand kan rroontlik eers dan verander wanneer daar,

soos Jan vorsterl dit stel: "a course in linguisties, with

due emphasis on psycholinguistics, is incorporated into the

curriculum of all teacher's trainees in South Africa". Al

'Watek wil doen, is an na te vors en weer te gee of daar op

die terrein van die psigo- en sosiolinguistiek , 'Watvandag

ten opsigte van die bestudering van taal, helder in die

linguistiese kalklig staan, aspekte is wat vir ons iets te

sê het vir die onderrig van 'n T2. Of dit kan só gestel

¥.Drd: 'Watkan T2-onderrig uittaal verwerwingleer?

1. Vorster, Jan: Report on the International Christian Universi ty
~~g~_§s:i.~<;e:::; ._.§_~~E ~n~f:£~~§__.~ __tJl~_X~_!"§_tInternational
Con~_~§__fg£__th~L9._tudY__QL~ldLanqtJQge, Tokyo, July-
August 1978, p.ll.

Opnérking: Ek maak in hierdie hoofstuk o.a. dankbaar gebruik van
die artikels en referate van drs. Jan Vorster. Hy kan seker
in Sui.d-Afr.i.kabeskou word as een van die gesaghebbendste persone
op hierdie gebied.



413.

Kinde...'>"taalas In navorsingsgebied het eno:rmuitgebrei en

die getal publikasies hieroor groei elke rraand.

Vir die leerlinge in die skool en veral die sekondêre leer-

linge kan die ideale toestarrle vir die verwerwing van 'n

Tl nooit weer presies só geskep word nie. Die spraakge-

woontes wat so deur onvernoeide infantiele herhaling verkry

is, kan nie geignoreer word wanneer die leerling met sy T2-

studie begin nie.

Nelson Brooks 1 vra in een van sy werke hoevéél kinders dan

wel praat. Na In noukeurige telling is daar vasgestel~en

dis reeds deur baie ouers vemoed, dat die rrondelinge produk-

sie van v.a:>rdedeur kirrlers verrassend hoog is. Op die ouder-

domvan 4 produseer sonmige kinders tot oor 'n duisend woorde

per uur, rnet ongeveer 400 woorde per uur as 'n verteenwoordi-

gende waarskynlike gemiddelde op hierdie vlak. Dis nie onge-

woon an 'n vyfjarige kind te vind wat van tien tot vyftien-

duisend v.a:>rdeper dag gebruik nie. Wat dit beteken met be-

trekking tot oefening van 'n vaardigheid, is uiters betekenis-

vol vir die ouer leerling van 'n T2.

6 •2 Die verwerwirtg van . 'rt taal en die aëinleer ván 'n taal

Die proses van taalverwerwing2 voltrek homvolledig ten opsigte

van die Tl van elke normale mens en in wisselende mate ten op-

sigte van enige ander taal of tale wat ' n individu rrag aëinleer.

Dit vind in 'n natuurlike taalargewing plaas sonder fonnele

1. Brooks, Nelson: ~ge and language Learning, p. 41.
2. Vorster, Jan: Wat kan taalonderrig uit taalverwerwing leer?

In: NuuÊbr.j.._e.t.,._)3._g:!.g-Afr:iJ.cE,ênê.~~t.:gQ~oep__yi+ __T.aalQnderri_CJ .r

Des. 1977, p.2.
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onderrig. Daar is blykbaar wel enkele elerrente in die for-

rrele taalonderrig aanwesig wat tot hierdie proses bydra.

Die aanleer van 'n taal (T2) geskied deurgaans, maar nie

noodwendignie, in 'n fonnele leersituasie met terugvoering

van dit wat geleer is (feedback). Daar vind foute-korreksies

plaas, reëls 'f,o,Ord dalk aangeleer en die leersituasie vind in

'n Jrunsrratige linguistiese aIBéWingplaas. GeIO)nlik word

ook slegs een aspek van die gramnatika op 'n keer aangebied.

6.2. 1 Primêre taalverwerwing

Dis die eerste fase van die taalverwawingsprosesl vandat die

proses begin totdat die kind dieselfde sisteem wat onderliggend

is aan die taalgebruik van volwasse sprekers van die taal op

elementêre vlak beheers. Aanvanklik is die kind se taal onor-

todoks. Aandie einde van die primêre ve:rwe:rwingsproseswat

vir die rreeste kinders teen die ouderdan van 4 jaar is, is dit

eenvoudig-ortodoks. Hierdie terme word uitsluitlik met bettrek-

king tot die aanleer van die Tl gebruik, maar daar is geen rede

waaran dit mrta+Lsmrcandi.sook nie met betrekking tot ander

verwawing van tallose van ons landgenote (waaronderbaie imni.-

grante) se tweede of derde taal êrens in die prllnêre fase bly

vassteek het op pad na die vlak van eenvoudig-ortodoks.

1. Vorster, Jan: wat kan taalonderrig uit taalverwerwing leer? In:
Nuusbrief, Suid-Afrikaanse St~9i§9!oep vir Taalonderrig I Des. 1977,
p.3.
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6.2.2 Sekondêretaalverwerwing

Hieronder v.ordverstaan die geleideliRe toenamein kanplek-

siteit van die kind se taal totdat hy die taalgedrag van

volwasse rroedertaalsprekers kan avenaar. Daar bestaan ba.ie

navorsing wat In dramat.Lesetoename in kanpleksiteit tussen

vier en tien jaar aantoon. Dit dui daarop dat daar gedurende

hierdie hele periode In ontwikkeling aan die gang is. Die

ave drarratiese konstantheid van die werkv.oJrdj\<OJrd-ratioI

sowel as die feit dat al die karnpleksiteitskriteria reeds

by die vierjariges rneetba.araanwesig is, dui daarop dat die

eerste fase, dié van onortodokse taalgebruik, teen vier

j aar afgeloop is.

6.3 Taalverwerwingsteorieë vir die Tl of moedertaal

Verskillende teorieë oor taal en taalverwerwing lei tot

verskillende teorieë en toepa.ssings vir vreem:1etaal- of

T2-onderrig.

Vir die teorievorming op hierdie gebied is daar twee belang-

rike straninge aan te wys: binne 'n léerteoretiese kader,

die behavioristiese psigologiese siening, en binne In taal-

teoretiese kader die TGGof mentalistiese siening.

Vir die teorievorming met betrekking tot taal verwerwing was

die ontwikkeling van In behavioristiese na In mentalistiese

taalpsigologie van fundamentele belang •. Qndat die
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taalverwerwingsproses In beeld gee van die ontwikkeling

van een van die belangrikste menslike funksies, kan die

taalontwikkelingspsigologie by uitstek fungeer as toets-

steen vir die aanvaarding van In teorie oor die proses

van leer by In mens. Op geen terrein van die psigologie

het daar egter die laaste j are sulke ingrypende en vinnige

veranderings plaasgevind as juis op die terrein van

die taalontwikkelingspsigologie nie. Dis juis hierdie Ver-

anderings wat die teoretiese basis van die klassieke opvat-

tings oor die menslike leergedrag versteur het. cm te

leer, het betrekking op duursameveranderings wat in mens-

like of dier like gedrag gekonstateer kan word. In Leer-

teorie wat alle menslike en dierlike leergedrag op bevre-

digende wyse beskryf I verklaar en voorspel, bestaan daar nie.

Die verna.arrsteoorsake vir die verskille tussen die bestaande

leerteorieë kan soos volg gestel w:>rd1:

(a) Hulle rig hulle op "n beskrywing, verklaring en/of

voorspelling van verskillende aspekte van menslike

en/of dierlike leergedrag.

(b) Hulle gee In verskillende beskrywing, verklaring

en/of voorspelling van dieselfde aspekte van hierdie

leergedrag.

1. VanEls, T., Extra, G., VanOs, Ch., Bongaerts, Th.:
HandbJekvoor de t~eE§ste taalkunde - l_1.§.tle£.en__ê!_
onderwij zen van rrodernevrearrle talen, p. 103.
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Die verskille tussen die behavioristiese leerteorie

LEERI'HEDRIE

1. Taal is ge:irag.
Taalge:irag is reacties
op prikkels.

De menselijke geest is
een orgaan ter aanpas-
sing aan de omgeving.

2. Analyse van de performance,
de input van het ~D.

3. Een pasgeboren kind is een
tabula rasa. Alle kennis
is het resultaat van er-
varing (Locker empirisme)..
De praktijk is de beste
leerschool.

4. In het uitgaan van de bui-
tenwereld in filosofische
zin realistisch (Aristote-
les). opperv lakte.

(emperisisme) en die generatiewe taalteorie (rasionalisme)

word deur Hulshof1 met behulp van die volgende globale

en mooi samevattende vergelykingstabel aangetoon.

TAALTHEDRIE

1• Taal is een door regels
bepaald systeem.
Taalge:irag is een
stimulusvrij en van
nature produktief
proces.
De rrenselijke geest
bevat wetten en regels
die aangeboren zijn.

2. Analyse van de linguistic
competence, van het rAD
zelf.

3. Een pasgeboren kind be-
schikt over bepaalde
ideeën (DesCal~eSi
rationalisme). Stimulans
an de aangeboren kennis
expliciet te maken, is
het enige dat oodig is.

4 • In het uitgaan van de
binnenwereld in filoscfische
zijn idealistisch (Plato).
Diepte - oppervlakte

en David McNeill.

Ui terste vert.eenscordfqers van albei straninge is Arthur Staats

1. Hulshof , H.: Tra.I];:Sf2..~tioI}eel-generati.§vecrran!§1~ .in
artikelen, p. 5 •
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6.3.1 Die behavioristiese siening

Soos reeds volledig in hoofstuk 4 bespreek, het die

Amerikaanse strukturalisme oor 'n periode van ruim 30 jaar

die taaltoneel oorheers, en daa.nnee het 'n behavioristiese

teorie van taal verwerwing gepaard gegaan. Die behavioris-

tiese teorie van Skinner kies as uitgangspunt vir die be-

skrywing, verklaring en voorspelling van leergedrag in-

slui tend waarneanbare gedrag. Behavioriste praat by voor-

keur oor language .Iearrunq. Skinner postuteer 'n tabula

rasa, 'n Emptyorganism oftswel 'n black box: ook al is

die venroë an 'n taal te leer spesiegel::onde, dan nog be-

teken dit nie dat daar een of ander kanplekse verrroé noet

wees wat die mens in staat stelom' n taal te leer nie.

Skinner wil taalgedrag bestudeer en voorspel deur waarnEming

van die wêreld rondan die spreker, dit wil sê, deur waar-

nEmingvan eksterne faktore. Wat ook baie belangrik by

Skinner is, is die feitdat gesproke taal voorgfgaan aan

geskrswe taal in die taalverwerwingsproses.

Die hoekstene van hierdie teorie is frekwensie van stimuli,

nal:x:x:>tsingen versterking van response. Bloomfield! sien

taalverwerwing as die vorming van habits wat deur overleer-

ning ontstaan. Die betekenis van leksikale eenhede en

-------------------------------------------------------------

1. Bloanfield, L.: ~ge,?p. 29-31.
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grarmatikale konstruksies word deur ervarings en taal-

gebruiksituasies geleer en vernaamlik deur die reaksie wat

taaluitings by Iredetaalgebruikers teveegbring. By Bloom-

field staan practice soos by Sweet, Jespersen en Palmer,

sentraal. cp grond van die hoë frekwensie van sekere taal-

strukture wat die kind by sy ouers hoor, bcots hy hierdie

strukture na, en hierdie nabcotsing self sowel as die goed-

keuring wat dit by die ouers wegdra, dien as versterking

van die response. Dit is makl.Ik an te voorspel dat so In

teorie van taal verwerwingweerklank sou vind in die onderwys-

praktyk. Die hele oudiolinguale metode van taalonderrig met

sy grondveronderstelling dat die aanleer van In taal basies

'n meganiese proses van gewoontevonningis, is dan ook soos

reeds voorheen gestelop die strukturalisme en die behavioris-

tiese taalverwerwingsteorie gebaseer.

Arthur Staatsl (1968) is In belangrike verteeJ'1TMJOrdigervan

wat die neobehaviorisme genoemword. Hy wy In aparte hoofstuk

aan taal verwerwingwaarin hy betoog dat na die Chcmsky-Ski.nner'

stryd, die neiging bestaan an alle leerteoretiese benaderings

van taal te diskwalifiseer asof hulle almal, Skinneriaans is.

As daar egter 'n leerteorie kan met In meer bewese en eksperi -

menteel gestaafde interpretasie van wat taalverwerwing eintlik

is, dan sou so In teorie van meer belang wees as wat Chansky

I, Extra, Guus: Taalverwerving en vrearrletalenonderwijs-
theoretische c3:9'!erc;IEondenvan_het onderwijs in rroderne
vreerrde talen, pv l l .
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en sy navolgers oor taalverwerwing sê, sê Staats. Hy wys

in die verband op die verskil in ui tgangspmt tussen 'n

leerteorie en 'n taal teorie : die laaste is beskrywend

werksaam, die eerste verklarend. ook al kan die TGGbaie

beduidende waarnemings en beskrywings van taalgedrag Lewer,

kan hulle hiervan roet t verklarings gee nie orrdat die TGG

han rooit besighou met die voorwaardes waaronder die aanleer

van "n taal plaasvind nie.

In Sistematiese beskrywing van die reëlsisteem wat die taal-

leerder in "n toenemendekanplekse mate hanteer, is 'n be-

skrywende ircdel : niks minder en niks meer nie. Vir' n

verklaring van taalgedrag rroet ons die faktore nagaan wat

taalgedrag veroorsaak. Daarvoor is 'n meer verfynde SR-rrcdel

nodig as wat Skinner dit gegee het, sê Staats. Hierdie rrodel

kan duidelik maak hoe die granma.tikale uitings tot stand kom.

'n Voorbeeld hiervan is die volgende. Wanneer 'n kind sinne

hoor of gebruik, leer hy dat nanina op ander plekke in die

sin staan as verba. Deur hierdie soort ervarings verwerf die

kind 'n sistematiese versameling taalgewoontes of verbale SR-

meganismes. So sal ook onsinwoorde deur 'n kind as nornenof

verbumgeïnterpreteer word, afhanklik van die situasie. Op die

stunulus van 'n volwassene: This is a wug, sou 'n kind soos volg

kan reageer: These are two wugs. In' n ander situasie sou die
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volgende kon gebeur. Die stirrulus van die volwassene sou kon

wees: Did you wugthe dog yesterday? en die kind sou hierop

reageer met : Yes, I wuggedit yesterday. Daar is in die

opvattings van Staats sprake van In leerproses, waarby die

kreatiwiteit van die kind dan hierin bestaan dat hy w:orde

uit een bepaalde klas deur allerlei eventueeloneindig baie

w:x>rdeuitdieselfde klas kan vervang, ook al sou die kind

so 'n nuwe, deur han geproduseerde sin nooit eerder gehoor

het nie. Hierin stem Staats saammet Chornskyas hy praat

oor kreatiewe venroë. In die opvattings van Staats is die

rol van die w:x>rdassosiasie-verrroë by die aanleer van 'n

taal noodsaaklik. Gestel die kind het die woord man in 'n

bepaalde konteks geleer, en die woord running in kombinasies

soos byvoorbeeld running dog en die kind sal dan die 'WOOrde

~ en running wat hy nog nooiteerder met mekaar in verband

gebring het nie, kanbineer tot man running of running man,

is daar wel sprake van oorspronklike gedrag. Die kind hoef die

kanbinasie nie voorheen te gespreek of te gehoor het nie, maar

die gedrag is geleerde gedrag : die kind kan die nuwekanbinasie

alleen produseer op grond van sy v.cordassosiasieverrroë en dis

die resultaat van In leerproses.

Staats het die twispunt tussen die leerteorie en taal teorie nog

nad....'1"'1.1klikeraan die orde gestel. Volgens hemWJrdtaalgedrag

en taalontwikkeling deur anatomiese, genetiese en fisiologiese
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faktore bepaal en daarnaas deur leerprosesse en ervarings-

gegewenswat nie universeel nie, maar groeps- en indi viduge-

bonde is. arrlat die Chcrnskyaanselinguistiek. han met hierdie

aspektie nie besighou nie, kan dit daardeur ook maar In beperkte

teoretiese kader bied. BehalweStaats het ~1accorquodale1

(1970) probeer omSkinner te verdedig.

6.3.2 TransformaSionele grammatikaen Chcrnskyse aangeborertheidsteorie

Vanaf die laat vyftigerj are noes die strukturalisme as die

heersende taalteorie in toenemendemate plek. maak vir die

transformasionele generatiewe grammatika (TGG). Die verskille

tussen hierdie twee taalbeskrywings is radikaal. Die 'I'G3 stel

die volgende eis: noet nie taalgedrag beskrywe nie, maar pro-

beer verklaar wat dit is wat taalgedrag moontlik maak. Die

problean van taalverwerwing is dus nie omdie gestadige toename

in die kind se taalvaardigheid te beskryf nie, maar an te ver-

klaar hoe die proses plaasvind in die kort tydjie van 24 maande2

(McNeill 1966)_en wat dit rroontlik maak.

Die kern van Chornskyse aangeborenheidsteorie is dat taal verwer-

wing absoluut nie dieselfde is as die bekan van In reportoire van

sinne nie. Daar rróét veronderstel word dat die taallerende kind

uit die spraak wat hy aanhoor, In stel konstruksiereëls saamstel

1. Extra, Guus: Taalv~erving en vreand~.:§1§D~nderYJ..li§_- the~;)!;:§.tJ.s_~Den
agter2:smd.~ van het onderwijs ;i.n...m:~t~~ug,len., p.1S.

2. Vorster, Jan: ~~9}:!?B_§_A9I1:1J_?i ti~arrels anc;LProvi.sWnal
Conclusion§, p.l.
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met behulp waarvan hy enige aantal nuwesinne kan produseer

en hierdie sinne rroet deur die taalgemeenskap waaraan hy

behoort, aanvaar en verstaan kan word. Hierdie konstruk-

siereëls kan nOg deur die oorgrote meerderheid van die

taalgemeenskap, nOgdeur die kind wat besig is ernhulle

sy eie te naak, eksplisiet gefonnuleer word ni.e, want hulle

is geïnternaliseer. Dis In fantastiese prestasie ernop In

baie jong ouderdan "n uiters ingewikkelde grélIlIl"atikate kan

internaliseer. Dit ..-....ordtoegeskryf aan die aangel::orestruk-

.tuur van die kind se brein en aan In kritiese periode van taal-

gereedheid wat vroeg in die kind se lewe voorkernvan ongeveer

2 j aar tot puberteit. COrdie soqenaarrdekritiese periode

word baie menings gewissel. Daar is heelparty navorsers wat sê

dat die kritiese periode en die afname daarvan nie biologies

verklaar behoort te word nie. Volgens carroll1 kan die afname

te wyte wees aan die konsolidasie van die ge..x:onteswat in die

Tl-verwerwing gevestig is en hul steuring deur die verwerwing

van nuwege\AiCOntes.Verder nag ditook wees dat die groot .indf,-

viduele verskille in T2-aanleg wat waargeneemkan word, indivi-

duele verskille weerspieël in die nate van afnamevan hierdie

kritiese periode. (Hierop sal later noq verder uitgebrei word)..

-------------------------------------------------------------------

1. carroll, J.B.: Current Issues in Psycholinguistics and
SecondLanguageLearning, In: Te§ol ~arterly:Volurne 5,
June 1971, p.109.
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Daar is drie enti tei te, en hul verhoudings tot mekaar, wat

in die aangeborenheidsteorie van taal verwerwing 'n rol

speel. Dit kan skaraties soos volg voorgestel wordl.

Figuur 1

Die trorie kan kortliks daarop neer dat die rreganisme, die

lAD (LanguageAcquisition Device), primêre taaldata ontvang,

en op grond daarvan die grarmatika konstrueer waarvan hierdie

data 'n steekproef is. Die lADis die aangebore erfgOEdvan die

kind. Die psigolinguis kan hierdie meganismenie direk waar-

neemnie en daaran noet hy an die struktuur daarvan te kan aflei,

'n vergelyking naak tussen die primêre taaldata en die uiteinde-

like granuatika wat die kind op grond daarvan konstrueer. Hoe

groter die ooreenkans tussen die primêre taaldata en die linguis-

tiese inligting wat die kind nodig het an die taal te kan gebruik,

hoe eenvoudiger is die lADen hoe kleiner is die rol wat aange-

bore struktuur veronderstel rroet 'M)rdcmby taalverwerwing te

speel. Indien die ooreenkans tussen hierdie twee entiteite

egter gering is, rroet aanvaar word dat die interne struktuur van

die kind se verstand by geboorte baie meer karpleks is.

---------------------------------------------------------------

1. Vorster, Jan: Wat kan taalonderwys uit taalverwerwing leer,
In: Nuusbri~f S~=Afrikê:~EL~..tJJ.<;4_~_QE;!p-yj.r'rgplQnderri~
Des. 1977, p.1S.
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6.3.2.1 Kritiek op die LADen Piaget se siening

Dis nie baie duidelik watter karakteristieke eienskappe

van die vroeë kindertaal deur Chomskyse hi.pot.esedat

die kind In aanqebore kennis van taalstrukture het, bewys

'M:lrdnie. Chanskystel sy LADas In teorie, dis nie be-

VJ<..lsnie. Dis ook nie duidelik watter soort kennis in die

LADrroet ingesluit wees nie. Is dit voorgaande kennis van

die kategorieë waarvolgens taalervaring organiseer soos

die onderskeiding tussen selfstandige naamwoordeen werk-

woorde> Of is ditvoorgaande kennis van die formele me-

ganismes waarvan taal hombedien soos transformasionele

reëls of nie een van die twee nie? Nog In vraag is hoekom

die teorie van die LAD-hipoteseverwaq dat sekere grarmati-

kale strukture en funksies vroeër universeel tevoorskyn

kan gedurende die taalverwerwingsproses as ander en sekere

strukture wat aangeleer word gouer as ander. Dis In ITOOnt-

likheid dat die LADnie vir sekere aspekte wat later in taal

aangeleer word, voorsiening maaknie. Hoekan daardie aspekte

dan ooitaangeleer word as Chanskybeweer dat die kcmpleksitei t

en abstraksie van taal ditondenkbaar maakdat ditsonder die

hulp van In LADaangeleer kan word.

tbg In probleem is die rol van die situasie in die taalaanleer-

proses . Dis rroeilik an te glo dat die kind die betekenis kan

verstaan sonder aansienlike ervaring van taal in situasies.

Volgens Chornskyis die blootstelling aan taal in In situasie
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slegs 'n voorvereiste vir die aktivering van die taal-

verwerwingsrreganismeen dit is eintlik irrelevant vir

die werklike rigting wat die aanleerproses inslaan.

Die groot vraag is of die sogenaarrrlevoorgaandekennis

(innate knowledge}van die kind juis aangebore noet

wees. Kondie kind die basiese kategorieë waarvan taal

gebruik maak, ook maar nie deur sy ervaring met die

wêreld gedurende sy kinderjare geleer het nie? Chansky

beskou die kind se linguistiese venroë as beheer deur In

spesifieke linguistiese oorerwing. :Maarbaie sielkundiges

'VOeldat baie van die kind se vroeë vemoë vir taal toe-

geskryf kan word aan sy algemeneintellektuele ontwikkeling.

1
VanParreren naak die volgende opnerking oor die venroed.e

dat die LADIn ryk aangeE:orest.ruktuur is wat nodig is om

die kind se verwerwingvan taal te verklaar op grond van

die beperkte aantal aangetode linguistiese data. Hy sê

hy betwyfel of die grcotte van die taalkorpus wat aan die

kind gebied word, werklik so onbelangrik is. Dis glad nie

seker dat die LADso rasionalisties werk nie en die opvatting

dat kinders toegerus is rret Ir, sistenatiese, hipotese-

vormenderekenaar kan nie ooreen met wat bekend is oor die

gedrag van In kind nie. Inteendeel, dit skyn of die sosiale

kontak met;volwassenes In kritieke faktor is in die ontwik-

------------------------------------------------------------

1. VanEssen, A.J., Menting, J.P.:
language learning, p.116.

The context of foreiqn-
__ • ...- .. ;O'"'.,•• _,_~~ ..... _...,._,_.' ......... __ ~..:...._J'o_. __ ._._... ~ _'_~.,
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keling van die kind. Is daar dan enige rede an aan te

neen dat die kind se linguistiese ontwikkeling anders

verloop? Baie sielkundiges oehruik Piaget1 se teorie

van kognitiewe ontwikkeling an te kan komtot In ver-

arrtwoordanq van die vorme en funksies van kinderspraak

in sy vroeë stadium.

As daar rekenskap gegee kan v.A:)rd van die struktuur van

die taal van kinders sonder an op die I.l\D In beroep te

doen, kan die hip:>tese-meganismedit ook doen. Ons sal

nog baie meer te wete noet kan van wat kinders werklik

doen terwyl hulle leer an te praat en te verstaan, voor-

dat In teorie oor taalverwerwing geformuleer kan word,

Dit magwees dat die strategieë wat betrokke is in die

ontwikkeling van 'n linguistiese struktuur nie so gekernoli -

seerd is dat In kcmolekse aangebore meganismenodig is nie.

Piaget2 se stellings het te doen met menslike gedrag soos

dit in die onderliggende organisasie weerspieël INOrd.Piaget

se bespreking van organisasie is veral nuttig an die konflik

te help oplos tussen die twee tradisionele opvattings van

die suigling: die opvatting dat die pasgebore kind as In

vonnlose klomp wag an deur sy argewing gemanipuleer te word

en die siening dat hy In kompleksemeganismeis wat binne in

hem In volledige bloudruk dra van sy toekanstige ontwikkeling.

1. Allen, J.P.B., Corder, S.Pit: Papers i!l.B-£oliedk1}9ll:~st.:lG~_1
Volume2, p.31l.

2. Ibid., p. 312•
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Piaget onderskei. twee tipes van organisasie: die

organisasie wat die algenene manter bepaal waarin die

menslike wese 'n wisselwerking sal uitoefen met sy

ange.wingen daarvan sal leer en die organisasie wat

die produk is van daardie interaksie. Die beginsels

wat bepaal hoe die leerproses plaasvind, noen Piagetl

"functional variants". Dis oorerflike eienskappe van

'n mentale funksionering wat heeltemal normaal is vir

alle vlakke van dink van die kleuter se ontdekking van

sy ange.wingtot die wetenskaplike se Foging an die wêreld

sinvol te interpreteer. Die patroon van organisasie wat

as gevolg van hierdie leerproses neergelê is, staan aan

die ander kant bekend as sogenaam:1eschanata of ccgr:iti ve

structures en hul uiteindelike vormhang nie net af van

die oorgeërfde funksiepatrone af nie, maar ook van die

tipiese eienskappe van die omge.wingwaarin die leerproses

plaasvind. Aangesien ons almal groot word in angéWings

wat ongeveer dieselfde is wat die belangrikste aspekte be-

tref, is die algemeneeienskappe van die volwassene se dink-

patroon universeel , maar dis nie die geval arrlat hulle vol-

ledig gespesifiseer is heel aan die begin van die kleuter-

brein nie. Indien daar, soos Chanskybeweer, spesiale struk-

turerende hoedanighede noodsaaklik is an taal te verwerf,

sien Piaget dit as die produk van ontwikkeling gedurende

------------------------------------------------------------

1, Allen and Corder, op. cit., p.312.
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die eerste twee lewensjare, eerder as omvolledig

oorerflik te wees. Piaget beskou die aanleer van taal

as dié deel van algemene trekke wat karakteristiek is

van alle leerprosesse soos wat die behavioriste dit

sien. In teenstelling met die behavioriste beskryf hy

die leerproses nie as bestaande uitdie vorming van een-

voudige gewoontes nie. Vir Piaget sluitdie sentrale

leerprosesse die sogenaanrlefUriétiortál variants assimi -

lasie en. akkcmrodasie in. Volgens homword die kind met

'n baie beperkte stel gedragspatrone of schemata gebore

wat hy op enige objek wat hy teëkom, wil laat geld. Hy

sal byvoorbeeld probeer omkanberse te suig en vingers

sowel as In tepel of In speen. Hierdie proses waarby die

kind probeer an In beskikbare voorwerp in In aktiwiteit-

skema in te sluit, word assimilasie genoem.Ter.vyl die

kleuter probeer an hierdie voorwerpe in sy skemate assimi -

leer, ontdek hy dat hy sy rrondop In ander manier rroet oop-

maakomaan verskillende voorwerpe te kan suig. So ~rd sy

skemagedifferensieer as gevolg van die interaksie met sy

argewing. Hierdie proses word akkomrodasie genoem.Kan-

binasies van schemata wat dikwels as reekse uitgevoer word,

werd dan in kcmplekser schemata geIntegreer. Hierdie

schemata kan die basis vormvan toekomstige doelgerigte ak-

tiwiteite aangesien hierdie geïnternaliseerde aksies beide

verteenwoordigers is van vorige aksies en die middele is
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waarby die kind die effek. van sy toekanstige aksies kan

vooruitloop.

Verder verduidelik Piaget nog die groei van die sirnbJliese

funksie, maar vir die doel van hierdie studie is dit nog

meer tooretiese hipoteses en nie ter sake nie.

6.3.2.2 Die primêre taaldata

NoamChornskyr David McNeill en Eric Lenneberg1 is die

boofvert.eenwcordfqer-svan die aangeborenheidsteorie en

hul siening van die priIrêre taaldata is soos volg:

(a) ~]at volwasse sprekers teenoor mekaar besig, is die

normale taal. Daar is geen noemenswaardigeverskil

tussen die taalang-êWingvan die kind en dié van die

volwassene nie .. Volwassenes is nie doelbE.wusbesig

cmaan hul kinders taal te leer nie.

(b) Die nonnale kind se primêre taaldata is afwykend

opnamesvan gesprekke tussen volwassenes is vol

false starts, versprekings , on-af sinne, planver-

anderings en skendings van die grarrm3.tika.

(c) Hosvel kinders ervaring rroet opdoen van die sinne van

die taal wat hulle aanleer, is baie min ervaring vol-

doende.

------------------------------------------------------------------

1. Vorster, Jan: Wat kan taalonderwys uit taal.verwerwtnq leer?
In: Nuusbrief SUid-l>£rikaanseStudiegroep vir taalonderrig I

nr. 4-;--Ï5esênber'T9·'f7;--p. 5"
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Chansky en sy navolgers beskou dan ook die aanqebore

lADas I n hoogs ingewikkelde meganisme en sy rrodel

getuig van In besondere vfndi.nqrykhefd,

6 • 3. 2. 3 Die spraak van roeders

Die twee metodes van taalbeskrywing wat vir die afgelope

eeu die taal toneel agtereenvolgens oorheers het, het

tot gevolg gehad dat daar vir elkeen I n eie taal verwings-

teorie ontstaan het. Die behavioristiese verwerwings-

teorie wat die basis is van die strukturalisme, het wel

deeglik tot die taaldidaktiek gespreek en doen dit nog

steeds, ten spyte daarvan dat dit in die oë van die huidige taal-

teOrie bevraagteken wo:i:d. Die 'ffiG het nie veel vir die

die grondveronderstelling van die aangerorenheidsteorie self

onsin is. Vorster sê I n kind verwerf nie sy Tl OP grond-- ""

van primêre taaldata wat, in die woorde van Chorrsky2,

defective, deviant ert degenerate is nie. Hy baseer hierdie

stelling op spesifieke navorsing van die afgelope 14 jaar

waarop ek binne die bestek van hierdie studie nie breedvoerig

kan uitbrei nie.

Dis die navorsing van Snow (1972)., Shipley (1969), Phillips

(1970)_, Shatz en Ze.lrnan (1973), Vander Geest (19731, Brown

1. Vorster, Jan: Pr~Langt.§ge Acffili~ition: ~els and Proyi~
sional Conclusions, p. 6.

2. Vorster, Jan: ~\'atkan taalonderwys uit taalverwerwing leer? In:'
Nuusbrief Suid-Afrikaanse Studiégroep vir taalonderrig, nr. 4,
Desember 1977, p.S.
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en Bellugi (1964) en ander. Uit die navorsingsresultate

van hierdie persone blyk dit duidelik dat die primêre taal-

data wat die lerende kind tot sy beskikking het, radikaal

verskil van spekulasies wat die navolgers van die sterk aan-

geborenheidsteorie voorhou, naamlik dat die taal wat die kind

aanhoor, vereenvoudig, geïdealiseer en voloortollighede is.

Uitings wat in gesprekke met kinders gebruik is, is korter

en ITEklikeran as apart;e uitings te identifiseer en hulle

word stadiger en in "n hoër frekwensiestrek uitgespreek as die

taal van nomale volwassenes. Dis baie interessant an OP te

merk dat sernanties-kognitiewe en situasioneel-kontekstuele oor-

wegings en die aspek van herhaling ook onder die soeklig van

navorsers gekomhet. Ferrier1 (1975) wys daarop dat in die

eerste twee lewensjare van "n baba, "n baba 2000keer 'n skoon

doek aangesit ~rd, dat hy 2000maaltye eet en 2000rniddagslapies

gehad het. Al hierdie aktiwiteite en soortgelyke ge1:::eurtenisse

gaan gep3.ardmet toepaslike herhalende opnerkings. Op 15 maande:

". . . .. wheneverI took my daughter out of her cot I said 'Hello

my love. Where's my nice girl? WheneverI sat her in her high

chair I said 'Upsadaisy. There's a good girl. Bib on. There we are'.

Whenevershe fell down (at this potrrt; at least half a dozen times

a day) I said 'Upsadaisy'. Whenevershe sneezed, I said "atchoo'.

1. Vorster, Jan: Prima.ryIanguage ~sition: Quarrels and
Provisional Conclusions, p.6.
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Die leksikale rrateriaal wat tot kinders gerig word, is minder

gevarieerd en meer konkreet as wat in volwasse taal die ge-

val is, mindere sintaktiese kanpleksi tei t is kernnerkendvan

die taalaanl:xxi van die taallerende kind.

Hoewelhierdie aangepaste taal dalk nie ál taal is wat die

kind aanhoor nie, is dit nie seker of dit 'n deurslaggevende

rol by taalverwerwing speel nie. Indien na die genoem::ie

navorsing gekyk word, blyk dit dat volwassenes nie die taal

wat hulle tot klein kinders rig, sonder meer m::xlifiseer nie.

Hier speel die ouderdan van die kind I n belangrike rol. Daar

is deurslaggevend bevind dat hoe jonger die kind is, hoe opval-

lender is die rrodifikasie in die taal van die volwassene. Die

pos.i.t.i.ewekorrelasie tussen karrpleksiteit van taalaanbod en die

ouderdon van die aangesprokene het volgens Vorster slegs een

verklaring, naamlik dat die gedrag van die aangesprokene die

wysigings voor in die Chansky- McNei11rrodel. Sy skemat.Lese

voorstelling lyk dan so;

1. Vorster, Jan: Wat kan taalonderwys uit taalverwerwing leer?
In: Nuu_?b.ri.g_L- S1d_.:j,_g.::~f_rika~eStudiegroep vir Taalonderti....<JJ
nr. 4, Desember 1977, p.8.



M)EDER

434.
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Die hoofaspe.kte word soos volg deur Vorster aan die hand

gedoen:

(a) Taalve.rweI:Wia.1g~rd hier gesien as interorganismes in

plaas van intra-organismes . Die meganismebevind han

nie meer slegs in die kind se kop nie, maar In essensiële

deel daarvan bestaan in die kop van die rroeder (of wie

ook al daar is J en as gevolg daarvan ondergaan dit

bepaalde spontane gedragsveranderinge.

(bj Die invoer (input) ontstaan. binne-in die meganismeself

en ~rd nie van buite ontvang nie. Een deel van die me-

ganisme bepaal wat die peil van die invoer sal wees,

terwyl die ander deel dit voorsien. Hierdie reëling

~rd deur die terugkoppeling rroontlik gemaak.

(cl Die afvoer van die meganisme- die finale resultaat van

al die interaksieprosesse wat daarin plaasvind - is nie

slegs taal verrroë (die linguistic canpetence van Chansky)

nie, maar In volledige karrnunikatiewe verrroë waarvan

linguistic COITIPétenceslegs In deel vorm,

Die interaksieprosesse kan volgens Vorster die volgende patroon

volg: Die rroeder leer vir die kind gespreksreëls , taalkodes 1

In leksikon en granrnatikastrukture. Hierdie leksikon is verweef

in alle rroeder-kind-kcmnunikasie. Deur middel van prosodiese



436.

aanpassings en sintaktiese en se:rantiese vereenvoudiging

filtreer sy haar kind-gerigte taal an aan te pas by die kind

se verrroëns. Wanneerdie kim die kognitiewe :ryrMOrding

ondergaan het wat hamin staat stel an die wêreld in terme

van dinge en gebeurtenisse te sien, an te besef dat daar oor

hierdie dinge en gebeurtenisse en die relasies tussen hulle

gepraat kan word en dat die praat 'n middel verskaf tot g~

meenskapmet andere, begin hy met sy eerste pogings tot die

gebruik van taal. Vir die duur van die hele primêre taal-

verwerwingsproses is die kind se semantiese intensionaliteit

sy produktiewe venroëns voorui t. Die mate van ortodoksheid

waanneehy granm:i.tikastrukture by sy semantiese intensionali-

tei t kan laat aanpas, sowel as die aandag wat hy aan die in-

voer gee, sein vir die moeder wat die juiste verstelling van

die fil ter op enige rrornentrroet wees1.

Tydens die onlangse konferensie oor Psychology and language te

Bristol2 (16-20 Julie 1979) het Marianne Engle die lig laat val

op die verskille wat daar bestaan tussen die rol wat die pa in

taalontwikkeling speel teenoor dié wat die ma speel. Navorsers

het bewys dat 'n aangenamemanrer van invoering (input) van

taal 'n groot rol speel. Die onderskeid tussen ouers se persoon-

like styl korreleer met die qemak waarmeekinders taal aanleer.

1. Vorster, Jan: Wat kan Taalonderwys uit Taalverwerwing leer?
In : ~1!.1d§.Q:!;:!~t_-:.__?:y1-d:.M~.tl§9!l~§__~t:1}~~oeP_Y.t~....1.<?-_alonde,rrig,
nr. 4, Desember 1977,. p.9.

2. Vorster, Jan: sane Reflections on the International Conference
Q!1 Psycf}ologyancr~gé: Bristol, 16-20 July, 1979.
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By Inbouspeletjie in verband met die t.ema, die brarrlweer,

het die pa. die speletjie heeltemal oorgenean en die pa. het

die bouprojek voltooi. Hy het op In sekere wysegepraat en

die kind het gekyk. Dit het alles by die kind verbygegaan.

Die rranier van bou was te ingavikkeld, die taal wat die pa.

gebruik het, was te ingavikkeld en die kind het slegs geluis-

ter. Toe die madie speletjie aanpak, was die situasie heel-

temal anders. Sy het baie geleentheid aan die kind gebied om

te praat en cmself te bou. Sy het dus praat- en konstruksie-

geleenthede gegee in In heeltemal onbe.vustelike proses. Só

het die pa. en die ITa mekaar gekarplenenteer. Die ITa het die

besondere gesprek van die kind, wat van die kind self uitgegaan

het, aan die gang gehou en ditbaie meer verfyn en geanaliseer.

Sy het ook veral klem gelê op die belangstelling van die kind

en dit aangerroedigen geïnspireer. In hierdie proses het die

kind nie verveeld geraak nie. Op hierdie wyse het die kind vin-

niger geleer in plaas daarvan dat die ouers die aktiwiteit heel-

terral oorneen of die gesprek inisieer.

6.3.2.4 OUdiolinguale gewoonteteorie teenoor kognitiewe aan1eerproeesse'

Die vraag kan ontstaan ......'at ons nou rroet maak met die groot verskil

wat daar bestaan tussen die oudiolinguale gevlOOnteteorieen die

kognitiewe aanleerprosesse.
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Volgens John B. Carro.l," is daar geen werklike konflik tus-

sen hierdie twee opvattings soos toegepas op taalonderrig nie.

Daar noet volgens hom In vormvan sintese ui tgewer~ word an

nie reëlbeheerde gedrag en taalgewoontes as In teenstelling

te sien nie. Dit sal dan ook die taalpedagoog se taak wees.

Die begrip van gewoonte is egter meer alge:neen as die van reël

en dis nie as begripstelling so onaanvaarbaar as wat sans be-

weer word nie. Die beqr.ip gev.ronte is volgens Carroll 2 siel-

kundig gesproke baie meer fundamenteel as die begrip reël,

In Reël is eenvoudig In fonnele, gewoonlik verbale stelling

van die toestand waaronder iets verwag word an plaas te vind -

of nie plaas te vind nie, gewoonlik onder sekere voorwaardes.

As sodanig is dit In abstraksie of In konstruksie wat in sekere

sin onafhanklik is van die werklike gedrag. Ons is bekend met

die feit dat mense 'n taal kan praat sonder enige bewuste kennis

of toepassing van die reëls wat veronderstel is an onderliggend

aan hulle taal te wees. 'n Gev.oJnteis egter In werklike iets

wat iewers in In persoon setel. Dis iets wat hy geleer het. As

taalonderwysers probeer ons an sekere soort gewoontes te prc:du-

seer en te verander. As die sielkunde iets vir taalonderwysers

te sê het, sal dit iets sê oor gewoontes, nie oor reëls nie,

met rroontlike uitsondering van second-order phenomena.Verder is

daar nie 'n gelyke ooreenkans tussen linguistiese gewoontes en

linguistiese reëls nie. Daar is slegs In gedeeltelike oorvleueling

1. Carroll, J .B.: CUrrent Issues in Psycholinguistics and Second
LanguageTeaching, In: T..§solQyarterly, June 1971, Volume5,
number2, p.10l.

2. Ibid., p.104.
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wat bestaan uit daardie linguistiese g5.OJntes wat min of

rreer eenvorrrd.q is in In spraakgemeenskapen wat gevolglik

wettige voorwerpe is vir linguistiese beskrywing.

CarroJl sluitnie die begrip kennis uit as hy linguistiese

g5.OJntes bespreek nie. Die taalgebruiker kan op verskeie

maniere bewus 1M:)rdvan sy linguistiese g5.OJntes en in ver-

skeie grade. Hy kan ook van hierdie kennis verslag doen. Hy

ken die betekenisse van baie woorde en hy kan agterkan wanneer

'n 1M:)Ordverkeerd of op In onqewonegranmatikale wyse gebruik

1M:)rd.Daar is ongetwyfeld In groot aantal linguistiese ge-

1M:)Onteswat nooitop die vlak kan van werklike bewuste kennis

vir die gev.Dneindividu nie.

Die aanleer van In T2 vereis beide die verwerwing van kennis

antrent reëls en die vorming van die géWOOnteswat deur die

reëls beskryf word, Taalonderrigprosedures kan deur die toe-

passing van sielkundige kennis ten opsigte van die aanleer van

taalgewoontes verbeter word, Dit 1M:)rdbeklentoon dat situasionele

betekenis in taalreëls ingesluit rroet word waar dit toepaslik is,

en dat die ooreenstemnende taalgewoontes afhanklik genaak rroet

word ten opsigte van hierdie situasionele betekenisse.

Carroll is van mening dat nOgdie oudiolinguale gewoonte-teorie

nOg 'n suiwer kognitiecwe leerteorie die korrekte c:mvattende,

volledige teorie is. Elkeen van hierdie teorieë is tot op sekere

J.i.c::xJgteverkeerd en onvolledig, maar elke teorie het ook elenente

van waarheid en waarde. In Betekenisvolle sintese IIY)ethierui t
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gebore word, carroll stel die term ·kognitiewe-geNOOntevormings-

teorie voor. Dit rna.gteenstrydig klink, rna.ardie konsepte van

kognisie en gewoontevonningkan met mekaar versoen ~rd. Die

oudiolinguale gewoonteteorie het sy direkte aandag bepaal by

'n besondere doelwitvan taalonderrig, naamlik die luister -

praat doelwit. Dit het min te doen met die aanleerteorie. As ons

oor gewoontesbegaan is, sal dit nie saak maak of hulle in 'n

gesproke of geskrewe vormgevormis nie. 'n Grootskeepse p:>ging

an die effek van oudiolinguale teenoor kognitiewe beginsels (in

hierdie geval die grarnnë:l.tika-vertq_almetode)te meet, is deur

Scherer en Wertheimeraan die Universiteit van Colorado (1960-

19621 uitgevoer. So 'n 300 leerlinge het 'n kursus in Duits ge-

volg. volgens een van beide beginsels hoewel die beginsels in

die eksperirrent meer gebaseer is op onderrigtegnieke as op leer-

teoretiese uitgangspunte.

Scherer en Wertheirner (1964) komtot die slotsan by die evaluering

van die resultate dat luister- en praatvaardighede by die oudio-

linguale groep baie beter was as die ander terwyl die lees- en

skryfver.moëby die tradisionele benadering baie beter was.

carroll1 (1965) wys egter daarop dat die beheer van die eksperiment

maar bra gebrekkig was en dat die oudiolinguale proefpersone nie

hee.Lt.emal,uitsluitlik rronolinguaal gewerkhet nie en dat die proef-

persone by die meer kognitiewe benadering nie selfstandig tot

oudiolinguale aktiwiteite oorgegaan het nie.

1. carpay, J .A.M.: <2!:Eerwij.ê.::~sycholqgie en leergangontwik-
keling in het rrcderne vreenrle-talenonderwijs, p. 65.
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Verskillende ander eksperimente is uitgevoer an te bepaal hoe

oudiolinguale en koqru.t.Lesceonderwysleerstrategieë met mekaar

vergelyk, waar hoewel die lees- en sJayfvaardighede sans ver-

skil het, het die luister- en praatvaardigheid nie baie ver-

skil nie. Dis opnerklik dat by party van hierdie eksperimente

soms swaar geleun word op oudiolinguale beginsels by die aan-

leer van uitspraak. Swakkerleerlinge het ter aanvulling

oudiolinguale struktuuroefeninge gekry.

Uit ander eksperimente het wel geblyk dat by volwassenes kog-

nitiewe beginsels beter resultate opgelewer het as oudiolinguale

beginsels.

Die slotsan waartoe die meeste navorsers kan, is dat leerlinge

presies ditleer wat aan hulle onderrig en by die bepaalde on-

derrig beklemtoonword.

Die beklemtoning van die oudiolinguale gewoonteteorie het op

die vorming van gewoontesdeur oefening en herhaling geval.

Wat verkeerd was en is met die oudiolinguale ge~nteteorie is

die verkeerde venroede oor watter soort géWoontesgevonnroet

word en hoe hulle gevonnIlDet VJOrd.As daar 'n duidelike situa-

sionele stimulus bestaan om 'n bepaalde sin te kan vorrn, is

dit baie beter as an slegs die verrroë te ontwtkke.l an te leer an

"n verklarende sin in 'n vraende sin te verander. By die aan-

leer van dialoë roet daar 'n betekenisvolle situasionele inhoud

wees. Heet/el sielkundiges bet/eer het dat oefening en herhaling
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nie so belangrik is as wat scmnigedit stel nie, het hulle

tog In duidelike rol an te speel..

Ander aspekte wat dikwels in die oudiolinguale g~nte-

teorie nagelaat is, is die rol van terugvoering en die

korrigering van foute of dié trial-and~error nie-verkleinerende

sin.

Die kognitiewe leerteorie het die voordeel am die leerlinge

'n kennis en begrip van die feite en fomele reëls van die

taal te gee - In kennis wat werklik van hulp kan wees an die

vornunq van toepaslike taalgeYA:JOnteste lei. Maardis slegs

rroontlik wanneer toepaslike geleenthede gegee word an die ge-

woontes te vorm.

1Volgens carroll is die onderrig van 'n T2 of vreerd.e taal te

weinig gebaseer op leerteoretiese insigte. carroll noem vyf van

hulle:

(a). Die frekwensie waarmee'n item geoefen word, is nie so

beslissend as die frekwensie waanneedie i tem gekontrasteer

word net ander i tans waanneeverwarring .kan ontstaan. Kon-

stante afwisseling van gevarieerde oefeninge is dus veel

beter as voortdurende herhaling van dieselfde oefeninge

soos dikwels in baie oudiolinguale oefensessies gebruiklik

is •

....-------------------------------------------

1. VanEls, T., Extra, G., VanOs, Ch. Bongaerts, Th.: Handboek
vQ;?t:"_ S§__T?e.9-e~_~!_~__1'§@_~.4~_Jl~1~.J~.~_enoIlci~ij ze;;-"an~·"·"·-
modernevreemdetalen, p.193.
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(bl Hoemeer betekenisvol die materfaal. is, hoe groter is

die retensie van die leerlinge. Die sogenaanrlemega-

niese struktuuroefening in scmnige oudiolinguale kur-

susse sal nie die taaloutomatisrnes-kwekendeeffek hê

wat daaraan toegeskryf word nie ardat taal hier betekenis-

loos, los van 'n konteks en situasie aangebied word.

(cI By materfaaf wat op "n oudiovisuele wyse aangebied word,

tree 'n groter leereffek op as by materiaal wat slegs

ouditief aangebied TN'Ord.Die absolute prioriteit van

luister en praat 1::;0 lees en skryf, is rroed.Lfkan te ver-

dedig - as hierdie vier vaardighede tot die doelstellings

van 'n vrearde of T2 gereken word,

(d) Bewusteaandag vir en insig in die kritiese eienskappe van

Leermat.er'Laal,vergemaklik die leerproses. Die uitsluitende

oefen van strukture sonder an in die struktuur insig aan

te kweek, I1'Detafgewys word.

(e) Hoe meer verskillende assosiasies met verbale materiaal

gerraakTN'Ord,des te beter word die rnat.eri.aal, geleer en ont-

hou. Ookop grond hiervan is 'n aanvanklike periode van

slegs luister en praatvaardigheidsonderrig af te raai.

Dit sal in die lig hiervan interessant wees an te weet op

watter gronde die Transvaalse Departement van Onderwys

besluit het omEngels as tweede taal vanaf 1980 t.ot by st 3

slegs rronde.lLnq te onderrig en geen .lees of skriftelike

werk te doen nie.
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Oudiolinguale en kognitiewe onder.vysleerstrategieë kan soos

volg tabelsgewys afgeDa.ken~rdl

audiolinguale onderwys~
leerstrategieë

KOgnitieweonderwysleerstrate-
gieë

1. Nadruk op irrplisiete inter-
nalisering (induktief leer) :
stzuktuurcefenfnq en ana+
logiewerking noet lei tot
outorratiese gev.DOntevorming

1. Nadrukop eksplisiete inter-
nalisering (deduktief leer),
gramnatikale verduidléliking
en (o.a. kontrastiewe analise)
moet lei tot insig in struk-
ture.

2. Die nadruk val op die karmuni-
katiewe karakter van taal:
baie aandag vir situasie, be-
teke."1is- en konteksgeb:mden-
heid van taal (vgl. situasione-
le oefeninge)

2. Die nadruk val op die mega-
niese karakter van taal:
daar is weinig aandag vir
situasie-, betekenis- en
konteksgebondenheid van taal
(vgl. meganiese struktuur-
oefeninge)

·.3. Die nadruk val op tweetalige
aanbieding (Tl + T2) waaronder
ook vertaaloefeninge .

3. Die nadruk val op monolinguale
aanbieding (T2) en die vermy-
ding van vertaaloefeninge .

4. Die nadruk val op luister en
praat, in die beginfase word
alleen.hierdie vaardighede
onderrig.

4. Die nadruk val op die inte-
grasie van die vier vaardig-
hede, ook in die beginfase.

ook Chastain2 propaqeer soos carroll 'n sterker kognitief-gerigte

benadering. Hy sê: "There seans·: to be sufficient evidence to

assume that somestudents prefer the Skinnerian approach while

others learn better in materials which are based on cogniti ve

theories of learning. The alternative is to include both types of

instruction within any given class. Both poss.ibi.Lfties should be

explored" .

1. Van Els, T., Extra, G., Van Os, Ch., Bongaerts, Th.: ~_
Y22.:;:_é!~..~e~!:§L1'~..P.<'..md~l ..):~~t~~.E~ _.t?:J1 ..g!?-.9~!j_~en _'@l:l_.~~e
vreerrde talenJ p.194.

2. Rivers, W.:S~J.1g ..in .m3.I1y_TqI].<N~ I_ESSé?-Y~_.~!L._!<?!:~.~9!.l.:.~~~9:~
Teaching, p.22.
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Rivers, 'n bekende linguis en praktiese taalonderwyseres ,

bepleit 'n integrasie van insig en oefening en onderskei.

die volgende twee fases in die T2-onderwysleerproses:

<" perception

" abstraction
1. skill getting

~ articulation

'\. construction

production

reception

expression2. Skill using ---- interaction

Albei fases vra an verskillende onderwysleertrategieë: in

1 lê die aksent meer op induktiewe leer, in 2 op deduktiewe

leer. Nie een van hulle is egter eksklusief aan een bepaalde

fase gebind nie.

By 1 is daar sprake van manipulasie van 'n beperkte aantal

taalelemente met vaste relasiekenmerke . Die mmipulasie kan

plaasvind op grond van gespreide struktuuroefeninge wat die

rede is hoekan Rivers van pseudokorrmur.likasiepraat. Struktuur-
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oefening kan betrekking hê op artikulasie (uitspraakoefening)

en konstruksie bv. (infleksieoefeninge, passief-, vraagsin-

en ontkenningsoefeninge, oefeninge aangaande di.e formele <Jeb:ruik

van die tye). By 2 is daar sprake van manipulasie van 'n

oneindige aantal taalelemente. Daarby lê die nadruk nie langer

op strukturele nie I maar op funksionele eienskappe van die

taal en op die roti vering omkormnmikasietot stand te bring.

Daar is aandag vir dié soort S + R, vir die situasie waarin

albei optree en vir die verhouding tussen spreker (s) en hoor-

der(s) .

Navorsing oor induktiewe teenoor deduktiewe metodes van onder-

rig toon aan dat nie een van die metodes op homself voldoende

en suksesvol is nie. Vir effektiewe onderrig noet daar 'n aan-

sienlike afwisseling wees tussen reëls en voorbeelde. Dis roei-

lik an te aanvaar dat goeie resultate in die onderrig van 'n T2

behaal kan IDrd sonder deeglike oefening.

Kontrastiewe linguistiek en fouteanalise kan ook somshelp in

die organisasie en voorbereiding van taalonderrigmateriaal en

in die dag-tot-dag aanbieding van taalfeite aan die leerlinge.

Weereens kan gesê "WOrddat die aspek van voldoende oefening

nooitbui te beskouing gelaat kan ....zird nie. Die rol van die onder-

wyser self en sy venroë omgoeie leergedrag te hanteer I is nog

'n faktor wat baie meer aandag in opvoedkundigenavorsing be-

hoort; te ontvang. (Hieroor later meer).
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6.3.2.5 ToepasSings vir taalonderrig

Die taalonderwyser se belangstelling in die verwerwing

van die Tl was l'lCXJ altyd omte kyk of daar iets is

wat in die nat.uurlike situasie plaasvind wat ook in die

klaskamer toegeFds kan T,o,Drd.Die behavioris het geglo dat

die primêre verwerwingsproses in terme van blootstelling,

nal:x:lotsingen versterking gesien noet word en in taal-

onderrig vind hierdie siening sy uiteindelike neerslag

in die oudiolinguale metode. In figuur 2 onder 6.3.2.3

vord die saranties-kognitiewe leerteorie van taalverweIWing

opgesom. Dit pas in by Vander Geest1 (1974) se natuurlike

p.:dagClgieseraarrwerk. Hy sien so 'n raarrwerkas 'n

hidden curriculum. Hierdie verborge kurrikulum word by

die aanleer van die Tl gevolg, en dit rroet ook by die aan-

leer van tweede en vrearde tale geld. Dithet volgens van

der Geest 'n aantal kernrerke, party waarvan die leermeester,

party die leer ling en partyalbei saamgeld. Die volgende

kernrerke kan onderskei word:

(a) Die oordra van die lesmateriaal is slegs •n neweproduk

van die leenreester se optrede. cm daardie rede staan

die \I.OJrdjie leer in kanp:ment A van Jan Vorster se

figuur 2 tussen aanhalingstekens. Talle vaardighede

en gedragskodes word deur rroeders aan hul kinders op

tn i.iiter lik~waarneemba.revvysegeleer, maar die taal-

lesse wat in alle rroeder-kind-interaksie opgesluit lê,

kan slegs na ooukeurige ontleding aan die lig gebring

word.

1. Vorster ,Jan: Wat kan Taalonderwysuit Taalverwerwing leer? In:
Nuusbrief-Suid-Ajrikaanse Studi§9!oep vir Taalonderrig, nr. 4,
Desember1977, p.9.
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(b) Die oordra van die lesrrateriaal behoort tot die

uiteindelike doelstellings van die onderrig.

Die rroeder wil graag dat haar kind tot die taal-

gemeenskaptoetree. cm hierdie rede en t.erwi.Ll.e.

van die wlgehoue inspanning word die komponent;

A + B in Vorster se rrodel gereflekteer.

(c) Die leerlinge se wrdering vord gereeld deur die

leenneester geëvalueer. Deur die aandag wat die

rroeder aan die terugwer gee, weet sy waartoe die

kind op enige gegéWeoomblik in staat is.

(d) Die leerrreester pas die leennateriaal aan op grond

van die evaluering. Die rroeder vereenwudig haar

taalaanb::xl wanneer sy bemerkdat sy nie verstaan

'MJrdnie of verkeerd verstaan word,

(e) Die leerling self is g€ffiJtiveer omdie lesrrateriaal

te bemeester. Met toenerrendekognitiewe ryp.-,ording

en die daannee gep3.ardgaandeinsig in die sarentiese

relasies bfnne sy ervaringswêreld, ontstaan daar by

die jong kind "n geweldige behoefte aan die "realiza-

tions of meanings he is already capabl,e of intending".

(Wills 197511

1. Vorster, op cito I p. 10.
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SoosWeir (1962) aantoon, oefen kinders selfs

taalverskynsels in nie-kcmnunikatiéWesituasies.

(f) Die leerling is rnede-aandadigaan die kurrikulum.

Dit is reeds genoemdat in ons inter-organismiese

m:::xieldie kind die peil van die invoer bepaal.

(g) Die leerling rroet self die reëlma.tighedevan die

lesmateriaal opnerk en verwerk, M::lederspraat nie

met hul jong kinders oor taal nie. Hulle gebruik

taal-kontekstueel-situasioneel relevante taal- en

illustréér vir die kind die gebruik van die gramra-

tika deur middel waarvanhy sy bedoelde semantiese

relasies van daardie bepaalde tydstip kan realiseer.

(h) Interaksie tussen leenneester en leerling is essensieel,

want dit dien omdie leerling se veronderstellings te

verifieer of te falsifeer. Dit is as gevolg hiervan

dat die kind se taalgebruik vir die duur van die primêre

veI:Wel:Wingsprosessteeds aan ortodoksheid wen.

(il Die lesrrateriaal is chronologies sisterraties georden.

Soos die kind se ouderdan, en daannee sy taalvaardigheid

toeneen, \<,Drddie taalaanb:xi wat tot han gerig word,

geleidelik meer kanpleks.



450.

Die sterk aangel:orenheidsteorie van taalverwerwing het nie

veel vir die onderwyspraktykte sê nie. Die enigste

suggestie is dat die kind aan In ryk taalmilieu blootge-

stel rroet ~rd. Ingrarnl meen dat die vernaamste taak van

die taalonderwyser is an toestande te skep waaronder die

LAD so effektief kan werk vir die T2 as wat dit vir die Tl

die geval is. Die leerlinge rroet deur taal arrring word en

as gevolg van die funksionering van sy LAD sal die leerlinge

inplisiete kennis van die grarmatika verwerf. Die onderwyser

noet dus •n so goed rroontlike taalklircaat skep. Hoeleer-

stofseleksie en -ordening noet plaasvind, maakIngrarnnie

duidelik nie. Ingrarnwys ook daarop dat die LAD nie meer

so effektief funksioneer ná die ouderdan van 10-13 jaar nie.

(Hieroor later meer) •

Strauch2 ag die skoolsisteern In belemnering vir die skep van

die gewenste linguistiese cm:raving en pleit vir "n Inmers.ion,

maar binne die g~ne skoolrooster is dit nie prakties uit-

voerbaar nie. Newmarken Reidel3 (1968) is van rrening dat

op grond van die ver loop van die Tl-verwerwingsproses leer-

stofordening en verduideliking van die granmatika oorlxxlig is.

-------_-:-_-----------------------------------

1. VanEls, T., Extra, G., VanOsI Ch., Eongaerts, Th.:
Hal!dlx:>ek voor de ToegeE§ste1aalkundet- het leren en on<!~-
wijzen van rrodern!= vreerd.e talen, p.183.

2. Ibid., p.184.

3. Ibid.
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Die T2-leerder beskik in kwalitatiewe opsig oor dieselfde

taalleervenroë as die kind. Deur waarnemingvan die T2-

aantod en deur oefening rret T2-ma.teriaal kan die T2-leerder

T2-vaardighed.everwerf. Waarnaningen oefening is tegely-

kertyd noodsaaklik en voldoende. Die res kan oorgelaat

w:Jrdaan die taalleervenroë van die T2-leerder self. Hoe

dit ged.oennoet w:Jrd, word weer eens nie aangetoon nie.

Dis egter 'n voldonge feit dat dit eintlik onrroontlik is

an vir die T2 net so 'n gunstige kljmaat te skep as wat by

die Tl-verwerwingsproses aanwesig was. HoeNel Piaget se

werk oor die kognitiewe ontwikkeling van rronumentaleanvang

is, is ditnie op die klaskamer van toepassing nie.

Chansky kritiseer die budiolinguale rretode van taalonderrig

baie skerp, maar sy TGG bied. geen pasklaar alternatief nie

behalwe an dit te kombineer rret die geM:JOnte-teoriesoos

onder 6.3.2.4 bespreek.

Uit 'n groot aantal studies blyk dit dat traumatiese afasie

na puberteit ongeneeslik w:Jrd, dat die aksentloos praat

van 'n taal wat ná puberteitaangeleer 'W'Ord,'n seldsaarnheid

is en dat die taalontwikkeling van vertraagde en dowekinders

by puberteit tot stilstand kan ongeag die stadium wat dit

teen daardie tyd bereik het. 1 Hieruit, sowel as uitdie wel-

bekende feit dat klein kinders die taal van anderstalige speel-

--------------------------

1. Vorster, Jan; Wat kan taalonderwys uit taalverwerwing leer?
In: Nuusbr-tef-Suid;-AfrikaanseStudieyoep vir taalonderrig,
nr. 4, Desember 1977, p.6.
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maats skynbaar noeiteloos aanleer in teenstelling rret

die noeite waa.rrree In volwassene In vreem:letaal aanleer,

blyk dat daar In kritiese periode van taalgereedheid is

wat teen puberteitafgeloop is. Die lering wat taal-

omerrig hieruit kan trek, is dus : onderrig die taal so

vroeg as m:x:mtliken in elk geval vóór puberteit. So word

daar gedurig gep:x:>gan dié taaldidaktiek vir die Tl en T2

te vind wat die natuur so getrou rrcontlik sal na.1::xJotssodat

leer linge tussen 5 en 12 somer enige fomele taalonderrig

verskeie tale vlot kan praat. Verder is dit duidelik dat

die onderwyserwat In T2-onderrig verkieslik In Tl-spreker

van die taal m5ét wees en die onderrig s6 noet aanbied dat

dit uitsluitlik op interaksie berus en waarin invoer en

terugvoer in gedurige wisselwerking vir die presies juiste

:l?€ilvan die interaksie sorg.

'n Aspek wat ook van die grootste belang is, is 'n wed.ersydse

rrotivering by en onderwyser en leerling wat ongelukkig maar

net by benadering die rrotivering kan ewenaarwat daar by die

aanleer van die eerste taal in die spel is. Uit die beskrywing

van die eksperirrent van MarianneEngle is dit duidelik dat die

T2-onderwysersenige inisiatief wat van die leerlinge se kant

kan, noet uitbuit en aanrroedigen probeer an gedurig die leer-

linge se belangstelling te prikkel met werklike relevante taal

en interessante aktiwiteite.
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6.4 TI..;.verwerwingteeooor T2..;.verwerwing

6.4. I Inleiding

Dis 'n omoontlike taak an 'n oorsig te gee van wat bekend

is oor die verwerwingvan 'n kind se vrearde en Tl.

Gedurendedie laaste twee dekades is daar 'n fonnidabele

hoeveelheid nateriaal oor hierdie onderwerp gepubliseer.

Daaran gee ek maar net 'n effense perspektief ten opsigte

van die verwerwingvan 'n kind se Tl en T2. Van die tyd

af dat die onderrig van "n T2 nie meer uitsluitlik in diens

gestel is vir die literêre vordering van die leerling nie,

is die verwerwingvan die Tl op een of ander wyse as 'n voor-

beeld gestel vir die verwerwingvan 'n vreerrrle of T2. Dit

hoef 'n mensook nie te verwonder nie 0 Dis onaanneemlik dat

die rroedertaal verwerwingsproses fundamenteel verskil van die

tweedetaalverwerwingsproses (altans vir sover leerlinge enige

kans kry an hul intuitie:..ve strategieë te gebruik). In' n be-

spreking oor Tl-verwerwing rrotiveer S. Ervin Trippl die rele-

vantheid daarvan vir die aanleer van die T2 soos volg: "To

exclude second language learning fran exploration as sui generis

different from first language learning one would have to assume

that hurranmental capacity is earmarked only for certain con-

text - defined tasks, and has no possfbi Li.ty of general purpose

applicability" 0

--------------------------------------------------

1. Ickenroth, J oP .G.: Taaltheorie en vrearde-talenonderwijê.J p.1l4o
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By die studie val! die psigolinguistiek vestig die linguiste

ons aandag op die verskille wat daar bestaan tussen die

verwerwingvan In Tl en In T2. As ons praat van T2-verwerwing

bedoelons die taalverwerwing soos wat ditplaasvind in die

kunsmatige milieu van die T2-klaskarrer. Hier ~rd dus nie ge-

praat van In T2-verwerwingwat han op In natuurlike manier

voltrek soos bv. by irrrnigrante nie.

Hierteenoor staan die verwerwing van die Tl wat haas al tyd na-

tuurlik aangeleer ~rd. Onder natuurlike verwerwing vord ver-

staan dat In kleuter van so an en by agtien iraarde na twee jaar,

sonder voorligting, alleen op grond van aangel::oreverstandelike

ve.moëns, sy taalkennis opdoen,

Daar vord deurgaans beweer dat die verwerwing van die Tl op In

heelterral ander wyse verloop as die verwerwing van die T2.

Mackeyl (1965) roem In drietal mekaar onderling beïnvloedende

faktore wat van invloed is op die verwerwing van vaardigheid in

In T2:

(al Linguistiese faktore

Hier praat hy dan van die mate van verskil tussen die Tl en

die T2 op die gebied van die fooologie, sintaksis, semantiek

en ortografie. Verder bestee hy aandag aan die mate van ver-

steuring of interferensie tussen die Tl en T2 wat afhankl.Lk

is van die mat.evan verskil tussen die Tl en T2. Dit verskil

verder ook nog wat elke vaardigheid betref.

---------------------------------------------

1. Mackey,W.F. : ~..ge Teac;tungAnalysis, hfst. 4.
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(b) . SOsiologiese faktore

Die vraag kan gestel 1IAJrdhoe In leerling in kontak kan

rret die T2. Mackeyonderskei die volgende rroontlike kontak-

punte: die gesin, die gemeenskap,die werk- en skool-

situasie, die etniese groepering, die kerkgemeenskap,

speelkontakte en ten slotte nie-persoonlike kontakte via

radio en T.V. en van skryftaal. Al hierdie kontakm::xmtlik-

hede 1IAJrdweer beinvloed deur ander faktore soos:

(i) Die tyd wat aan die T2 bestee 1IAJrd.

(ii) Die aantal persone met wie kontak rroontlik is.

(iii) Die rede vir die gebruik van die T2.

(iv) Die gebruikte vaardigheid/vaardighede en die

volgorde waarin met hierdie vaardighede kennis

gemaak1IAJrd.

(v) Die sosiale, streeks- en kulturele vlak ·van die

taalgebruik .

(vi) Dil~ l~'~jooI'"'~ikehouding teenoor die T2.

(vii) Die druk van die aIBewingan die T2 te gebruik

die druk kan van ekoncrniese, administratiewe,

kulturele, pcl.Lt.Leke, militêre, historiese of

godsdienstige aard wees.
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(c) sielkundige faktore

wat hier van belang is, is die ouderdan waarop iEm3Ild

rret die T2 in kontak kan en die geroti veerdheid an die

T2 te leer praat.

Verder is die aanleg vir bepaalde vaardighede of aspekte

van die vaardighede belangrik. Die aanleg is in die Tl

en die T2 individueel verskillend ten opsigte van die in-

telligensie, geheuekapasitei t, die mate van gemakwaarmee

iarand na die T2 kan oorskakel, die erosioneIe assosiasie

wat iemandnet In bepaalde vree:rrle taal het en die energie

wat Lemand kan/wil bestee aan die aanleer in die algemeen

en die leer van In T2 in die besonder.

6.4.2 Verskille tussen TI- en T2-veIWeIWing

Daar bestaan belangrike verskille tussen die verwerwinq van

IIn Tl en dié van In T2 in die onderrigsituasie. Prator

noem die volgende:

(a) Beskikbare tyd

By die veIWerwingsprosesvan die Tl is In jarelange, in-

tensiewe taalproduksie en -persepsie moontlik : die

eksperimentering rret; nuwekl.anke, woordeen strukture,

In konstante geleentheid tot die stel van vrae tot ver-

betering en herhaling van taaluitings, ens. Ditgebeur

--------- ~_~i_~~_E§E __dêg~ _
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carrell beweerl (1966) dat intensiewe taalkursusse -wat deur

persone gevolg word met In goeie taalaanleg van 250-500 uur

cnderrig melig het an die T2 te verwerf. Hierteeroor staan

dat In tydskatting vir Tl-verwerwing cngeveer 3000 uur beloop.

Dit is bereken deur die aantal ure te tel wat, In kind tct 3~

jaar wakker lê waarvan dan 30%geneem 1M:>rdvir die blootstel-

ling aan taal. Hierdie situasie is egter nie direk vergelyk-

baar nie en die vlak van taalvaardigheid maq ook verskil. Die

natuurlike spoed vir Tl-verwerwing kan ook aansienlik verhoog

1M:>rd.

Hoewel Chansky, I..enneberg en ander beweer dat die kind In taal

vinniger en genakliker verwerf as die volwassene as gevolg van

die feit dat die kind biclogies geprogramneer i.s om tale te

verwerf, is daar ander, c.a. Barry .M::laughlin2 wat meen dat

die Tl glad nie so gou verwerf word nie. Hy sê dit veral in

die lig van die hoeveelheid tyd waaraan die kind aan taal bloot-

gestel is. Dis volgens han eintlik redelik stadig. Al waar

leerlinge beter presteer, is met die uitspraak. Vclgens .Mclaughlin

is die verskille te wyte aan psigclogiese en scsiale faktcre en

nie biclogiese faktcre nie. By die cnderrig van In T2 ·worddie

T2 ge-.Q)nlik alleen in die taalles cp skool gebruik. en alleen

dan vind daar interaksie tussen onderwyser en leerling plaas.

1. Jako.covits, Leon A: ~ei9_!1-Language I.ea.rning, p.23.

2. Mclaughlin, B.: Seccnd ~~iticn in Childhood, p.45.
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(b) .Die rol vart die bégeléier

By die veJ:Werrwingvan 'n Tl is daar sprake van 'n na-

tuurlike situasie. Die kind, die ouers en die verdere

argewing gebruik. voortdurend dieselfde taal wat bowen-

dien aansluit by die bekende gE!MX>nte-en dinkpatrone

van die kind. Die ouers hoef nie so nadruklik as stirnula-

tore op te tree nie arrlat die kind self al gerrotiveer is

an die taal aan te leer. Verder is elke persoon omdie

kind terwyl hy sy Tl leer, 'n onderwyser soos sy noeder,

vader, broers, susters en eintlik alrral an hane

By die onderrig en verwerwfnqvan 'n T2 is daar sprake

van 'n kunsmatige situasie: die T2 ~rd alleen in die

taalles gebruik en dit sluitnie aan by bekende ge'#OOnte-

en dinkpatrone van die kfnd nie. Die onderwyser speel 'n

ui ters belangrike rol, want hy rroet die gebruik van die T2

stiImlleer en die taal verwerwinqsproses so goed rroontlik

in die juiste bane lei.

(c) Die struktuur van die taaJ.nateriaal

By die verwerwi.nqvan die Tl vind daar geen geordende sis-

tematiese aanbieding van qest.ruktureerde taalmateriaal

plaas nie. Daar is sprake van 'n natuur lik-verlopende proses.



459.

Taallrateriaal T,o,Drduitsluitlik in verskeie situasies

d.w. s. betekenisdraend aangebied. By die orrlerrig van

In T2 T,o,Drddie taalmateriaal gestruktureerd aangebied an

die verweI:Wingvan die verskillerrle vaardighede te be-

vorder. Hieruit vloei dan:punt (d) voor+.

(d) . Gefónnaliseerde aktiWiteite

By die verwerwing van 'n T2 is 'n sorgvuldige beplanning

van leerstofseleksie, -ordening en -oordrag ncxlig en die

taalrrateriaal word intensief aangebied.

(e) l'btiVéring

Die kind verwerf sy Tl met 'n natuurlike rrotivering ardat

hy die taal absoluut as kcmnunikasiemiddel ncxlig het.

BoonopT,o,Drdhy gedurig baie vriendelik aangerroedig en ge-

prys. wanneer hy foute begaan,word hy selde bestraf en

dikwels nie gekorrigeer nie. Sy aantal orrlerwysers is

baie groot, want alrnal an homhelp hane

By die verwerwing van 'n T2 is die rrotivering baie minder

sterk en eintlik gering : die kind het die T2 nie by ui t-

stek as kcmnunikasiemiddel ncxlig nie. Hy kan reeds in die
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taal dink en sien geen noodsaak an in die ander taal te

kan dink nie. Die T2 sluit ook nie by bekende gewoonte-

en dinkpatrone aan nie en daar is geen sprake van In skool-

situasie waarin iets geleer noet word nie.

(f) Lewenservaring

By die verwerwingvan 'n Tl gaan die kognitisve ontwikkeling

van die kind. hand aan hand rret die taalontwikkeling, en daar

is voortdurend In sterk verband tussen taal en werklikheid.

By die aanleer van 'n T2 het die kind reeds In duidelike ont-

wikkeling agter han : hierdie ontwikkeling het onvermyde.LLk

invloed op die konsepsies wat die kind by die aanleer van 'n

T2 ontwikkel. Daar sal vir die kind ook In sterker verband

tussen sy Tl en die werklikheid bly bestaan as tussen die werk-

likheid en die T2. By die aanleer van 'n T2 noet die kind/

leerling weer op In uiters eenvoudige taalvlak begin praat.

Hy is eintlik 'Nat die inhoudelike van hierdie taalvlak betref,

al lankal hieraan ontgroei. 'As gevolg hiervan Y.Drddaar besonder

swaar eise aan die onderrig van 'n T2 gestel.

(g) Volgorde vir die aanleer van dié vaardighede

By die verwerwingvan die Tl is daar sprake van In logiese

volgorde. Meesal alle rrondelinge vaardighede luister en

praat, gaan aan die skriftelike vaardighede : lees en skryf,

vooraf , Die vraag wat by die onderrig van In T2 die beste
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volgorde sou wees, ~rd dikwels verskillend beantwcord.

Dit wil egter voorkern cf die absolute p.riori tei t van

luister en praat bo lees en skryf nie verdedig kan ~rd

nie. Die gesproke en geskrewe taal is verskillende

representasies van dieselfde taalsistean. Daaran is die

luister- en praatvaardigheid nie belangriker as die lees-

en skryfvaardigheid nie. Die onderwysernoet die orrlerrig

van die vier vaardighede integreer en daarby rekening hou

reet al die aanwesige kennis van die leerling en die doel-

stellings van die onderrig.

(hl OUderdom

By die nnedertaal verwerwingsprosesbevind die kognitiewe

ontwikkeling van die kind hom pas in 'n beginstadium. By

die tweedetaalverwerwingsproses is die kognitiewe ontwik-

keling baie verder gevorder. Die kind is meestal al reeds

~r verby die ouderdan wat as krities beskou ~rd vir

die onderrig en venverwi.ngvan 'n T2. Jonger leerlinge

praat ook makliker as ouer leerlinge.

(L) Dié invloed van anomie

Onder anomie~rd verstaan 'n gevoel van sosiale onsekerheid

by die aanleer van 'n T2 as gevolg van vervreem:ii.ngvan die

eie identiteit (Vgl. bv. 'n Swart leerling aan wie d.m.v.
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Engels alle vakke orrlerrig v.ord). Ananie kan die

notivering omdie T2 te gebruik, negatief beïnvloed.

(j) 'Taalversteuring of ï.rtterferensie deur die Tl

Die rroedertaal verwerwingsproses voltrek han vanaf die

gel::oorte van die kind rreestal sonder dat daar In ver-

steuring is deur In ander taal.

By die verwerwfnqvan In T2 is daar wel sprake van ver-

steuring deur die Tl op die gebied van die uitspraak,

r,.o:)rdkeuse, strukture en spelling en van bekende g~n-

te- en dinkpatrone. Taalversteuring is In kanpetisie van

sisteme. Dis soos wanneer In rugbyspeler sokker speel

en die bal gedurig met die hande wil vat. Maar by taal-

gebruik lê die versteuring baie dieper.

(k) 'Die verwerwing van die gramnatika 'en leksikon

Die kind verwerf In gramnatika en InIeksikon. Sy leksikon

bestaan uit r,.o:)rde,v.DOrdstamneen rrorfene waanneehy sinne

kan konstrueer. Ditkan gedurig uitgebrei word deur nuwe

itens daaraan toe te voeg. Die ve.rwerwinghiervan be.rus op

rnarorisering, die spreker rroet elke i ten daarvan leer ken

as 'n unieke samestelling van klank, betekenis en sintaktiese

rroontlikhede. Die geheue speel dus, hoe dan ook, In belangrike

rol in die leksikonbeheersing.
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Die kind verwerf die granmatika van sy Tl volledig

deur volkomebeheer te kry oor al die J:etrokke reëls,

beginsels, strategieë, ens. In Mensmoet egter nie die

onJ:erekenbaremagvan die taalekonanie vergeet nie. Sodra

die voor- en agtervoegsels van Afrikaans bemeester is,

kan die Tl-leer ling daarmee by enige ander gevalopereer,

bv. Ver- verlaat; Vernietig; Verniel, ens. Dieselfde

gebeur met al die baie nuwesanantiese eenhede wat geskep

word sonder dat die leer ling van In enkele nuwemiddel

Chanskyse generatiewe aspek in die spel. Jy hoef slegs

die telbare, vasstelbare basiese vorme en leksikon te

bemeester omonbeperk deur middel van taal te kan opereer.

By die aanleer van In T2 is die kunsrratige verwerwingvan

In leksikon nie In besondere probleem nie. Beheersing

van die leksikon hang dus grootliks af van hoeveel i tans

ganerroriseer is. Ten opsigte van die verwerwingvan die

leksikon is daar nie veel verskil nie. I

Die verwerwingvan In T2-grarmE.tikais baie rroeiliker. Die

onderwyser en die leerlinge J:eskik nie al tyd oor In toe-

reikende bron nie. Hoeweldaar amper geen taal ter wêreld is

waarvan die grarmatika by J:enadering volledig J:eskryf is nie,

is dit nie In onoplosbare problean nie. Die T2-onderwyser

kan In hele klompie sinvolle taalreëls by die leerlinge tuis-

1. Van wyk, E.B.: Verskille tussen die verwerwingvan die Tl
en die aanleer van In tweede of vreem::1etaal, In: ~uus-
br~f v~£i~ §&i:Mfi¥anse TaéL!-studieqroe_p,Septanber
1975, p.18.
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bring en die res oorlaat aan die leerlinge an die

leentes te vul. Die leerlinge leer die reëls tog

deur gebruik maar die reël kan saam met die gebruik

ook sans help.

(1) Die aspek van register

Behalwedie leksikon en die granmatika leer die kind

in sy Tl In hele register van stylvariasies wat hem

in staat stel emsy taalgebruik op In verskeidenheid

situasies toe te pas. VanWyklgee bv. die volgende

voorbeelde van die Tl-spreker wat intui tief weet

wanneerdit paslik is an : waa Is I~ 1:xxll? of

.ék weet .tie te sê en wanneer : waar·is daardie bottel?

of ·ék weet nie. Kragwoordesoos : Maggies! Verbrands!

Dêmni t! Hel! het ook verskillende grade van aanneem-

likheid in enige gespreksituasie. cm hierdie stylspektra

in die Tl aan te leer, duur jare lank. Die T2-spreker leer

maar net In klein deeltjie van hierdie stylspekstra aan.

Hy leer net nie genoeghiervan an in alle situasies die

juiste ding te kan sê nie.

6.5 Die optimale ouderdomvir die onderrig van· 'n T2of vreende

·taal

6.5.1 lrileiding

Daar \'X)rd vandagmeer en meer gepraat oor die feit of ons

ons nie te veel besiggehou het met die linguistiese basis

----------------------------------------------------
1. VanWyk, op cito I p.18.
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van taalonderrig nie, terwylons ons te min beroet het met die

taalaanleerder self. Hoemeer ons van die leerling verstaan wat

die T2 noet leer, hoe beter sal ons die taal kan onderrig.

Hoedie kind 'n taal. leer en wat die beste ouderdomis waarop

dit behoort plaas te vind, is die terrein van die psigolinguistiek.

6.5.2 Die oPtimalé ouderdomvir die onderrig van 'rt T2 of vreande taal

Die Kanadeseneuroloog ~"7ilderpenfield (1953) en sy kollege Roberts1

het 'n uitgesproke meningoor die aanleer van taal by 'n kind. Op

grond van hul navorsing van breinbeserings op verskeie ouderdomme

en op die venroë van die kind omin sulke omstandighede taal aan te

leer, wil hulle 'n aanbeveling doen oor die ouderdomwaarop die beste

met die onderrig van 'n vreande of T2 begin kan WDrd. In die geval

waar 'n kind breinbeserings opgedoenhet aan daardie deel van die

brein wat met spraak te doen het, die sogenaarrdeserebrale cortex

(Broca's-area) kan die kind afasies word, Daarna leer hy tog omtoe

praat an::1at In ander deel van die brein dan oorneem. By volwassenes

is dit blykbaar nie die geval nie. Die serebrale cortex van 'n kind

is plasties geooeg omdie taalfunksie deur 'n ander deel daarvan te

laat oorneem. In die onderstaande figuur2 word aangetoon watter deel

van die brein met taal te doen het.

1. Extra, Guus: Taalverwël:vi!l9en_~~~~]:en2!2ge~l~, p.40.

2. De Greve, H., Van Passel, F.: T_a~e. en Onderwijs in LevendeTalen, p.45.
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beoristie

harsingskors-

gebied

(Broca's-area)
Dit het :reettaal te

doen

Volgens penfield en Robertsl besit die kind se brein in sy vroeë

kinderjare (vóór 10 jaar). die beste verrroëomspraak aan te leer.

Hierdie venroë neen af namatedie kind ouer word en die spraakvelde

(speech areas) stywer word, Die gebruik van taal is dus duidelik

'n spieraktiwiteit sodat daar 'n rroontlikheid is dat die nuwear-

tikulêre vaardighede minder rraklik aangeleer word sodra hierdie

plastisiteitsperiode verby is.

Die siening dat die kind 'n verrroëbesit vir taal wat die volwassene

tot 'n groot rnatieverloor het, word taamlik algerreen aanvaar. Hier-

die tydperk wat bekend staan as die kritiese periode is van krag van

ongeveer 2 jaar tot puberteit.

---------------------------------------------------------------------

1. Extra, op, cit., p. 40.
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Dis volgens Penfield dan ook die rede hoekan volwassenes so

kan sukkel an 'n weerbarstige klank te produseer orrdat dit

juis die aspek van uitspraak is wat prcrninent hierdeur geraak

word, cm by 'n volwassene baie klem te lê op fonetiese korrekt.-

heid, laat die rrotivering an 'n nuwetaal aan te leer, aansienlik

verswak. Uit die praktyk weet ons dan ook dat baie imnigrante

nooit heeltaral aksentloos leer praat nie, terwyl daar nEt die

kinders uit daardie selfde gesin geen probleme bestaan nie.

Penfield sê dat die spraakve.rrroëafhanklik is van die groei en

die gebrulk van sPesiale taalmeganismes in die daninante helfte

van die harsings. Die begryp van taal is rroorrt l ik deur die aan-

wesigheid in die harsings van concept units en sound units wat

nEt roekaar in outomatiese verband staan. Die produseer van taal

is afhanklik van die werking van hierdie twee rreganismes : die

een is vir artikulasie en die ander as 'n idees-meganisme. Die

artikulasierneganisrne is aangebore: die beheer oor stem, tong en

lippe en ander spraakorgane ....ordhierdeur beheer. Die idees-me-

ganiSItEis volledig blanko by die geroorte, naar ....ordgou gevul

met konsepte wat ná die tiende lewensjaar oouliks n::>g uitgevee

kan word en waaraan nuwekonsepte in toenemenderrate rroeiliker

toegevoeg kan word,

Dat die rreganiSItESvir die verstaan van taal en dié vir die produ-

seer van taal nie outomaties met mekaar verbind is nie, rraar ruimte-

lik geskei is, blyk uit die feit dat harsingbeskadigings nie nood-

wendig albei meganiSItEShoef aan te tas nie. Penfield onderskei
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motoriese afasie wat die taalproduksie belemmer~~ sensoriese

afasie wat die taalbegrip belemmer. (Die FransmanThomatis het in

1977 te Bloemfontein aangetoon dat daar In laterale verdeling is

in die brein en nie 'n voor+aqtierverde.Li.nqsoos vroeër aanvaar nie) .

Volgens hierdie neuroloë is die meganismevir die verstaan van taal

teen ongeveer die tiende lewensjaar volkome vasgelê: by die aanleer

van 'n T2 ontstaan na dié ouderdan In toenemendemate van belemnering

deur die Tl orrdat hierdie meganismedaarop vasgelê is. Hy pleit

daarvoor omdie aanleer van 'n T2 vóór die kritiese leeftyd (9-12

jaar)_ verby is, te laat plaasvind: 1 "The t.irre to begin what might

be called a general schooling in secondary languages, in accordance

with the demandsof brain physfol.oqy, is between the ages of 4 and

10. The child sets off for school then, and he can still learn new

languages directly without interposing the speech units of his mother

tongue".

Penfield suggereer verder dat leerlinge wat voor die kritiese periode

al 'n T2 geleer het, daarna. gemakliker ander vreem:letale kan aanleer.

Die hoofredes hiervoor kan soos volg saamgevat~rd:

(a) Die kind besit In groter genal<an na te boots.

(b). Die kind se spraaksentra is rreer soepel vir taal.

(c). Daar vind minder taalversteuring deur vorige taalervaring plaas.

(d) Daar is ook In duidelike gebrek aan selfbewustheid . (Probeer maar

an aan 'n st. 3-klas 'n dialogie te leer en te laat draIPatiseer

in teenstelling met In st. 8-klas).
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(e) Kinders van hierdie ouderdan is foneties baie beter daaraan

toe an nuweklanke na te toots.

oor die verwerwingvan die uitspraak sê Lebrun1dat dit leeftyds-

gel:x:mdeis en ditgebeur baie vroeg. Dis dus uiters belangrik

dat in die laagste klasse van die laerskool die korrekte rrodel

wat die onderwyser stel, uiters belangrik is. Die ontwikkeling

van die ~rdeskat begin ook vroeg, maar in teenstelling met die

ui tspraak en granrnati.ka.gaan ditdie hele léWedeur. Kinders

sowel as volwassenes verryk hul woordeskat arrper daagliks. Volgens

Lebrun is dit ook baie belangrik dat wanneer leerlinge in meer as

een taal orrlerrig ontvang, die persoon wat Engels gee, slegs Engels

rroet praat en die wat 'n ander taal orrlerrig, slegs daardie taal.

Op hierdie wyse sal die soqenaarrde switch mechanismwaarvan Penfield

praat, makliker tot sy reg kom.Die bekendegesig van die juffrou

sal "n gekondisioneerde refleks in die kind uitlok en die taalsisteen

regstel wat met daardie gesig geassosieer word en tegelykertyd die

ander taalonderdruk. Veral in ons laerskole is dit dus belangrik

dat hieraan meer aandag bestee word, hoewel ditveral in die laagste

klasse dalk probleme saloplewer ten opsigte van personeelvoorsiening.

Indien hiennee volgens Lebrun nie voldoende rekening gehouword nie,

sal die kind 'n mengtaal praat en albei sisteme deunnekaar gooi.

1. Lebrun, Yvan: Vroegtijdige meertaligheid, In : Streven, Julie
1978, p.892.
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Volgens VanHeerdenl het die kind wat sy ve:r:rroëbetref omtaal

te bemeester en te gebruik, byna alles in sy guns, maar an dit

beskouend te bestudeer (die tp.·alkunde,verstaan van reëls,

ens.) het hy van nature bitter min in sy guns. Dit kan dan ook

ooreen met die feit dat die rneeste linguiste en taaldidaktici

meendat die onderrig van In vreenrle of T2 op veral die primêre

vlak nooit formeel kan of nag wees nie. Verder is dit belangrik

omte weet dat jonger leerlinge sonder veel probleme naboots.

Nabootsing en herhaling is vir die jonger kind In bron van vreugde

(byvoorbee.lddie herhalende element in liedjies en gedigte), ter-

wyl die ouer leerlinge gouer geïrriteerd raak. ardat die kind OP

die ouderdan van 9 tot 10 jaar reeds die ingewikkeldste strukture

in sy Tl baasgeraak het, sal die T2-onderwyserweer In slag rroet

dink oor die gradering van taalmateriaal. Hy sal hanself die vraag

noet afvra of enige taalstruktuur vir In bepaalde ouderdan te noeilik

of te ingewikkeld kan wees of dat slegs die taalsituasie bepaal wat-

ter deel van die taal onderrig noet v.ord en wat die reste milieu is

waarin hierdie aspek van die taalonderrig behoort te v.ord.

CXlerleerlinge het egter ook sekere trekke wat taalonderrig betref

wat tot hul voordeel kan wees. OUerleerlinge leer vinniger en nie

alle venroëns neen met die ouer v.ord af nie. Die geheue verbeter,

en die venroë omte kan aanpas verbeter en is groter by die volwassene.

Die ouer leerling en volwassene kan noeilikhede makliker oorkan.

-------------------------------------------

1. VanHeerden, C.: Die kind se bevatlikheid vir taal, In :
Klasgids , Augustus 1974, p. 50 .
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Ouer leerlinge kan ook langer gekonsentreerd werk en kan dus

meer bereik in In korter tyd sonder an die pot.ens.iaal,van In

agt- of negejarige leerling te hê.

In 'n verslag vir Unescogee SternI in 1963 In oorsig van die

voor- en nadele op elke ouderdan van die onde...-rrigvan In vrearde

of T2. Sy oorsig lyk soos volg: (Nederlandse teks)

Fase 1 leeftijd ongeveer 3-10 jaar

voordelen: - in overeenstemning met neurofysiologie van de hersenen

- gemakkelijkst en meest effektief

natuurlijke, goede uitspraak

- kreëert rijker linguistische geheugen voor latere

uitbreiding

- meer tijd voor het leren van de taal beschikbaar

nadelen: - rrogelijke verwarring met Tl-vaardigheden

geen doelbewust taalverwervingsproces

- bestede tijd niet evenredig aan resultaten

Fase 2: leeftijd ongeveer Il jaar tot einde schooltijd

voordelen: - toegenomenverrroqenomvele aspekten van kontakt met een

vreende taal en kultuur te appreciëren

nog voldoende tijd voor het bereiken van een hoog niveau

beter geheugen, hoger niveau van intellektuele groei

- Tl-vaardigheden grotendeels verworven, waardoor minder

verwarring

------------------------------------------------------------------------

1. Van Els, T., Extra, G., Van Os., Ch., Bongaerts, Th.: ~ v~J;;
de TOegepasteTaalkllnde, p.171.
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nadelen: - rreer insp:mning nodig dan bij vroeg leren

sukses vereist vasthoudendheid

- verlegenheid bij het leren en gebruiken van T2

- rrogelijke weigering an te merorá.seren

- ervaren leert dat resultaten vaak slecht zijn

- reeds druk bezette schoolprogramma'sen studiespecialisatie

Fase 3 volwassenheid

voordelen:- doelgerichtheid

-. goede rrotivatie, gevoegdbij argumentenfase 2

- grootste leereffekt in kortste tijd

nadelen: - niet genoeg tijd

- andere prioriteiten

- onregelmatige studie

Mackey (1965) en Wilkens (1971) mem soortgelyke argumente soos

Stern van die voor- en nadele van die onderrig van 'n vreende of

T2 op In jong ouderdom. Togbestaan daar rog steeds onduidelikheid

oor die optimale ouderdomvir die onderrig van 'n vreerde of T2.

Wilkinsl sê dat die pos.i.t.Leweresultate van die onderrig van In

T2 minder hoopvol is as wat aanvanklik gemeenis. Dithoef egter nie

die bewysvan die navorsing dat kinders In T2 maklik aanleer, te weer-

spreek nie. Hyskryf dit veral toe aan die kwalifikasies van die

onderwyserom In T2 te onderrig asook aan die hoeveelheid tyd wat

daar aan die onderrig van 'n T2 bestee word. Uit die bestaande

------------------------------. -----------------

1. Wilkins, D.A.: Linguisties in langt?ge Teaching, p.187.
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navorsingsresultate wil dit to:r duidelik voorkan dat dit vir

die aanleer van 'n T2 voordeliger is an daarmeeso vroeg rroonti-

lik te begin, maar dan rroet ditonderrig word deur onderwysers

wat hiervoor ten volle toegerus is. Dis verder to:r oor en oor

bewysdat wat jy baie goed as kind leer jou hele lewe bybly.

6. 6 .. Irrq;?likasiesvir T2-onderrig

6.6.1 M::>tivering

By die verskille wat daar bestaan tussen die verwerwingvan 'n

Tl en 'n T2 is dit opvallend hoe bai-e plek daar in die psigolin-

guistiek afgestaan word aan die rol wat rrotivering (6.4.2 (e)) speel.

Dis dan ook seker een van die aspekte wat min of so te sê geen

aandag in ons onderrig gehad het nie. Elke praktiese taalkundige

en taaldidaktikus praat van die belangrikheid van die houding en

reaksies van die leerling ten opsigte van die T2, en almal is dit

eens oor die feit dat geen onderrigmetode die aspek van rrotivering

kan ignoreer nie. 'n Verdere probleem is dat die T2 die rrotivering

daarvoor met alle ander skoolvakke rroet deel. M::>tivering het te doen

rret die redes an die T2 te wil leer. As ons die taalsituasie kan

laat aansluiting vind by die behoeftes van die leerlinge, skep dit

'n sterker rrotivering wat uiters belangrik is vir die leerproses.

'n KursusgangerDy 'n taalkonferensie het 'n slag gesê: An ounce

of roti vation is 'MJrth a poundof pedagogy. Dis toe gekorrigeer
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deur !n ander kursusganger wat gesê het : Makethat a 'ton.

By die konferensie oor Psychology and L3.nguagete Bristol1

is daar by die bespreking oor die aanleer van 'n T2 en taal-

houdings 'n verskil getref tussen geïntegreerde rrotivering

(integrative rrotivation) en instrumentele rrotivering (in-

stirurnent.al,rrotivation). Instrt.nnentele rrotivering WJrdgeken-

merk deur onverskilligheid teeroor die sprekers van die teiken-

taal, hul sosiodinamika en die kultuur waarin die taal ingebe::1

is. Die taal word slegs geleer terwille van die oorlewings-

waarde wat op die laagste vlak, naamlik dié van eenvoudige handels-

transaksies of effens hoër, opjragge.wingtussen werkgewer-werknemer

in werking is. Die taalaanleerder wat instrumenteel gemotiveer is,

streef nie daarna omsosiaal aanvaar te word nie en omin 'n

sosiale gesprek met sprekers van die teikentaal te tree of aan

kulturele aktiwiteite deel te neemnie. Dat die onverskilligheid

ook bestaan, is bevestig toe 'n leerling, afkomstig uit Engeland,

in 'n Afrikaanse taalles gesê het :. I donI t see the use of learning

this stupid language. Dit IPagdalk ook vandaq rDg gebeur met die

Afrikaanse kind wat nie Engels wil leer nie.

Hoe.welditnie al tyd die geval is nie, gaan onverskilligheid dikwels

met antipatie of antagonisme gepaard. Hierdie soort gevoel druis

lynreg in teen 'n gesonde kliIPaat vir die aanleer van 'n T2.

--------------------------------------------------------------------

1. Vorster, Jan: Sane Reflections on the International Conference
on Psychology and~'ï.a.i19Uiqe,·Bristët,"ï6=2ó July, 1979,-'p-:9-:-'-
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Hierteeroor staan die geïntegreerde rrotivering vir die aanleer

van 'n T2. Dit word gekeninerkdeur belangstelling in die

sprekers van die teikentaal en hul kultuur en deur die strewe

an sosiaal aanvaarbaar te wees asook an deel te hê aan sosiale

gesprekke en deelname aan die kultuurlewe. Dit impliseer nie

die prysgee van die oorspronklike taal (Tl) of kultuur nie.

ook in ander lande van die wêreld soos Kanada, Nederland en

Duitsland IDrd daar klem gelê op die invloed op die aanleer van

'n T2 as gevolg van negatiewe houdings en swak rrotiverings.

In Nederland het dié probleem ná die oorlog ontstaan ten opsigte

van die onderrig van Duits.

Vir ons in Suid-Afrika met ons twee amptelike tale het ditook

wel deeglik iets te sê. In studies van die RGNten opsigte van

die aanleer van 'n T2 is die bestaan van 'n sterk instrumentele

rrotivering vir die aanleer van Afrikaans onder die Swartes bE.Wys.

Dit bestaan ook onder Afrikaanssprekendes teeroor Engels en

onder Engelssprekendes teenoor Afrikaans.

Dis opvallend dat sodra die onderwyser daarin kan slaag an werklike

belangstelling te wek vir die T2 en met die aanleer van 'n T2 sukses

bereik word, neemdie negatiewe houding ten opsigte van die volk

wie se taal dit is, af. Carpayl het dit ook met sy studie oor die

aanleer van Russies ondervind. Die onderrig rroet só wees dat leer-

-------------------------------------------------------------------

1. Cárpay, J .A.M.: On~.~.t;~~~.~j~~~12212(1~~_~.I~9:~ntwikkeling
:hu..JJ.ê!:. _f!EdernevrOOrrle-talenonderwij s, p. 247.
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linge sub-doelstellings vinnig kan bereik. Die uiteindelike doel-

stellings skyn so ver dat dit die rrotivering laat afneem. Leer-

linge rroet; in staat gestel word omdie aspekte wat hulle geleer

het, ook te gebruik. Daar!tOet intermediêre doelwitte gestel

'MJrd. Ge.-.Dneskoolvakke het dikwels langtennyrrloelwitte wat

veroorsaak dat leerlinge entoesiasties begin, maar daarna belang-

stelling verloor en nie rreer in dieselfde mate volhou nie. Leer-

linge is intrinsiek gerrotiveer in daardie dinge wat; hulle verstaan.

Leerlinge raak gefrusteerd as gevolg van dinge wat hulle moet leer,

maar nie verstaan nie of Vlathalfhartig en onvoldoendeverduidelik

is. Leerlinge rroet altyd weet waaron hulle sekere dinge noet

doen: dit rroet nié 'rt noge-het-treffen-benadering wees nie. Wanneer

leerlinge weet Vlathulle en waarxmhulle dit doen, verhoog dit die

doeltreffendheid van die leerproses aansienlik. Die leerlinge is rou

gemotiveerd omdat hulle hulself effektief kan oriënteer ten opsigte

van die taak Vlatvan hulle vereis 'MJrd. Hy voel in staat an die taak

Vlataan han opgedra word te kan uitvoer en hy sal rou I n hoër graad

van onafhartklikheid van die onderwyser kan bereik.

Hoewelons ons so bekenmaroor die korrekte linguistiese benadering

tot T2"'"0nderrig,sal die sukses daarvan nie verseker 'MJrdnie,

voordat bJgeroande rerrmendefaktore nie eers aandag geniet nie.

Die voordele Vlathierdie verwydering van rennende faktore sal mee-

bring vir die onderlinge verhoudings is aansienlik, maar hierdie

aspek val nie heel tem3.lbinne die veld van hierdie studie nie.
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6.6.2 ' Die rol van die ondenvyser

In die raanwerk van T2-onderrig is die persoon wat die

onderrig noet aanbied natuurlik van die uiterste belang.

Sinclairl hoop dat die dae van die pedagogic aristocrat

getel is. Hy haal Ralph EWton2se siening hieroor aan'

as hy die pedagogiese aristokraat sien as : "one whoknows

that manystudents are not learning in his classroan, but

he is convinced that they are not learning in anybody

else's either. The fault of course, lies with the stupid,

lazy and indifferent students".

Die nuwerol van die onderwyser in die lig van die tallose

studies oor sy rol, rroet een wees wat sy leerlinge betrek,

wat gedurig sy leerlinge se belangstelling probeer wek en

wat slegs die taal verwerwingsproses lei. Hy hou rekening met

die feit dat sy leerlinge wil voel hulle, presteer en daaran

geniet hulle dit. Hy weerhouhanself daarvan omoor foute te

lag of omdaaroor kwaadte \\Drd. Hy probeer an daarna te

stre.we an net so simpatiek te wees as toe die kind sy Tl aan-

geleer het. Die klem WJrdverskuif van die onderrigproses

na die leerproses. Jakorovits3 kan tot die gevolgtrekking dat

1. Sinclair, A.J .L.: Vr~taalonderrig op univ~si tei tsvlak - 'n_
~onstruktie.we benaderin9J p.2,

2. Ibid., p.3,

3, JakoboYits, LeonA.: ~5m LanguageLearning, p.146.
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dit streng gesproke onrroontlik is cmtaal te onderrig. Hy

sien as die enigste funksie van die onderwyser cmCómperiSatory

instruction te verskaf. Die taalaanleerder rroet gehelp word

waar en wanneer hy hulp mdig het. "It is not posaibl,e to teach

anyone anything, it is only posstbl,a to arrange things that
1

he may learn". Dis 'n argumentwat rreer en meer veld wen.

In 'n vraelys van die Universiteit van Texas in El Pasa oor die

karaktertrekke van professore in die tale, het trekke soos :

inspirerend, en entoesiasties die hoogste op die ranglys gestaan.

Eienskappe soos vrierrlelikheid, begrip, simpatie, stimulerend,

verbeeldingryk, verant'MXlrdelikheid, sf.st.erat.Les, saaklik, ens.

skakel direk met die sukses van die onderrig watter linguistiese

benadering ook al gevolg word. 'n Korrekte linguisties-verant-

'WOOrdemetode sonder entoesiasme is minder suksesvol as anderscm.

Metodoloëvergeet dikwels dat goeie leerlinge wat goeie onderwysers

het, 'n T2 dikwels uitstekend aanleer ten spyte van die metode wat

in gebruik is. Baie linguiste stem dan ook saamdat die aanbieder

uiters belangrik is.

Dis reeds bewysdat veral in die laer klasse 'n onderwyser se aan-

bieding wat hand aan hand gaan met 'n verskeidenheid van aktiwi-

teite soos : speletjies, liedjies, rympies, raaiseltjies, ens.

definitief suksesvol is en die lus cmte leer aanrroedig. Canenius

-------------------------------------------------------------------

1,. Jakorovits, op. cit., p.146.
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het reeds die onderwyser se verantwoorde.Lfkhei.dten opsigte

hiervan benadruk en veralook beklentoon dat aanp:rysingdie

sukses verhoog. So 'n benadering waar 'n groot verskeidenheid

van interessante aktiwiteite plaasvirrl, is baie meer ple-

sierig as die vervelige driloefeninge wat oor en oor herhaal

noet w:Jrden wat tot vandag toe so dikwels in klaskamers plaas-

vind.

6.6.3 Tl- en T2-verwerwing

Die feit dat die natuurlike verwerwingsvenroëvir 'n T2 gedurerrle

die tienerjarige afneem, hou in dat die proses minstens gedeeltelik

volgens ander leerstrategieë noet plaasvind en wat op 'n meer al-

genene leervenroë berus. Dis baie rroontlik dat op grom. hiervan

die empiriste tog gedeeltelik gelyk het en die onderrigprosedures

kan dus nie presies so op die rroedertaalverwerwingsproses gebaseer

w:Jrdnie. Daar w:Jrdegter beweer dat Tl- en T2-verwerwingte

doen het met dieselfde algemene (miskien) universele kcgnitiewe

strategieë. Daar is vasgestel dat die ui tspraak en grarrmatika

reeds vroeg vasgelê w:Jrd. Dit het irrplikasies vir dié aspekte wat

veral in die laerskool die klem noet ontvang. Leerlinge in die

laer klasse sal veral baie deeglike onderrig in die uitspraak moet

ontvang. Verder noet hulle aan taal blootgestel word wat wetenskap-

lik beplan en georden is omalle aspekte - en veral dié wat saak

maak- te dek en so die reëls te Lnt.ernal.i.seer, Sinvolle, betekenis-
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draende situasionele struktuuroefeninge sal nog altyd hier

en selfs in die senior primêre en junior sekondêre klasse 'n

plek hê al klink dithoe strukturalisties. Die element van

herhaling an taalg~ntes· te versterk kan nooitheel tema!

verdwynnie wat die argumente van die opponente ook al mag

wees.

Wanneer 'n rrens sê dat die verwerwingvan 'n T2 sans wat party

aspekte betref, ooreenkan met dié van 'n Tl, sê 'n mens ook

dat die begaan van foute 'n integrale deel vormvan enige taal-

aanleerproses en dat die oudiolinguale metode se kl.en van liever

geen foute te begaan nie en hulle te probeer voorkcm, nie korrek

is nie. Navorsers baveer dat onder die swakste toestande vir

die aanleer van 'n T2, die meeste foute wat leerlinge begaan,

nie foute is wat deur beinVlOedingvan die Tl ontstaan nie, maar

eerder deur strategieë (soos by die Tl) wat gebruik word an die

nuwetaal en sy reëls te ontdek.

Niemandsal wilontken dat daar by die verwerwingvan 'n Tl

ook baie sinvolle en doelgerigte herhaling plaasvind nie. Taalge-

bruik is an te handel met die taal in 'n situasie. Vaardigheid

verkry 'n mens nie sonder an taalhandelings te oefen nie. Hoe

noeilikEr die taalhandeling is, des te meer met daar geoefen

-word.Die verwerwingvan vaardigheid in taalgebruik vereis derhalwe

langdurige en intensiewe oefening. Drilwerk noet kcmnunikasie

bewerkstellig, want anders is ditnutteloos. Tog noet daar by die

onderrig van 'n T2 meer geleenthede geskep word an sinne te maak



481.

en uit te brei (reg of verkeerd) en an veral met taal te

eksperimenteer. Leerlinge rroet aan baie taal blootgestel

T.NOrdin 'n verskeidenheid van taalsituasies sodat die kind

se kamumikatiewe taalvernoë verbeter kan T.NOrd.Die T2-

spreker is nie, soos die TI-aanleerder, 'n leë, passtewe

houer wat ons maar kan vul met wocrde en sinspatrone nie.

Die volgende aspekte ten opsigte van T2-onderrig behoort

na aanleiding van die kennis en insigte wat daar nou be-

staan in die bestudering van die psigolinguistiek en TI-

en T2-verwe.nvingin gedagte gehou te T.NOrd:

(al Leerlinge rroet verstaan wat hulle leer en nie papegaai-

agtig te werk gaan nie. Konsentreer op praat, en maak

seker dat luister en praat aan lees en skryf voorafgaan.

Maar hierdie vier vaardighede rroet almal saam geïntegreerd

aan die orde kom. Daar noet wel heelwat taal gehoor 'WOrd

vóór leerlinge dit begin praat (soos by die verwerwing

van 'n Tll. Die harsings noet vertroud raak met die fono-

logiese sisteem van die T2 voor ons In notoriese reaksie

van die leerlinge kan verwag. Jonger leerlinge boots rroei-

lik die klanke van die volwassene na cm:1atdaar In hoogte-

verskil in die spraakklanke is per ouderdom. Dit sou dus

raadsaam wees omveral wat banderrateriaal betref, kinder-

stemmeas model te gebruik.
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(b)_ Die leerstof noet eerder situasioneel as struktuurgebonde

wees (soos wat "n kind sy Tl leer}. Die klemrroenie op

spesifieke aspekte soos die verlede tyd, lydende vormof

die indirekte rede val nie.

(cl Konsentreer lisvers op bepaalde noodsaaklike belangstellings-

areas van die mens soos aanbeveel deur Wilkins in sy

notional syllabus of in "n sogenaamdepédëi.gogiesegramnatika.

(Hieroor meer in die laaste hoofstuk). Hier kan ons dink

aan oorwegingesoos frekwensie, nuttigheid, situasiebetrek-

likheid. Kan' n leer ling bv. 'n telefoongesprek in die T2

hanteer, 'n artikel in 'n winkel gaan koop, navraag doen,

ens. Weethy hoe an hanself uitte druk met betrekking tot

beleefdheidsvonre , droefheid, bedankings, verskonings, ens.

Beklemtoonhier ook spesifieke taalregisters. leer' n leer-

ling an presies dit te sê wat by 'n bepaalde geleentheid of

gebeurtenis toepaslik en paslik is. (Vgl 6.4.2 (1».

(dl Maak gebruik van die leerling se kennis van die Tl veral

wat betref die grarmatika, maar rroeni.evergeet nie dat die

leerling sy Tl verwerf het sonder eksplisiete verduideliking

van die reëls.
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(e) BeÏnvloeding van die T2 deur die Tl is In onvermydelike

en alanteenwoordige deel van T2-verwerwing. an dit te

kan bekamp, is ditnodig an tale apart te probeer hou en

amvan kontrastiewe analise gebruik te maak amleerlinge

vooraf te wapenteen die problemewat trag kan.

Ditbring mee dat die ideale toestand is dat 'n T2-

orderwyser en sy eie Tl en die T2 en indien van toepassing,

dié'TI van sy leerlinge goed rroet ken.

(f) Daar is nie In enkele metode van T2-onderrig wat die effek-

tiefste en suksesvolste met alle kinders is nie. Die oudio-

linguale metode volg die voorbeeld van die Tl : eers hoor

dan praat, met geen vertaling en verduideliking van reëls

nie. .Maar In Tens noet nie te rigoristies wees nie en

individuele leerlinge in aanrrerking neem. Ongelukkig is

die probleme van die geÏndividualiseerde onderrig die hoofrede

vir die PJpulariteit van die enkelmetode-benadering. Die

sogenaamdetótal immersionblyegter In móét vir die T2-les.

Vertaling en die studie van formel,egramnatika het veral in

die prirrêre skool geen plek in die proses vir die aanleer

van In T2 nie. Watwel belangrik bly, is die gewonegespreks-

vorm (soos by die Tl-leerling).. Die dialoog kamdus baie

nader aan die vormvan taal waaraan die kind in die verwerwing

van sy Tl gewoondgeraak het. Daar móét al tyd tyd gegun word

vir vrye spraak, want ditgaan amgespreksvaardigheid ~
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(g) Die fisiese angewingsoos blyk uit TI-vel:Wel:Wingis nie

so belangrik nie. Japannees kan in die hartjie van Pretoria

aangeleer v.Drdsolank as wat ditdie enigste medfumvan

karmmikasie is in enige gegeweangewing.

(h) Die mate van vooruitgang hang af van die tyd wat aan die

onderrig van die taal-bestee kan v.Drd. (Vgl. die tyd bestee

aan die Tl). Het 3 tot 4 uur per dag (prakties omoontlik)

sou In kind en In volwassene binne In jaar die T2 heeltaral

vloeiend kan praat. Cm In taal te leer, rroet In taal ge-

bruik v.Drd. Daaranm5ét die leerling elke dag sy klaskontak

met die taal hê ,

(il Baie groot klasse belemner goeie vordering. Intensiewe

groepwerkkan hier In oplossing bring.

(jJ Die ken van 'n taal behels nie net slegs rroedertaaluitspraak

en 'n l::aneestering van die basiese grarnnatiese strukture nie,

near ook kennis van die kultt.rrele onderbouvan die T2. Die

feit dat gedagtes in verskillende tale verskillend uitgedruk

word, is o. a. toe te skryf aan verskillende lewenswysesen

arrler sosiale en kulturele agtergrondsfaktore. Kennis hiervan

sal in 'n groot mate bydra tot In afname in kultuurver-

steuringsfaktore van Tl op T2 nie. Dit het juis ten sterkste

te doen net wie, hoe, wat teencor wie sê. Dialoë wat tipiese,
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alledaagse situasies uitbeeld, sal nie slegs die leer ling na

verskillende rroede....rta.alstemnekan laat luister nie, maar ook
1

In kulturele onderrou verskaf. (Die bandmasjien kan hier

ook baie help). Daarna kan die elemente van hierdie dialoë

herkanbineer en hergebruik word onder effens ander anstandig-

hede.

(k) Goeie doelgerigte onderrig van. die T2 rróét so vroeg rroontlik

met die bestaande kennis van die navorsers, (d.w.s. voor 15 jaar)

op die taalgevoelige ouderdan plaasvind. Die bes-opgeleide en

bekwaamsteleerkragte is vir hierdie stadium In absolute ver-

eiste.

(Il Dis rroontlik an aanvanklik op die Tl-struktuur te steun waar die

Tl en die T2 ooreenkan. Sodoendekan In basiese kennis vinnig

aangeleer word en meer tyd blyoor an die aandag op die verskille

te vestig.

Ten'slotte wil ek aanhaal wat Halliday ( Mclntosh en StrevensI sê oor

language is a highly canplex form of activity and the process of

die verwerwingvan In taal; "Let there be no mistake here, it will

presumably always be hard work to Learn a foreign language, because

replacing patterns learned fram early childhood which have long since

ceased to be the object of attention, by a neNset of patterns dif-

fering at every level, as they do in all languages, is round to need

careful observation, concentration and control".

------------------------------------------------

1. Halliday, M.A.K., Mclntosh, A., Strevens, P.: The Lin9U4stic
Sciences and I.anguageTeachim, p.140.
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HOOFS'ruK 7

7. BEVINDINGE :EN' TOEPASSING

Die doel van hierdie studie was an die kloof te probeer oor-

brug tussen die taalwetenskap (linguistiek) en die onderrig van

In T2, omdie resultate van hierdie studie op die taalonderrig-

situasie toe te pas en In onderrigrretode daarop te kan fundeer.

Met die oog hierop is die onderskeie linguistiese skole bespreek

an vas te stel watter insigte hulle vir die klaskarrersi tuasie

kan bring. Die klem het geval op die twee rigtings: analogie

(die strukturalistiese) teenoor analise (die kognitiewe) of die

induktiewe teenoor die deduktiewe benadering.

7.1 Toepassings

7. 1.1 Inleiding

In die voorafgaande hoofstukke is reeds In :pJgingaangewendan

aan te toon op watter 'WYsedie linguistiek die t.aalonderwyser

kan help. Daar is ook reeds gesuggereer dat die beste metode

(as daar so iets is) dalk daardie een sal wees wat die beste

eienskappe van bestaande benaderings kanbineer (In sintese van

die beste uitalles)- ook wel genoem"n eklektiese benadering -

en dat dit dan die beste en vrugbaarste resultate saloplewer.
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Quinn1 (1974) stel dit baie duidelik as hy sê: "'Language

teaching is an autonarous art, and it has accumulatedaver

long periods a large body of traditional wisdan and an

attitude of healthy eclecticism vis-a-vis other fields.

Eclecticism is not an intellectually respectable postiure,

but is essential for workers engaged in a practical field.

As Wardhaughsuccintly puts it: Wemist; take what works

wherever we find it".

Daar is verder by die bestudering van die psigolinguistiek

vasgestel dat daar veranderlike elenente is wat In baie belang-

rike rol by die aanleer van 'n T2 kan speel soos : die onder-

w;;{ser,rrotivering, die juiste taalsituasie, die leerling self,

intelligensie, aanleg, ouderdan, persoonlikheid wat veral die

verhouding ten opsigte van die onderwyserbepaal r ens. Dis egter

duidelik uit die voorafgaande hoofstukke dat daar heelparty

aspekte is in die bestudering van taal en die linguistiese

navorsing, waarmee daar tot op hede absoluut geen rekening gehou

wordnie. Taalonderrig vind nie in In lugleegte plaas nie en

dit is dus onwaaran te wil beweer dat daar geen ander studieveld

is wat daarmeein verband staan nie.

ordat; die empiriese navorsing ons nie van besliste antwoordekan

voorsien nie, is ditnoodsaaklik an taalonderrigprosedures te

evalueer in die lig van wat bekend is van hierdie verwante dis-

siplines. Ditsal elke taalonderwyser bekcmneras hy noet weet ti.l.a.t

1. VanEls, T., Extra, G., VanOs, Ch., Bongaerts, Th.:
Handboek voor de toegepaste taalkunde, p.43.
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wat hy aan die klas onderrig, bestempel kan word as

linguisties swak, ai.e.lkundi.qonverantY.OJrden sosiologies

misplaas.

Hoeweldaar baie in die linguistiek en veral die toegepaste

linguistiek is wat die taalonderwyser kan gebruik, is die

taalonderwyser daarop geregtig an ditwat hy onderrig, s6

aan te pas in die lig van sy bepaalde doelstellings.

Omdattaalonderrig In pragmatiese saak is, is dit altyd be-

langrik an bo en behalwe die Linqui.st.Lek,ook rekening te hou

reet wat in die praktyk gewerk het en nog werk ten spyte van

die feit dat dit dalk op wetenskaplike gronde nie verdedigbaar

sou wees nie. Die ui teindelike beslui t berus nog al tyd by die

taalonderwyser self.

In Terrein wat eintlik ook nog braak lê, is die terrein van

hoe kinders se dinkprosesse werk en hoe In kind dink. In In

eksperiment het Edwardde Bono1kinders gevra an o.a. deur

middel van In tekening aan te dui hoe hulle te werk sou gaan

an te voorkan dat In kat en In hond met mekaar kan baklei. Die

tekeninge het die bewys gelewer dat ons veels te min naak van

die kind se verrroë an te kan dink. Tekeninge is gebruik ardat

leerlinge hulle nie altyd so goed in taal kan uitdruk nie.

W::lordekan sans ook rroeilik verstaanbaar wees, naar tekeninge is

egter duidelik en betreklik ondubbelsinnig. Kinders met In swak-

1. De Bono, Edward: Children SÓIVé Problens,pp.8-12.
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ker kulturele agtergrond het hierdie agterstand nie baie

sterk in hul tekeninge getoon nie.

Kinders geniet dit uitenrate an vir In uitdaging geplaas te

'V.'Oro en tot In oplossing te kan. De Bonosê hy is baie be-

indruk rret die kind se venroë an met die beperkte dinkrPateriaal

wat tot sy beskikking is, tot sulke hocqt.es te kon styg. Hy

kan dan tot die gevolgtrekking dat as kimers op so In vroeë

ouderdan al so goed kan dink, die lang jare van onderrig en on-

derwys hierdie venroë op In baie hoë vlak rroet plaas. Dis egter

nie die geval nie. Eintlik is daar aan die einde van sy skool-

loopbaan In verswakking te bespeur. Hierdie mening is g~aseer

op eksperirrente wat rret duisende mense met In hoër onderwysop-

leiding gedoen is. Dit het ook iets te sê vir taalonderrig in

die algeneen. Daar is altyd gedink. dat die hooftaak van die

onderwyser is an kennis oor te dra. Wat die onderrig van In taal

betref, is daar vandag groot t-wyfel of die S09'enaarrrle·rote learning

haal Benjamin Franklin se siening aan oor onderwyswat die boge-

noe:rrle sterk suggereer. Franklin het gesê: "Tell me and I forget,

teach me and I remember , involve me and I learn".

Hier is dus In verdere bewys dat Olornskyse stelling dat "n kind

In innate cap3.city to generate language, besit dalk met die uit-

slag van bogenoerrrleeksperiment kan ooreenkcm.

1. HaskeIl, John: An eclectic Method, In: TesOI NéWSlet.terXII, 2
p.19.
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Die gebnlik van die rekenaar het die term heuristies weer

opnuut beklemtoon. ook in taalonderrig en veral T2-onderrig

noet ons opnuut gaan kyk na die oorrratige gebnlik van sinlose

herhaling en die leer van taalreëls ter wille van die reël,

terwyl die dinkprosesse in die taal nie aandag ontvang nie.

Die eenrigtingverkeer tussen die onderwyser en sy klas is hier

ook sterk onder verdenking. Qn In sin o. a. van die teenwoordige

tyd in die verlede tyd te skryf, bevorder nie die dinkprosesse

nie, maar an In sin op In heeltemal ander wyse binne In situasie

te rroet stel sonder In resep, maar tog met dieselfde betekenis,

kan dalk hierdie leemte help vul. wanneer leerlinge In dialoog

of leesstuk as voorbeeld (rrodel) ontvang, noet daar In verdere

uitdaging kan an hierdie dialoog of leesstuk verder toe te pas.

Die denke noet dus gestinuleer word.

In die res van hierdie hoofstuk sal probeer word an verskeie

terreine van T2-onderrig waaroor die linguistiek homuitlaat,

nader toe te lig met die oog op praktiese toepassings.

7.1.2 Hoe lyk ons huidige T2-onderrig?

Daar kan seker sonder teenspraak gesê word dat die huidige stand

van sake ten opsigte van T2-onderrig nie na wense is nie. Die

toegepaste linguistiek laat die kl.en val op kcnmmixat.Lewetaal-

vaardighede. Hierdie vaardighede neemdie langste tyd an te ont-

wikkel en daaran behoort die meeste tyd daaraan bestee te 'WOrd.
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B:lie onderwysers is. egter totaalonbekend met die rigtings

in die taalwetenskap en selfs die so sterk gekritiseerde struktu-

ralisme het nog nie eers deurgedring tot menigeT2-klaskarner in

Suid-Afrika nie. Een van die redes hiervoor is miskien die

totale gebrek aan belangstelling van die onderwyser in ditwat

die toegepaste linguistiek wel kan bied en die onderwyser se on-

kunde. Daar is dalk onderwysers wat dink soos Jean Onimus dit

so pragtig en kernagtig beskryf en soos deur Girard1 aangehaal:

"Youhave now been teaching for six years. Youknow what it is

all about, and the system has got you down, Fortunately, you have

your tennis and your Sundayoutings that can do sanething to

soothe your disillusionment, though the scars will always be

there. Andyour pupils, whanyou resemble nore and nore, will

be disillusioned too. Youare perfectly content to go on doing

what the teachers of the old type of grarrmarwere doing a

century ago, except that you will never be as good at it as they

were" •

Daar sal dus al tyd die onderwyserwees wat verbeeldingloos en

onambisieus is en wat heeltenal tevrede is met sy daaglikse

roetine en wat ook nie rreer belangstel in sy vak nie sodra hy

klaar studeer het. Baie dosente wat onderwysers vir sê ma.ar

'n H.O.D.noet oplei, is dikwels veels te teoreties en ook

ma.ar weer 'n produk van 'n teoretiese opleiding.

1. Girard, Denis: Linguisties and Foreign LanguageTeaching, p.126.
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Metodessoos die oudiolinguale metede van taalonderrig of

selfs die direkte metode is slegs terme vir baie onderwysers.

Die verouderde taalonderrigtegnieke van heelparty van ons T2-

onderwysers~rd sans weerspieël in eenvoudige taalsituasies

waar 'n st. 3-leerling n§.5 jaar onderrig (graad I tot st. 3)

in Engels (T2) nog nie in staat is an I n Engelssprekende per-

soon op Ineenvoudige, korrekte rranier in Engels te groet of

goeienag te wens nie. Tog stem baie T2-onderwyserssaamdat

die ou fo:rmelebenadering van T2-onderrig nie meer plek in ons

klaskamers behoort te hê nie.

Die onderrig van In T2 is tot vandag toe ~wels só vervelig dat

die so l::elangrike aspek van rrotivering en die daaruitvoortspruiten-

de lus an die T2 te wil leer, dadelik in die kiem gesrroor word,

Veral die ouer taal.boeke wat nog orals in gebruik is, is hopeloos

verouderd en bevat dikwels onnatuurlike, argaise taalrnateriaal en

uitdrukkings. Nog 'n aspek wat dikwels uit die oog verloor word,

is die feit dat die onderrig van 'n T2 radikaal verskil van dié

van In Tl. oorsee ontvang onderwysers spesiale opleiding in die

onderrig van 'n T2, terwyl by ons in Suid-Afrika onderwysers wat

altyd In Tl gegee het, maar self noet voortploeter en nalees en

uiteindelik met 'n rroge-het-treffen-benadering die pad voel-voel

verken. As die T2-onderwyservan die standpunt uitgaan dat die

leerling wat 'n T2 noet aanleer, reeds In goeie kennis van dié taal

het, sal hy nie veel sukses hê nie.
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Die mens het die rroontlikheid tot taalverwerwing, naar dit

rrag nie uit die oog verloor word dat die rroontlikheid nie

. buite In taalkonteks verwesenlik kan word nie. Dis juis

die fout van die soort taalonderrig wat vandag nog beoefen

word, naamlik losstaande taalitems. Dis waarteen die toege-

:paste linguistiek gewaarskuhet en die aandag in plaas daarvan

vestig op die betekenisvolle, alledaagse taalgebruik in egte,

natuurlike taalsituasies. Die betekenis van "n taaluiting word

medebepaal deur die kontekstuele situasie. Daaromis die aan-

leer van slegs losstaande voorsetsels die geslag van woorder

:meervoude,verkleinwoorde, die lydende vorm, ens. vandag onder

groot verdenking en hierdie benadering word ten sterkste afge-

keur.

WanneerT2-onderwysersverkieslik maar skriftelike werk gee

arrlat hulle nie presies weet hoe om In rrondelinge taalles in "n

alledaagse taalsituasie en konteks te hanteer nie en dit self

saammet hul leerlinge vervelig vind, is die soort onderrig ge-

doen tot mislukking. Die bestaande sillabusse van sarmige de-

partenente werk In benadering in die hand omslegs losstaande

taalitems soos die verlede tyd, toekanende tyd, direkte rede,

ontkenning, ens. te onderrig. (Die Transvaalse Departementvan

Onderwyshet hierin reeds ingrypende veranderings aangebring en

is op die voorpunt met In linguisties-verantwoorde benader.inqj,
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'n Verdere leemte in ons hedendaagse taalonderrig is

dat taalonderwysers dikwels nie weet wat leerlinge uiteindelik

noet kan doen ná In reeks oefeninge afgehandel is nie. Daar

is geen doelwitte gestel nie en leerlinge word in die meeste

gevalle nooit werklik in die taalsituasie betrokke nie.

Sans word geneen dat ter wille van dissipline-problerre die

stil en gedissiplineerde klaskamersituasie die ideale teelaarde

is vir doelgerigte taalonderrig, want; almal luister tog.

Dat In mens In taal slegs kan leer deur die taal te praat en

dat die geïntegreerde volgorde vir die aanleer van taal naamlik

luister-praat-lees en skryf is, word nie besef nie. Die taal-

onderwysers gee maar die onderrig soos wat hul ditnog self

ontvang het, hoewe.l,indiensopleiding vir onderwysers al groot

verbetering ter.veeggebringhet. Scx:lraonderwysers egter paniek-

bevange besef dat hulle nie meer weet hoe an met In bepaalde les

verder te gaan nie, word naar weer die toevlug geneemto·t die

ou bekende,fonnele paadjie van invuloefeninge, formele gramna-

tika en 'nsteriotiepe herhaling van vervelige losstaande taal-

items. Die bydraes van die toegepaste linguistiek kan hierin

egter groot verandering bring indien die onderwyser bereid is om

ditwerklik te toets en hiennee te eksperimenteer. Volgens die

psigolinguistiek leer veral primêre leerlinge 'n tweede taal

op In induktiewe 'WYseaan en 'n granm3.tikale benadering op

hierdie vlak sal dus misluk. Wanneerleerlinge in st. 5 gevra
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word an sinne te naak met bv. after of nadat sonder enige

toepaslike situasionele konteks, is dit geen ~nder dat

hulle sal sukkel nie en nie weet of dit had/have/of has noet

wees nie of dat 'n sin soos: Nadat hy geswenhet, nog nie

klaar is nie. Hoe ouer die leerling is, hoe noeiliker vind

hy dit an die T2 aan te leer, en ditgeld veral die korrekte

uitspraak.

Indien die onderwyser die nodige agtergrond van die verwerwiriq

van In taal sou gehad het, sou hy hierdie probleme beter be-

sef het en dalk ander leerstrategieë kon inspan.

Die toeoassing van aspekte van die linguistiek op T2~onderrig7.1. 3

7.1.3.1 Inleiding

Een van die belangrikste klEmVerskuiwingswat daar m, i. in

die hedendaagse benadering tot T2-onderrig nodig is, en wat in

baie handboekenie genoeg of glad nie beklemtoonword nie is

dié van die onderwyser-gesentreerde onderrig na dié waar die

leerling sentraal staan. Vanveral die studie van T1-vel:Wel:Wing

en Chomskyse kl.ern op die kreat.i.eweaspek van taal en die kind

se fantastiese venroë an taal te genereer, het ons in T2-onderrig

veels te min genaak. Allerlei aspekt.e 'VVathierna bespreek word,

staan dan ook in direkte verband hiermee.
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Onsrroet daarna strewe an die hele persoon te laat betrokke

raak in die taalaanleerproses soos by die Tl-ver.werwing. ern

hierin te kan slaag, is dit nodig dat ons kyk na die mate

waarin die leerlinge gefrustreerd en te bang raak en of ons in

ons benadering nie te formeel is nie. leerlinge kan dalk ge-

frustreerd voelomdat hulle iets moet leer wat nie werklik vir

hulle van belang is nie. Die vraag kan gestel word of ons die

leer linge nie te veel met die lepel voer nie. I'brd daar dalk

in die proses nie te veel tyd verspil nie? Leerlinge magdie

gevoelontwikkel dat hulle die antwoorde self kon gegee het in

plaas van die onderwyser. Hierdie verrroë an self te wil antwoord,

komreeds by 'n kind op tweejarige ouderdan voor waar hy volgens

ondersoeke beter vaar rret Tl-verwerwingwanneeralles nie eks-

plisiet volgens opdrag geskied nie, maar waar meer aan sy ge-

motiveerde selfervaring oorgelaat word, Dit bevestig Chanskyse

klem op die skeppende, die generatiewe.

Ons salook rroet vasstelof daar nie dalk te min leergeleenthede

vir die leerlinge geskep v.-ordnie en ons sal moet besef dat dit

die leerlinge is wat moet leer. Ons rroet die aanleer van bv.

die sintaksis aan die leerlinge oorlaat en meer konsentreer op

die goeie beplanning van leeraktiwiteite waarin die leerling in

staat sal wees an die sintaksis te gebruik en met behulp daarvan

homself kreatief te kan uitdruk.
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Leer linge is miskien te min garoti veerd cm:1athulonderwysers

self verveeld en gefrustreerd is in hul onve.moëomgoeie

resultate te behaal. In die toegepaste linguistiek word baie

sterk klem gelê op die konmmikatieNeaspek van die taalvenroë

en dit wil voorkan of die metode an dit te bereik, die een

rroet wees wat rekening hou met die beste in die onderskeie be-

naderings tot taalonderrig.

7.1. 3 . 2 'n Eklektiese benadering

So "n benadering magdalk vir die intellektuele etikus vir wie

eklektisisme 'n onaangename,ongekanpromiteerde filosofie is,

nie aanspreek nie, maar onderwys, soos die lewe, het sy eie

kriterium met behulp waarvan dit aspekte integreer vir sy eie r

bepaalde behoeftes.

Die tenn rmiltiple line of approach1 is deur Palrner vir hierdie

benadering voorgestel. Dis volgens homnie 'n ideale tenn nie

vanweëdie dubbele konnotasie daarin. Ditsuggereer onoorspronk-

likheid, 'n gebrek aan samehang( 'n soort Lapserk van ander

mense se sferunqs, Daarenteë kan dit ook gesien word as 'n op-

setlike keuse van al die dinge wat goed is en wat in die onder-

skeie linguistiese skole beklemtoonword. Dis die antitese van

vooroordeel en vaste idees. Dit kombineerdie beste aspekte

van die strukturaliste se oudiolinguale metode en die meer

kognitiewe benadering van die TGG. Palmer2 druk dit so uit:

1. Palmer, Arnold E.: The Principles of Lanquaqe-Study , p.109-

2. Ibid., p. 'VI .
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"Thedeliberate choice of all things which are good, a

judicious and reasoned selection of all those diverse factors

the sumof which mayconstitute a canplete and horrogeneous

systan". VanEls1 e.a. noemdie volgende die leuse van

ons tyd ten opsigte van die verband tussen vrearde of T2-onderrig

beweer dan ook dat "n kognitie.we, behavioristiese taalaanleer-

teorie die beste antwoord is. Die aanleer van 'n T2 vereis beide

die verwerwingvan kennis van die struktuur van die taal en

die vonning van geNClOnteswat deur die reëls beskryf ',o,Drd. Die

onderwyser is egter ook 'n professionele persoon en is dus ge-

regtig op sy eie siening. Hy is dankbaar teenoor die linguistiek

arrlat dit hou in staat stel an te kies tussen die beste aspekte

van die navorsing wat vir han beskikbaar is. Hymagdalk vind

dat die SIR-benadering suksesvol blyk te wees met rrondelinge

werk, terwyl die rnentalistiese siening baie hulp aan die leer-

linge verskaf amdie st.ruktuur van die taal te verstaan. In Mens

rroet dus "n pluraliteit van leerstrategieë skep veral met die

oog op die feit dat elke leerling nie op dieselfde wyse leer nie.

Nie elke kind het ' n gramnatikale verduideliking nodig nie. Heel-

party leerlinge leer die T2 daarsonder, maar daar is egter wel

ander wat dit nodig het. Daar sal dus nooit scmnernet een taal-

onderrigstrategie wees nie.

1. VanEls, Extra. G., VanOs, Ch., I30ngaerts, Th.; Handboek
voor de toegepaste taalkunde, p.43.
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Die ou strydvraag of 'n mens eers die taalreël noet voor-

sien (terwille van die carpetence) en daarna die voorbeelde

van taal waarin die reël gebruik word of andersan, word

nou gesien as slegs 'n saak van taktiek waarop geen kate-

goriese antwoord gegee kan .....rord nie. In die T2-klaskamer sal

daar 'n gedurige oor-en-weer skakeling wees tussen die induk-

tiewe en deduktiewe benaderings . Dit kan skenaties soos volg

voorgestel TM:>rd:

~ Taaldata en voorbeelde
~ ,--_____.

Induktiewe Verduidelikings en
./ beskrywings (deduk-

oefeninge ~---------------------------7 tief) indien nodig

'n Eklektiese siening vir taalonderrig kan ook soos volg aan-

gedui TM:>rd:

Strukturaliste
(Gewoonte~teorie)

Induktiewe leerteorie 1 Deduktiewe leerteorie

Transforrrasionaliste
(Reëlbeheerde gedrag)
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7.1.3.3 Motivering

Dis opnerklik hoe baie klem daar in die psigolinguistiek

op die aspek van rrotivering val. Veral by die aanleer van

Tl is en word dit as 'n baie belangrike faktor beskou en

waar dit by leerlinge minder sterk voorkom, is daar In

groot en beduidende verskil in prestasie te bespeur. Juis

daaromhet dit ook veel te sê vir die onderrig van In T2

en kan ditnie geignoreer word nie. Die wekvan belangstel-

ling vir die aanleer van 'n T2 is van die uiterste belang

en dis een van die aspekte wat tot op datumnie genoeg aan-

dag ontvang het nie. Daar noet baie meer aandag bestee word

aan die omstandighedewaaronder 'n T2 suksesvol aangeleer

kan word. HO€.Welons die omstandighedenooit só ideaal sal

kan skep soos dié van die kind wat sy Tl leer nie, is daar

tog faktore wat hierby In groot rol speel.

In die meeste rroderneonderrigtegnieke word daar dan ook met

die oog op hierdie faset van taalonderrig klem gelê op die

gebruik van hulpniddels , die variasie in die aanbieding an

verveling teë te werk, die s:poedigevasstel van negatiewe

houdings in die klas en die regstel daarvan, ens.

In baie T2-klasse word 'n benadering tot T2-onderrig gevolg

wat vir die leerlinge uiters vervelig is en wat die aanleer

van 'n T2 negatief beinvloed. Die persoon wat in hierdie
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proses sentraal staan en vir wie die aspek van

rrotivering ui ters belangrik is, is die onderwyser

self. Dis opvallend dat 'n leer ling by die een onderwyser

glad nie kan presteer nie en nie lus is an die werk te doen

nie, terwyl dieselfde leerling by 'n ander orrlerwyser baie

goed presteer. Dis selfs rroontlik dat so 'n onderwyser ten

spyte van 'n linguisties swak gefundeerde metode, tog goeie

resultate behaal ardat die leerlinge vir so 'n vriendelike,

simpatieke, geduldige onderwysergraag wil werk. So' n onder-

wyser verskaf ook in 'n groot rnatie die sielkundige sekuriteit

wat nodig is ernmet vertroue die aanleer van 'n T2 aan te pak.

Hierdie aspek behoort deur baie T2-onderwysersmet groter aan-

dag bestudeer te word. Die studie van die kind se Tl-verwer-

wing het ditbaie duidelik aan die lig gebring.

7. 1. 3.4 Struktuur nie i terns nie

Een van die groot foute wat deur heelparty T2-onderwyswersge-

maak is en nog gemaakword, is dat hulle by die onderrig van

'n T2 die klem laat val op die onderrig van "n groot woorde-

skat. In die proses word die taalsisteem (struktuur) vergeet.

Leerlinge moet so veel rroontlik werklike uitingseenhede leer

in plaas van geïsoleerde klanke of woorde.
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Dis die groot bydrae van die strukturalisme asook die

TGG(rule governed creativity) dat dit taalorderwysers

se oë oopqemaak het vir die feit dat die leerlinge die

.c:cmpetertcenoet verwerf omdie perfonnance goed te kan

gebruik.

Dis tot vandag toe 'n groot probleen omonderwysers te

laat verstaan dat dit in die lig van die jongste linguis-

tiese navorsing nie gaan oor die blote aanleer van taal-

reëls ter wille van die reëls nie, maar an leerlinge deur

die gebruik van die taal die onderliggende abstrakte

sisteem van taal te laat begryp en verwerf. Maar in die

proses noet die kcmnunikatiewevaardf.qhede nie verwaarloos

iM:lrdnie.

7.1.3.5 Die breuk met die ou formele benadering

Terwyl die ou fonnele benadering van die gramTB.tikavan

Grieks en Latyn en vertaling op die onderrig van In T2 oor-

gedra is, is dit vandag duidelik dat dit nie gaan oor die

leer van grantl'atikale reëls gebaseer op literêre geskrewe

taal nie, maar omdie alledaagse gesproke taal. Dit begin

gelukkig vandag al hoe meer in T2-klaskamers inslag vind,

hoewel daar nog genoeg onderwysers van die ou skool is wat

leerlinge taal laat rranipuleer wat absoluut nie in alledaagse

taalsituasies gehoor word nie. Die groot klag word tot vandag
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toe gehoor dat die rrondelinge les nog dikwels in die

slag bly en die praat van die taal verwaarloos word.

Daar word nog te veeloor taal gepraat in plaas van in

die taal soos reeds deur Brooks en Blocrnfield beklemtoon.

Streng fonnele gramnatikale verduidelikings is nie nodig

nie - veral nie vir die laerskoolleerlinge nie - want

dis tog ook nie by die aanleer van In Tl die geval nie.

cm In taal te leer, sê die linguiste, rroet jy die taal

praat en dus sodanige situasies in die klas probeer skep

sodat hierdie aspek tot sy reg kan.

De Saussure met sy parole=gebaseerde benadering en baie

ander het hi.ervoor ons oë copqemaak.Formele, uit die hoof

geleerde taalreëls en definisies, paradaemasen vervoegings

is gelukkig in die T2-les op pad uit. Meeren meer T2-

onderwysersbegin ook besef dat hierdie soort aanbiedingswyse

geen toepassingswaarde het nie. Hosvel daar vandag In meer

toegeneë houding bestaan ten opsigte van die gebruik van

die Tl in die onderrig van In T2 in veral die vroeë stadium

van die aanleer van In T2, is ditduidelik dat in die lig

van die linguistiese navorsing die Tl nie In praninente plek

in die onderrig van In T2 behoort te beklee nie en liefs ge-

weer rroet word indien dit rroontlik is.
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7.1.3.6 Situasionele, kontekstuele onderrig

In die ou benadering tot die taalwetenskap is taal

bestudeer buite In besondere taalsituasie en konteks,

maar die jongste insigte uit die linguistiek toon aan

dat In leerling taal die beste aanleer wanneerdit,

hoewel somskunsmatig in die T2-klas, in In werklike

taalsituasie en konteks aangebied VJOrd. cm losstaande

taali terns aan te leer, het amper geen oordragwaardenie

en is dikwels In gemorsvan tyd.

Ookby die aanleer van In Tl het die psigolinguistiek aan-

getoon dat diteerder si tuasioneel as struktuurgeronde

plaasvind en dat die situasie die taalinhoud bepaal. Daar-

an worddit deur heelparty linguiste in twyfel getrek of

sekere taaJ:materiaal te rroeilik sou kon wees en is die

sterk klem op gradering nie nodig nie. Soos by die ver-

werwingvan In Tl is dit baie belangrik an rekening te

hou met die belangstellingsvelde (temas) van die leerlinge

en wat hulle nodig kry as hulle self die taal rroet gaan

praat. "n Aspekwat hier dikwels in ons T2-onderrig in

die slag gebly het, is die aspek van die taalregisters.

'ri Leerling moet tog leer an presies dit te sê wat toepaslik

is vir In besondere taalsitna5ie.
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7.1.3.7 Alledaagse taalgebruik met die klem op die mondelinge
gebruik daarvan

Hierdie aspek is reeds deur De Saussure, SWeet, Palrner en

baie ander in hul studie van taal beklemtoon. Daarom is

die gebruik van 'n dialoog, hoewel nie die enigste manier

nie, to; dié soort taal wat die naaste kan aan die vorm

van taal waaraan die kind in sy verwerwing van sy Tl ge-

woond geraak het. Die gebruik van dialoë vir taalonderrig

is egter nie nuut nie en is reeds in die 3de eeu v. c.
bekend. Verder moet daar ten opsigte van die alledaagse

taalgebruik klem gelê word op die geïntegreerde aanbieding

van die 4 onderskeie vaardighede : luister, praat, lees en

skryf.

Palmer1 wat die kardinale sake ten opsigte van die volgorde

vir die aanleer van 'n T2 eintlik baie rrcoi saam.

Puntsgewys stel hy dit so:

(a) "Ears before eyes

(b) Reception before Production

(c) Oral Repetition before Reading

(d) Irrmediate Marory before Prolonged Marory

(e) Chorus-werk before Individual WJrk

(f) Drill-it.Drk before Free WJrk"

-----------------------------------------------------------

1. Palmer, Arnold E.: Principles of Lanquaqe-Study, p p. 71-74.
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7.1.3.8 Klan op betekenis

Die kritiek van die linguiste op die strukturalisme

was o. a. die aspek van betekenis wat verwaarloos is.

Nou is ditnatuur lik so dat waar taalonderrig plaas-

vind sonder dat daar aan betekenis aandag geskenk word,

die aanleer van taal bloot meqarii.es v.Drd.Heelparty van

die huidige eksamenvereistes werk ditnog in die hand

waar In hoë standaard van die manipulasie van die gram-

matika bestaan teenoor In algehele verwaarlosing van die

vennoë an betekenisvol te kan kcmrunikeer. Die hoofdoel

van taal is tog an te kan karmmikeerr anders is ons soos

die dier. Kamn.m.ikasiewas die begin van die beskawingen

vandag is dit dus noodsaaklik dat die mensbetekenisvol

met ander kan saamleef. Dis dikwels die leente in ons

huidige T2-onderrig dat leerlinge na 10, 11 of 12 jaar

se studie van die T2 verveeld en gefrustreerd is en slegs

In baie oppervlakkige verrroë besit an die taal betekenisvol

te kan gebruik. Vir T2-onderwysersbly die voorgestelde

metodes an seker te rnaakdat leerlinge begryp wat hulle

leer m.i. nog steeds die beste. Palmer,soos voorheen aan-

gehaal, sê dat betekenis soos volg aangeleer behoort te ~rd:

(a) Deur werklike assosiasie met voorwerpe, aksies of

prente.

(b) Deur die konteks self.

(cl Deur 'n goeie definisie

(d)_ Deur vertaling indien (a) tot (c) nie werk nie.
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7. 1.3. 9 KindertaalverwérWingen T2"';'VérWerwing

Daar is seker geen aspek van die linguistiek wat duideliker

riglyne vir T2 bied as juis die psigolinguistiek nie. In

die psigolinguistiek 'WOrdkardinale vrae gestel soos die

verskille tussen die aanleer van 'n Tl en 'n T2 en veral

hoe 'n kind taal aanleer. Hierdie studieveld staan vandag

bekend as interlëlnguage studies en dit het eintlik in alle

erns in 1970 begin.

Een van die interessante gevolgtrekkings wat linguiste ge-

maak het, is dat by leerlinge reeds vroeg (dalk op tienjarige

ouderdan) die gramnatika en uitspraak vasgelê 'WOrd.Dit

bring meedat ditdus uiters belangrik is dat leerlinge die

regte voorbeeld hoor en dat die beste onderwyservir die T2

in die laagste klasse onderrig gee amdie korrekte basis te

lê. Watverkeerd aangeleer is, verg dubbel so veel rroeite

amaf te leer. Swart T2-sprekers wat byvoorbeeld bietjie

verkeerd leer uitspreek het, sal dit altyd so bly doen. verder

vloei hieruit voort dat leerlinge reeds vroeg oefening rroet

ontvang in die struktuur van die taal en dat ditnie verwaar-

loos IlE.g'WOrdcrrrlat daar meer aandag aan die 'WOOrdeskatgegee

'WOrdnie. I..eerlinge noet; sinne maaken sinne uitbrei en vrae

in volledige sinnet j ies kan beantwoord. Dis somspateties am

'n laerskoolleer ling 'n eenvoudigevragie in die T2 so gebrek-

kig te hoor beant'WOOrd.
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'n Voordeel wat die psigolinguistiek ook aangetoon

het en wat die jonger leerlinge besit, is dat hulle meer

vryrroedigheidbesit an die taal te praat en minder aan

rarmende faktore en skaamheidonderhewig is. Dit rroet

baie meer benut word as wat tot op datumdie geval is.

Na aanleiding van die eksperiment van MarianneEgle rroet

leerlinge se eie inisiatief - hoe gebrekkig of foutief

ook al - sterk aangerroedigv.ord ardat leerlinge sodoende

kan tot die verwerwingvan die canpetence. Veral in groot

klasse is goedbeplandegroe~erk waar hulpniddels soos prent-

reekse, werklike voorwerpe, kaartjies met vragies, 'n

uitstekende manier an die eie inisiatief van leerlinge te

hanteer. Indien leerlinge wil wegbreekvan die tema noet dit

eerder baie aangeroedig as afgeraai word andat dit ooreenkan

met navorsingsresultate van selfs tweejarige kinders wat

lJeter vaar met die aanleer van hul Tl wanneer alles nie dui-

delik volgens opjrag geskied nie.

7.1.3.10 Driloefeninge. Hoe?

"Thougha student mayrepeat over and over the forms of

the language, in doing so he maynot be using the language".

Earl Stevick (1976)
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In die psigolinguistiek se studie van die kind se ver-

werwingvan sy Tl het dit geblyk dat daar ook sinvolle

herhaling plaasvind. Dis m.i. rroeilik an dus aan die

studie van In T2 te dink somer an aan oefening te dink.

Oefening is tog vir alle leerprosesse nodig. Die studie

van taal is soos alle arrler vormsvan leer, afhanklik van

oefening. Parate taalkennis is nie iets wat geignoreer

roet 'WOrdnie.

ardat daar in v~gel yking met die tyd wat die leerlinge

het an hul Tl aan te leer, so min tyd is vir die T2, is

dit ncx:1igdat dit optimaal benut 'WOrd.Tydroet dus nie

verspil wordaan onbenullige, sinlose herhaling van los-

staande sinne nie. Tog is daar wel plek vir beperkte her-

ha.Hnq ter wille van vlotheid en an die tong en oor te

oefen vir die vormevan die taal. Soos beklemtoondeur die

Linqui.st.Iek,is die belangrikste vereiste vir enige goeie

driloefening dat dit kanuunikasie rroet bewerkstellig, anders

is ditnutteloos. Nabootsing en drilwerk ter wille van

die versterking van taalgewoontes, noet nooitin isolasie

plaasvind nie, maar in sinvolle, betekenisdraende, situasionele

kontekste. Dit rroet leerlinge ~enoegvryheid gee an hul eie

antwoordete kies, maar waarin hulle spesifieke strukture sal

gebruik. Die rol van die onderwysernoet hier ook sterk ver-

minder ten opsigte van die beheer en response van die leer-

linge.
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Waardie onderwyser •n goeie kennis besit van die Tl en

die T2, kan met behulp van die kontirast.Lewe analise

wat in die vergelykende taalwetenskap reeds sy ontstaan

gekry het, probleanareas opgespoor word, Dis juis hier-

die belangrike verskille wat deel noet vorm van die program

wat vir driloefeninge in aanmerking kam. Drilwerk kan ook

maklik.met groot klasse in groepe aangepak v.ord en daar kan

van •n groepleiertjie (peer) gebruik gemaakword,

Indien onderwysers gebruik maakvan materiaal wat op 'n mag-

netiese band geplaas is, is dit belangrik om ook kinderstemme

op te nean. Dis interessant om uitdie studie van die

psigolinguistiek te noet vernean dat jonger leerlinge die

klanke van die volwasse spreker rroeiliker kan naboots as die

van 'n kind. Dis dus noodsaaklik dat hiennee rekening gehou

word.

Voorbeelde van moontlike driloefeninge soos deur Louis J.

Spaventa1 voorgestel, is die volgende:

(a) Die bekende Soort driloefening

Die onderwyser voorsien die rrodel en die vervangings .

Voorbeeld: Ján staan elke dag an séWe-uurop.

eet ontbyt omhalfagt.
haal die bus an agtuur.

drink ern nege-uur koffie .
.gee amhalftien onderrig in Spaans.

1. Spaventa, Louis J.: Speaking: Makingdrills personal,pp.1-3.
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Die onderwyservra die leerlinge an te herhaal en te

vervang en herhaal die sinnetjie daarna self an seker

te naak dat die leerlinge die korrekte vormlaaste hoor.

Hier het egter niks op In persoonlike vlak gebeur nie.

Die onderwyserkan egter leerlinge vra an hul eie ver-

vangings te verskaf soos hulle ditsien. Hulle kan bv.

begin met ek in plaas van Jan en ander aspekte uit hul

eie daaglikse roetine verskaf.

Voorbeeld: Ek staan an kwart voor SeNeop.

Ek drink om nege-uur tee.

Leer linge kan mekaarook vrae stel soos:

Ek .staan elke dag an k<Nart voor sewe·op. Hoelaat

.staan jy op?

!..€erlinge kry sodoendemeer vryheid an hulself in Afrikaans

te leer uitdruk. Hierdie voorbeelde is egter nog nie die

ideaal nie. Daar kan nog ander stappe bygevoegVJOrdan

Chanskyse generatieNe idee van taalgebruik te probeer benader.

Die volgende stappe is belangrik:

(il Leerlinge verstre~ drilitems in enige volgorde

sonder In prikkel.

(ii) !..€erlinge suggereer ander items met verskillende

woordeskat, naar soortgelyke grarmatika.

(iii) Leerlinge probeer an reaksies van mekaar te ontlok

en van die onderwyserdeur items van (i) en (ii) te

gebruik.
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(b) . Die gewySigdesoort driloefening

Dit kan soos volg daaruit sien:

(i) Die onderwyserverskaf die m:x'1el.

(ii ) Leerlinge herhaal.

(iii) Onderwysergee stimulus, leerlinge gee volledige

uiting.

(iv) Leerlinge verstrek driliterns in enige volgorde.

(v) leerlinge suggereer items wat granmatikaal die-

selfde is, maar ander leksikale iterns bevat.

(vi) Leerlinge probeer an reaksie te ontlok van die

onderwyserof van mekaar.

Op hierdie wyse is 'n groot deel van die driloefening

ook die leer ling s 'n.

7 •1.3 . 11 Chanskyse bydrae

Een van die grootste bydraes van Chornskyvir taalonderrig

was an die aandag te vestig op die unieke, skeppendetaal-

vernoë van die mens. Hy het ook ons oë oopqemaakvir die

feit dat leerlinge deur foute te begaan, eintlik besig is

met 'n bepaalde leerstrategie an te kan tot 'n beheersing

van die sisteem. Hy noemhierdie tydperk die intertaal

van die kind. Soos by die aanleer van 'n Tl, rroet die kind

volgens Chanskyanring word deur taal en dan sal die LAD
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die res doen. Dit ondersteun die ou gedagte dat die

T2-onderwyserrroet wegkanvan die eenrigtingverkeer-

metode waarbyhy al die praatwerk doen en sy leer tinge

nie betrokke is nie. Die onderwyser rroet dus 'n gunstige

taalklirnaat skep o.a. deur leerlinge interessante

taalmateriaal op 'n aangenarrewyse aan te bied en hulle

daarvan te laat deel uitmaak. Op hierdie wyse sal die

natuurlike taalaanleervenroë geprikkel word,

'n Aspek wat nog glad nie in T2-onderrig tot sy reg gekan

het rue, is Chanskyse begrippe oppervlaktestrukture en

dieptestrukture. Ons rroet nie net staatmaak op die formele

transfonnasies van die soort soos: skryf in die vraende

vorm, die verlede tyd, die toekanende tyd, ens. nie.

Dit rroet aangevul wordmet andersoortige transfonnasies -

iets wat leerlinge leer an analities te dink oor die struk-

tuur van die T2 en die ingewikkelde aard daarvan te probeer

verstaan, omsemantiese verhoudings raak te sien in skyn-

baar onverwante strukture, ommet leksikale, gramnatikale

en sintaktiese probleme oor die weg te kan kan. Dit sal

ook die leerlinge se ui tdrukkingsverrroë verbreed en verbeter.

As In onderrigtegniek stel ditdie onderwyser in staat an

die leerlinge bewus te maak. van die baie verskillende wyses

wat bestaan omdieselfde ding te sê (die generatiewe denke).
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Die probleem was altyd dat die ou soort oefening

heeltemal buite 'n taalkonteks plaasgevind het. Daarom

is dit 'n absolute vereiste dat hierdie oefeninge wat

hierna volg, in In betekenisvolle leesstuk of dialoog

voorkan. Leerlinge noet ook vooraf duidelike instruksies

ontvanq sodat hulle weet wat van hulle verwaq word.

'n Paar eenvoudige voorbeelde vir senior primêre leer-

linge sal hopenlik die idee van die soort oefening aantoon.

(a) Hy neen bestuurslesse .

. .Hy is besig an _

Hy ·leer an _

(b) Almal rroet eet.

Almal----
(c) My jas is nie so duur soos joune nie.

My j as is (goedkoop)as joune.

(d) Sy sing pragtig.

Sy het- 'n _

Sy kan _

(e) Hy het baie min geld gehad.

_Hy (ann)

(f ) Hy is baie sterker as die meeste seuns van sy ouderdan.

_Hy (btiitengéWOOn) 'n seun van sy ouderdan.

(g) Ek het haar laas by haar troue gesien.

Die laaste keer wat was---- ----- -----
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Die volgende sinne vir sekondêre leerlinge word op die

l:::ordgeskryf of verskyn binne die raamwerkvan In

leesstuk of dialoog in die taalboek.

I II

Jan'lrtér, ou maat , ek kan Aangesieneknie

nié .saam rret jou qaan nie, het nie, spyt dit my dat

ek is platsak.

In tabel II :rroet die leerlinge op hierdie 'WYsehul leksikale

en granma.tikale kennis aan die dag lê. Op hierdie manier

kan ons dalk gouer die aanleer van die competence bereik en

tegelykertyd In betekenisvolle perforrrance ook nastre.we.

Nog In m::xmtlike voorbeeld van so In oefening is die volgende:

I II

Sans eraan ek in die aande Sans gaan· ek st.rand toe an

strand toe en help dan uitdie water
I

mnr. Venter an sy boot uit die

water te trek.
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I II

Hoekangaan werk jy Ek het han wat----

nie.

In Sin soos (slegs vir die onderwyser)

TOe ek han sien, het ek 9:ev1u9: •

1 j, t t I I 1t w
Voegw. vnw. vnw. Hoof- hulp- VT'M. werkw.

onder- voor- WoN. VWl. verlede
werp werp tyd

kan dalk in In vervangingstabel as die ver lengstuk daarvan

gebruik v..ordan Chansky se stelling van die genereer van

ontelbare sinne te bewys, hoewel dit nie vir T2-onderrig

nuut is nie.

Toe ek Ihan sien, het ek gevlug

I rieme neergelê
I

1 laat waai I

I laat spat, I
I

I
I I .

i

I I padgegee
II II

I weggehardloop
i I
I die Vl'jK geneem
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Hier is dus baie variasies an dieselfde ding te kan sê.

Baie onderwysers het probleme an vervangingstabelle

op te stel arrlat hulle afwykvan die patroon (sinstruktuur).

In Meer fonnele benadering vir die onderwyser an presies

te verstaan waaraan die sin grarrmatikaal met beantvoord,

kan dalk help.

Die boqenoerrdevoorbeelde magdalk meehelpomChomskyse stel-

ling te bewaarheid,naamlik as ons die taalreëls bemeester

het en ons kan nuwekorrekte sinne naak, het ons die taal

goed geleer. Leerlinge maak hier gebruik van die produk van

die reël en nie die reëls self nie.

Verder kan ons wat die 'TGG betref, in gedqgte hou dat hoe

meer tegnies die verdutdel.ik.irqs raak, hoe minder is ditvan

toepassing op taalonderrig.

Die strukturaliste en die navolgers van die oudiolinguale

benadering het baie an te bied. Die 'TGG het egter In nuwe

dimensie gebring wat tot dusver ontbreek het" naamlik In kon-

siderasie van die leerling se eie bydrae tot die taalver-

we.rwingsproses.



518.

7. 1.3.12 .Die onderwyseren linquistiek

Die linguistiek en taalonderrig het verskillende

terreine : die een het met die struktuur van taal

te doen en sy beskrywingen miskien meer in die al-

gemeenmet die wese van kognitiewe prosesse, terwyl

die taalonderwyser met die praktiese taak te doen

het an sodanige toestande in die klaskamer te skep waar-

in die gebruiksvernoë van die taal aangeleer kan word.

Uit die voorafgaande hoofstukke wil dit duidelik voorkom

of daar ook implikasies is vir die taalonderwyser wat tog

die taal doeltreffend noet probeer onderrig in die lig van

die jongste kennis wat die linguistiek aan ons oor taal

verstrek. Opleiding in die linguistiek stel die onder-

wyser in staat an die linguistiese bydraes en die toepassing

daarvan vir taalonderrig beter te kan beoordeel. 'n Goeie

onderwyserhet 'n goeie taal teorie nodig. Enigeen

wat die linguistiek bestudeer het, is sensitief vir taal en

bewusvan die kanpleksi tei t van taal en die taalaanleer-

proses . Ditmaak die onderwysermeer bevoeg en daaran.' n

beter taalonderwyser. Die onderwyserkan nou probleme soos

taalversteuring, uitspraakfoute, sintaktiese foute, ens.

beter deursien en oplossings daarvoor probeer vind. Die

onderwyserkan met behulp van sy linguistiese kennis - veral

toegepaste linguistiese kennis - bv. 'n taalboek ook beter

keur.
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T2-onderwyserssal verder ook beter in staat wees an

krities na allerhande aantreklike nuwighedein T2-on-

derrig te kyk. Taalonderrig is nog steeds baie af-

hanklik van die intuïtiéWe interpretasie van die onder-

wyser : interpretasies van taal en die aanleer van taal.

Die bestudering van die linguistiek gee egter sterker

wortels aan hierdie intuïsie en verfyn sodoendedie uit-

eindelike besluite. Die linguisties-gesofistikeerde

onderwyserse oordeel is beter, hoewelnog steeds subjek-

tief.

Die normale taalonderrigsituasie is In wisselwerking

tussen die klasonderwyser, die skrywervan die onderrig-

materiaal en die leerlinge. Die vraag na die relevantheid

van linguistiese kennis vir taalonderrig is an vas te stel

hoe daardie kennis verdeel noet wordtussen die partye wat

met mekaar in wisselwerking staan. Heelparty linguiste

stern nie saamdat die linguistiek slegs iets te sê het cor

die voorbereiding van onderrigmateriaal nie. Nee, sê hulle,

dit is so dat die onderwyserhierdie rna.teriaal eers goed

kan gebruik as hy kennis het van die linguistiek, In taal

an oor taal te kan praat.



520.

Dit wordvandag dan ook allerweë aanbeveel dat toekar.stige

taalonderwysers In basiese linguistiese agtergrond tydens

hul professionele opleiding rroet ontvang. In die praktyk

blyk ditegter dat daar nog nie veel van teregkomnie.

Bo en behalwe hierdie linguistiese agtergrond is daar In

aspek wat nog belangriker is. Dit is an seker te maak.dat

die persoon wat die taalonderwyser noet oplei van die

regte gehalte is. David Wilkinsl stel dit heeltenal kor-

rek as hy hieroor sê: "Teacher training must be in the

hands of practised teachers . Only they have the necessary

mastery of techniques and only they can prepare the teacher

for the actual classroan situation. Noone can claim to be

an expert in sanething that he has not practised".

Die taalonderwyser magnooit die waarde van die linguistiek

in twyfel trek en horndaarop beroen dat hy In praktiese

taalonderwyser is rite, Hierdie ongesondeminagting vir

die teorie is In duidelike teken van die amateurstatus wat

die T2-ondenlYserso lank gehad het en dikwels nog het.

ern slegs op die metodiek te hamer I is dus gevaarlik, want

hoeveel onderwysers is daar nie wat hulself dikwels noet

afvra waaran hulle dit of dat só onderrig en wat hul daannee

wil bereik. In Taalonderwysernoet in die lig van die

ontwikkeling van die linguistiek en na sy opleiding as

onderwyser vrae kan beantwoordsoos : Watter soort ding is

taal? Hoe werk dit? Hoekan dit geleer ~rd? Wanneerhierop
---------------- .__ ._ -_.-~-.._-_.,_ --~_._~_._--~------
1. Wilkins David:Linguisties in LanguageTeaching, p. 209.
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geen antwoorde verstrek kan v.Drdnie, het die taalonder-

wyser geen basis waarop hy sy klasaktiwiteit kan regver-

dig nie.

7.1.3.13 Die samestelling van In situasionele of national sillabus

Dis seker vanselfsprekend as ons sê dat wat in In T2-sil-

labus staan, dit is wat in die klaskamer onderrig sal

word, In.Handboekis vir baie onderwysers eintlik maar

die sillabus van die taalkursus. Wanneerdaar egter in

die sillabus min of geen rekening gehou word met die insigte

van die hedendaagse linguistiek nie, sal die handboeke

hierdie insigte ook nie weerspieël nie.

Daar word soms beweer dat T2-onderrig reeds baie lank aan

die gang is sonder dat onderwysers iets van linguistiek of

psigolinguistiek geweet het. Tog is ditnie waar nie. Baie

onderwysers praat gedurig oor taal. Hulle weet wat paragrawe

is, sinne, woorde, letters, vokale, aksent, intonasie,

rededele, voorvoegsels, ens. Hoewelhierdie kennis dalk

onsistematies is, VODn ditwel deel van die terrein van

die linguistiek, maar is nooit so by IléIITe genoemnie .. Onder-

wysers het hierdie kennis egter wel brcodnodig.

Een van die prominente toegepaste linguiste van Europa,

David Wilkins1, het sy bedenkinge teen die huidige T2-

sillabusse en sy konponente (Taalwerk, begrip, stelwerk,

-----------------------------------------------. -.

1. Wïlkins, David: Notional Syllabus, p. 5 .
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letterkunde as studieterrein in eie reg). Daar is In

dringende behoefte aan "n benadering wat die taal vaardig-

hede by die leerlinge sal bevorder, 'n benadering wat

die leerlinge baie duidelik sentraal st.el , want dis hulle

wat die kennis en die vaardighede noet bEmeester onder

leiding van die onderwyser.

Taalbeheersing kan gesien word as In reeks konsentriese

sirkels. Die binneste is dié van die grmtika wat bepaal

of sinStrukture korrek is of nie. Hieran lê In wyer sirkel

van gespreksreëls wat bepaal hoe sinne saamgeiF.lter-

preteer rroet word, Die buitenste sirkelomsluit 'n stelsel

van taalgedragsnome, sosiale normewat bepaal hoe verskil-

lende soorte mense in verskillende situasies hulle taalge-

bruikende teenoor mekaar rroet gedra: hoe minderes teenoor

meerderes magpraat, ens. Ditdek 'n wye spektrun.

Die konvensionele benadering tot die samestelling van 'n

sillabus is/was volgens Wilkins an taal in afbakenbare en

verteerbare dele te verdeel en '.n rangorde te bepaal waar-

volgens die taal die maklikste Verderf sou kon word, Baie

taalkursusse is nog maar gebaseer op "n granrnatikale benadering

tot onderrig en lesse verwys na spesifieke aspekte soos die

verlede tyd, die vraende vorm, ens. Dis in die lig van die

jongste insigte van die linguistiek nie die beste benadering

nie.
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As gevolg van die vooruitgang op die gebied van die

toege:paste linguistiek het die mensmeer bewusgeMJrd

van die wese van taal. Daarannoet die samestelling van

en boeke en sillabusse met meer oorleg benader w:Jrd. Die

tradisionele strukturele sillabus rroet vervang woeddeur

In sillabus wat op betekenis gebaseer is in plaas van

taalvonne (canpetence). In plaas daarvan omstelle gram-

maties-identiese sinne bymekaarte bring, sal daar In poging

aanqewendmoet. ~rd an dié taal te onderrig wat wesenlik is

vir die soort situasies waarin die leerlinge han waarskynlik

graag sal wil kan uitdruk. Leereenhedesal eerder funksioneel

wees, d.w.s , kontekstueel-gesentreer. Ditsal arrper so iets

rroet wees soos die toeriste-taalgidse -watbv. konsentreer op:

die bank, die stasie, die teater, vleis koop, ens.

By die samestelling van 'n situasionele sillabus speel die

volgende aspekte In baie belangrike rol:

(a) Hoekanleer die leerlinge die taal? (Nut?)

(b) In watter anstandighede word dit aangeleer?

(c) Hoeveelgebruik hulle die taal?

(cl) Watter taalaktiwiteite rroet beklemtoonword? Is

dit luister, praat, lees of skryf?

(e) watter taalsituasies is belangrik? Sosiale normebepaal

hoe taal in verskillende situasies gebruik word :

fonneel, info.rmeel, alledaags, banaal, verhewe, hurror,

satire, e.'1S •
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(f) Watter strukture is belangrik;

(g) Watter woordeskat;rroet onderrig word?

(h) Wat is die frekwensie van die MJOrdeskaten strukture

wat aangeleer moet;word en die volgorde van die items

bv. : eers die stelling, dan die vraag, dan die

negatief, ens.

(i) Watnoet die leerlinge kan doen nadat hulle die sillabus

deurqewerk het?

Taal is 'n middel tot kamn.mikasie. Tale word nie aangeleer

ter wille van die taal nie, maar ardat hulle die leer ling in

staat stel an te kan kamrunikeer met ander en te begryp wat

ander wil kamrunikeer (performance). Baie leerlinge leer

die graIlltlatiJr.alesisteem, maar dit beteken nie noodwendigdat

hulle die taal ook in werklike kcmmmfkat.Lewesituasies kan

gebruik nie. Die gebruik van 'n sin en sy gra:rrtll1atikale.be-

tekenis is nie al tyd dieselfde nie. 'n Leer ling ken miskien

die wcord. . waarskuwing, maar hy weet nie hoe an Lemandte

waarsku nie. Hy ken die woerd uitnodiging, maar hy weet nie

hoe an iemanduit te nooi nie. Die oordrag van die grarrrnatikale

sisteem in die klaskamer na die werklike kamn..mikatiewetaalge-

bruik ontbreek dikwels. Taalaspekte word onderrig omdat hulle

in die sillabus staan, maar nie omdat hulle pas by die leer ling

se behoeftes nie. Leerlinge moet die verband leer verstaan

tussen sinne en die werklike gespreksituasie. Die volgende
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kategorieë word aanbeveel vir insluiting in In rroontlike

sillabus (st. 10), Soos voorgestel vir die Transvaalse

De:p3.rterrentvan Onderwys (Afrikaans T2) ardat ditdie maniere

bepaal waarop leerlinge noet kan reageer wanneer hulle luis-

ter, praat, lees en skryf:

(a) Sosiale verhoudings, soos bv.:

groetvonne: by aankans en vertrek; wanneer mense

aan trekaar voorgestel \YOrdiprotokol

navrae oor welsyn: belangstelling, meegevoel toon

verskonings: spyt, goedkeuring, vergifnis

verrranings: afkeuring, ontkenning

gelukwensinge: uitnodigings aanvaar/van die hand wys,

heildronk instel

toestemming vra/weier

waardering/misnoeë uitspreek

verbasing toon

teleurstelling uitspreek

blydskap/bar+seerr genoeë/afkeer te kenne gee

klagtes: gebrek; siekte

voorkeur gee

bedoeling interpreteer (stembuiging, liggaamshouding)

dankbaarheid toon

verpligting voel

karrnentaar lewer

onderhoud voer; paneelbesprekinq- infonnele debatte
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enige ander gE!VJOOntesen gebruike op verskeie

sosiale vlakke, in gesprekke wat teen In normale

t.empo gevoer word.

(b) Inligting vra en verskaf, soos bv.:

self-identifikasie

besJa:ywings (voorwerpe, situasies, insidente,

toestande, anstandighede, :persone)

verduidelikings

verslag doen

rigting beduie

(c) Telefoongesprekke

hoflikheidsvonre

l::x:x:x:lskappe

afsprake

instruksies

(d) Probleemoplossing

vrae stel (an inligting in te win)

afleidings en gevolgtrekkings maak

samevattings , definisies, kategorisering

onderskei tussen feite en rren.ings

feitejbesonderhede identifiseer

verband tussen hoof- en ondersteunende gedagtes
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(e) Op:'iragteen versoeke, soos bv.

voorstelle maak

oorreed, oortuig, verplig

van advies bedien

hoflikheidsvor.me

aanbevelings maak

Die insluiting van al hierdie kategorieë in In sillabus

het die verdere belangrike voordeel dat leerlinge nou ook

In hele pa.ar taal- of stylregisters of stylvariasies sal

kan aanleer. Dit sal die leerling se rrotivering an hierdie

soort taalgebruik aan te leer ook verder versterk.

7.1•3.14 Toepa.ssingsvir die taalboekskrywer

Dit spreek ook vanself dat die linguistiek veral vir die

taalboekskrywer van die uiterste belang is. Hy'sal han rroet

vergewis van die toepa.slike aspekte en dit in sy taalboek

inbou.

Dis seker geen oordrewe stelling nie as In mens sê dat die ver-

ant:TM:lOrdelikheidvan die taalboekskrywer baie groot is.

Ten spyte van wat pedagoë sê van die gebruik van die eie

inisiatief, In eie oordeelsvenroë en In eie benadering, is

daar baie faktore wat daartoe bydra dat die meeste taalonder-

wysers hulle maar op die taalboek verlaat. In die lig van
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die voorafgaande oprerkings oor die linguistiek en die

onderrig van die T2, is daar baie aspekte waarvan die

taalboekskrywer kennis noet neem. Hy sal egter ook

dadelik noet besef dat die perfekte taal.l::oek nog nie

geskryf is nie en ook nie geskryf sal kan word nie. Daar

is nog geen bestaande benadering of prosedure daargestel

wat ongetzwy:feldsal lei na onweerlegbare suksesvolle

taalvenroë nie.

Die volgende aspekte is belangrik:

(a) In Metodologiese benadering

In Basiese dilemna waanneealle taalboekskrywers ge-

konfronteer word, is an te weet watter benadering hy

noet volg. Die doelwit is sonder twyfel an, wat die

linguiste so dikwels gebruik, die verwerwingvan kan-

rmmikatiewevaardighede na te strewe. Die skrywer hoop_,

an weer De Saussure se term te gebruik, lan9;-l;ete

onderrig, of In meer onlangse term: linguistic campetence.

Dit wil sê hy hoop dat leerlinge wanneer hulle sy boek

gebruik, in staat sal wees an In groot verskeidenheid

van ongekontroleerde geskrewe en gesproke taal te ver-

staan en hul eie gedagtes in spraak en in skrif oor In

oneindige aantal persooril.Lker en individuele onderwerpe te

kan uitdruk. Sodra die skrywer egter In di.alooq of selfs

In sin in die T2 skryf, is hy besig an parole te gebruik
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wat, wanneer dit deur die leerlinge gelees of gepraat

word, slegs In stukkie performance word, Hoe taalgebruik

verander word in taal verrroé (carpetence) blyeenvan die

groot linguistiese en psigologiese misteries wat teoretici

reeds j are lank besig hou en wat tot op datum nog nie

volledig verklaar is nie. Die twee moont.Lfke benaderings

is reeds in die voorafgaande hoofstukke bespreek.

Rodseth1 noemin sy verslag In tiental punte wat hy as

belangrik beskou vir In goeie taalkursus/taalboek:

(L) Die beginsel van werklikheid en die intensiteit van
verwantskap

I.eerlingtnoet vinnig van die rrondelinge en geskrewe

werk na In kamn.m.ikatiewevenroë gelei word. Daaran

noet die taalmateriaal op situasies gebaseer wees en

struktuurdril noet ondergeskik wees aan situasionele

behoeftes. Die situasie bepaal die strukture. In

Sinnetjie soos : DiS m¥ toon,is egter onrealisties,

maar : hy trap op my toon, toon In duidelike situasie

aan waaruit In natuur like verdere bespreking kan volg.

(ii) Engels/Afrikaans as kamrunikasie

leer linge noet geleer word hoe omte karmunikeer en

nie net omkorrekte sinne te kan fonnuleer nie.

Wanneerleerlinge sinne kan vorm, noet geleentheid

geskep word an die sinne in ander situasies te kan

gebruik.
---------------------------------------_---.

1. Rodseth Vic: The r-blteno Project Report: Teaching English
in African LowerPrimary Schools,. p. 20.
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(iii) Toestande skep an taal te ontlok

Die vraag rroet gestel wordonder watter anstandighede

'n spreker 'n bepaalde taaluiting gebruik. Wanneer

'n rrens nie In situasie kan bedink waarin Inuiting

natuurlikerwys gebruik kan v.urdnie, rroet ditnie

onderrig wordnie. In Sin soos: Ek sit my ·linker-

vinger op my regterarm, is In voorbeeld van In sin wat

nooit buite die klaskamer gebruik sal v.urdnie.

Daar is baie ander voorbeelde hiervan in taallx>eke

soos: Is dit my hand? Hoeveelore het jy? ens.

Wanneersulke sinne onderrig en weer gedril word,

sal die leerlinge nooitgeleentheid hê omditbui te

die klas te gebruik nie, want ditword nie s6 gebruik

nie.

(iv) Frekwensie/nuttigheid

Hier is ditduidelik dat die taalmateriaal in die

taallx>eke, wanneerditdie alledaagse taal wil onder-

rig, (' n aspek waaropdie linguiste so gehamerhet)

dié taal noet wees wat baie in gebruik is. Daaran

rna.g'n woordsoos kas belangrik klink, rna.ar woorde

soos gaan, hUis toe, huis, is baie nuttiger in aan-

vangsonderrig. Hier is ditbelangrik amdie woord-

tellingeksperiIrente van die toegepaste linguis in

gedagte te hou.
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(v) Die no:rmalegebruik van die taal rroenie uitgestel
word totdat individuele taalitems bemeester is nie

an dus aan te hou net die dril van losstaande struk-

ture, IIDet afgeraai word, !beweI dit sans nodig is

en In plekkie het, IIDetdit nooit eksklusief die

taalles vul nie. Selfs op die eerste dag van In begin-

nersklas IIDetdaar geleentheid wees an die taal te

gebruik. Wanneerdit gedoenword, sal leerlinge besef

dat die manipulasie- en herhalingsfase met In spesifieke

die oruniddellike aanleer van In kort dialogie In sterk

bron van llDtivering cnrlat leerlinge dadelik In natuurlike

taalgebruik aanleer.

(vi) Herkombinasieen herhaling van taalrnateriaal

In In taalboek noet In hoë nate van benutting van taal

wees wat reeds aangeleer is. Wanneersekere taalmateriaal

aangeleer is, behoort daar geleenthede te wees waarop die

leer linge ditkan gebruik in ander oefeninge. Leerlinge

noet duidelik die gevoel van sukses ervaar. Taalboek-

skrywers IIDetoppas an naar net In massa woordeskat, idiane

en strukture in die brein vas te lê sonder toepasssings •

Juis die strukturele benadering was van onskatbare waarde

an die waarde aan te toon van die strukturele aspek van

die aanleer van In taal. Dithet ons bevry van die beheptheid
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met woordedeur aan te toon dat die rranier waarop

woordein groter eenhede gerangskik word, belang-

riker is as die woordeself. Wathier egter baie

belangrik is, is die klan op werklike, alledaagse

taalsituasies.

Die kontekstualisering van taal saloefeninge soos

die volgende kan veIm~l.

(lJ If I (have) a:een yesterday, I (write) a letter.

(21. If the wind (be} less strong, t..~eship (not sink).

(vii} ~eerde/geleide·stelwerk (Guidedcomposition)

Wanneerleerlinge voldoende voorberei is in die vooraf-

gaande karmunikatiewetaaloefeninge, sal hulle die ge-

leerde materiaal kan toepas. Dit rroet aanvanklik egter

nie te :rroeilik wees rue; Die toepassing van taal :rroet

in die leerlinge se behoeftes voorsien. In Leerling

:rroethooit gevra word an taal te gebruik in In situasie

waarvoor hy nie die linguistiese vermoëbesit nie.

Leerlinge rroet, in In werklike taalsituasie geplaas word

waarui t hy nie kan ontsnap nie en waarin hy :rroet leer

an te karmunikeer.

1. Rodseth, Vic: The ~blteno Project RepJrt: Teaching English
in African Primary Schools, p.30.
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(viii) Die dialcogmetc:x:le

Die dialoog kan ontaard as ditnie korrek gehanteer

v.Drd nie. Verdere toepassings van die dialoog moet

so gou m:::cntlik aangebied word sodra leerlinge

linguisties gereed is. SOnderhierdie aspek is

daar 'n werklike gevaar van papagaaiagtige taalses-

sies en leerlinge kry nie die geleentheid an hul

kreatiwiteit (Chansky)te beoefen nie. In die aan-

vangstadium wanneer leerlinge nie die vernoë besit an

te improviseer nie, rroet die dranatiese aspek sterker

beklemtoonYJOrd. Hier rroet by die samestelling van

kort dialOgies veral rekening gehouword ITet aspekte

soos: blydskap, verdriet, vrees, q:winding, kwaad-

heid, bewondering, nuuskierigheid, spanning, ens.

Die beginpunt van die onderrig van 'n dialoog is die

situasie wat die dialoog laat ontstaan het, maar dit

dien verder ook 'n spesifieke doel.

'n Eenvoudigevoorbeeld hiervan is:

Jan: Het jy die nuUsgehoor?

Gert: . Nee, wat het gebeur?

Jan: Piet het· 'rt nntorortgeluk gehad.
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Hierop kan allerlei ander oefeninge gebaseer

v.Drd. Vrae kan gestel v.Drdsoos : Waarhet dit

gebeur? Wanneerhet ditgebeur? Wie het seergekry?

Baie venrangings kan ook plaasvind. Verdere skrif-

telike werk v.Drddan hierop gebaseer.

IDsstaande sinne of die lees van In stuk prosa kan

baie vervelig raak wanneer leerlinge gevra v.Drdan dit

te herhaal, maar die drarratisering van In dialoog werk

verveling teë.

(ix) . Die leerling se kreatiwiteit en genot

Die leer ling staan in die sentrum van die belangstel-

ling en die klan val op genot. Hier YJOrdveral gedink

in tenne van taalspeletjies, wat In belangrike rroti-

verende rol speel.

in T2-onderrig soms onderskat YJOrd,moet;so In taalboek

(x) In Gemaklikeen aangenamegebruik van die taalrnateriaal
deur die onderwyser

OJk die taalonderwyser wie se suksesvolle rol as persoon

sonder te veel instruksies redelik goed kan hanteer.

Hy noet ditgeniet an die boek te gebruik en ook die

voorkans van die boek noet han aanrroedigan andersoortige

oefeninge te wil aanpak.
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7.1.3.15 Lesbeplanning

Die Transvaalse Departanent van Onderwysse Bantoe-

taal-eksperilrent is reeds enkele j are aan die gang.

Sonder an juis 'n diepgaande teoretiese (linguistiese)

fundering aan te bied vir hul benadering by die onder-

rig van 'n Bantoetaal, en as daar so iets is, is dit

volgens die orqani.seerdens bloot toevallig, het daar

iets gebeur wat as 'n linguistiese sukses bestempel

rroet v..ord.Daar is baie bewysedat leerlinge ",rat slegs

ses maandelank teen een uur onderrig per week ontvang

het, beter in die Bantoetaal vaar as in hul T2 (Engels

of Afrikaans) waarin hulle reeds 'n paar j aar onderrig

ontvang het. Die organiseerders van hierdie kursusse het

reeds aan 800 onderwysers onderrig in N.Sotho gegee, aan

150 onderwysers in Zulu, aan 200 onderwysers in Afrikaans

en Engels vir irnnigrante en aan 50 onderwysers in Otji-

Herero. Verder het 60,000 leerlinge in die klaskamers

bewysdat hulle ditgeniet en dat dit' n beter manier

blyk te wees an 'n T2 aan te leer. Die klan val op die

aanleer van die taal e.'1 nie op die onderrig nie, en leer-

linge word aan baie taal blootgestel en manipuleer self

ook baie taal. Baie geleenthede word geskep vir die

aanleer van taal. (Perfonrance)
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Dit lyk of dit ooreenkan met wat Chanskynoemto create

a rich linguistic environment.

Daar is heelpartyaspekte wat in die voorafgaande hoof-

stukke aan die orde gekomhet en wat deur die toegepaste

linguistiek beklantoon VAJrdwat in die meeste T2-klas-

kamers nie tot hul reg kan nie. Ek is van mening dat daar

in die Transvaalse taalkursus doeJ..be..JusIn :r;ogingaangewend

is an rret hierdie aspekte rekening te hou.

Die huidige stand van sake van die onderrig van In Bantoetaal

in die laerskole in Transvaal VAJrdm.i. baroeilik deur die

feit dat die leerlinge die taal nie genoeg hoor nie" soos

ditwel by Engels en Afrikaans die geval is. Ek dink dat

die nuwe'IV-programvir ons Swartmensein die Bantoetale

hierin In baie posi.t.Lewerol kan speel , sodat leerlinge die

ekstra rrotiverende faktor bykry deur die Swartmensete wil

probeer verstaan.

Die vernaamste aspekte waarmeein die beplanning van die

Bantoetaalkursus rekening gehou is, kan puntsgsvys soos

volg opgesan word:

Beklemtoningvan die alledaagse taal (parole) en die

wegbeweegvan die literêre taal. (De Saussure)

Klan op die rrondelinge gebruik van die taal (Viëtor en ander)

Belangrikheid van die uitspraak. (SWeet, Palmer)

Betekenisvaslegging (Palmer)

Variasie van taalaanbieding en -oefeninge (carroll)
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Die oordrag van die geleerde taalmateriaal deur aandag

te skenk aan die skeppendevenroë van die leerlinge

(generate newlanguage soos deur Chanskybeklemtoon).

Die gebruik van taalspeletjies en ander aangenameak-

tiwiteite ter wille van die so belangrike aspek van

J:'OCJtivering.

Die klem op die kontekstuele en strukturalistiese,

situasionele aanbieding van taal.

Nie oor die taal nie, maar in die taal praat.

Die belangrikheid van die belangstelling van die leerling.

Die belangrikheid an die leer ling te help cmvan die

strukturele sekuriteit oor te gaan na die onsekerheid cm

te vertrou op sy eie vindingrykheid.

Die wegbeweegvan fomele grarrmatika-onderrig.

Die betrokkenheid van die leerling soos ook in Tl-ver-

.wei:wing·die geval is. Daar is In definitiewe wegbeweeg

van die onderwyser-gesentreerde onderrig na die leerling-

gesentreerde betrokkenheid deur leersituasies te skep.

Die volgorde van die aanbieding van die leerstof soos

by die Tl naamlik: luister - praat - lees en skryf

as 'n geïntegreerde geheel.
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Liewer luister en praat as vertaal en die leer van

reëls.

Verkieslik geen vertaling nie an taalversteuring

te veminder.

Die kcmrunikatieve vaardighede word beklentoon.

Die wegbeweeg van die onderrig van die losstaande

taalitem.

Taalverwerwingvind plaas deur die formulering van

opeenvolgendehipoteses met betrekking tot linguistiese

reëls (Soos by die Tl) .

Taalmateriaal moet onmiddellike kommunikatiewetoepas-

singswaarde hê.

Taa~el deur. onderwyser - op band of deur goeie taal-

onderwyser self soos die rroeder se rol by Tl-verwerwing.

cm die taal te leer, moet jy die taal gebruik en anring

word deur taal. (Chansky)

Begrip van die taal rnoet aan die produksie van taal

voorafgaan .

Die beklemtoning van die visuele soos deur Jespersen,

Oomeniusen carroll gepropageer.

Die uit die hoof leer (:menorisering) van sekere nuttige

taalas:pekte - die geheue speel 'n rol. (Palmer)
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Die klem val op die struktuur van die taal en nie op

losstaande woordeskat nie. (Fries)

Die gebruikmaakvan betekenisvolle herhaling binne 'n

taalsituasie. (Soosdie rroeder by die kind se Tl) .

Oefening is vir alle leerprosesse nodig.

Veralop die primêre vlak geen fonnele granmatika-

onderrig nie ardat die kind daarvoor nie ingestel is nie

en dit ook nie op die Tl-vlak is nie. (VanHeerden)

Probeer am leerlinge gelukkig te hou deur hulle gedurig

te probeer betrek en amsodoendeverveling teë te werk.

Die klem val op sinsbou in plaas van woordbJu.

Die kontekstualisering van 'n sin omsy besondere betekenis

te gee.

Hoe meer assosiasies gevormv.ordmet ander taalaspekte

en -situasies, hoe beter vir die taalontwikkeling en die

uiteindelike taalverrroë. (Carroll)

Die integrasie van insig (kognitief) en oefening. (Rivers)

Leerlinge word nie onderbreek an foute reg te stel nie,

want die maakvan foute behoort tot die leerlinge se

intertaal wat deel is van die proses van T2-vm::werwing.

By 'n kursus in International Housete Londenis die be-

planning van 'n taalles aangedui met die woordjie: PERE.

Dit staan vir :
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Presentation

MJsheNahir1 doen die volgende tabel aan die hand wat heel-

Resumé

Wat kan jy onthou

Explanation

(Vandie bekende na die onbe-
kende, die konkrete na die
abstrakte, van die maklike na
die rroeilike) .

EXploitation

Verbinding met ander situasies

wat ooreenkan met die lesplan wat hierna sal volg en wat

heelparty van die punte wat hierbo genoemis, insluit:

Stap A

Dialoog (dialoë

teks

·Stap B

Na1:x:>otsing

~
herhaling

1
Grarrmatika

~
ek '!I, ,. sposlsle

----------------------------------------------------------

Assosiasie

1. Nahir M:)she: A Practical Progression in the Teaching
of a Second Languagein The canadian ModernLanguage
Review, p. 597.



Kamrunikatiewe oefeninge

------- ---~.> ~
Vraaq-en+antwoord (met inligting)

~
Vraag en antwoord (sonder inligting)

Ander
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Stap C

SUbstitusies Ander

Manipulasie-oefeninge

~~

'V
transfoIItasies

uitbreidings

(vertalings? )

Stap D

Stap E

Kcrnnunik.asie

,~
Karrrn.mik.asie

(Ve:rwant aan A)

(Nie ve:rwant aan A nie)
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Stap F

leesbegrip

t~
net 'f.DOrdeskat

(verwante kommunikasie)

-J,
(nie-verwante kamrnunikasie)

Oefening

Stap G

Struktuur-woordeskat- Wbordeskatoefeninge

oefenin~ /

Vrye konwersasie

Stap H

Skriftelik

1
kritiese leiding

Stap I

Aanvullende

Pe~~ 1
aktiwiteite

~
Kulturele

taalspeletjies verryking
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Toeligting

Die oefeninge tussen hakies is opsioneel. Manipulasie-oefeninge

is aktiwiteite waarin woorde en strukture deur die onderwyser/

boek of band aan die leerlinge voorsien word en die leerlinge

manipuleer hulle volgens instruksies. Die resultaat van die

nEnipulasies is volledig voorspelbaar. Geenkamrunikasie vind

plaas nie.' Vervangings, transformasies en uitbreidingsoefeninge

is tipies manipulerend.

Kcmnunikatieweoefeninge vir ons doeleindes is vergelykbaar met

manipulerende oefeninge in hul voor-voorsiening van VK)Ordeen

strukture en/of in die voorspelbaarheid van die respons. In

Effense kcmnunikasie vind egter plaas soos byvoorl::eeldin vrae

en antwoorde wat verband hou met feite in In dialoog of teks.

In kamrunikatiewe aktiwiteite word woorde en strukture nie aan

die leerlinge voorsien nie en die response is ook nie voorspel-

baar nie.

Karrnunikatieweaktiwiteite magverband hou met In dialoog of

teks wat voorheen geleer is, solank as wat die leerling syjhaar

eie vorms kies. Ditmag ook In vrye l::espreking oor In nie-verwante

onderwerp wees.
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(a) Stap A: Een of meer kort dialogies en, rroontlik

'n addisionele kort leesstukkie

Die dialoog/dialoë rroet so wees dat dit in werklike alle-

daagse taalsituasies gebruik kan word. Dit moenie te lank

wees an te rnerroriseernie en ook nie te tydrowendwees

nie. Die funksie hiervan is:

(i) On grarmE.tikale strukture en woordeskat;van 'n

gegeweles aan leerlinge bekend te stel. Die

voordeel is dat leerlinge die tipiese taaltrekke

nie buite 'n konteks hoef te leer nie.

(ii) On aan die leerling 'n inventaris van nuwe, alle-

daagse, grammatikale strukture, leksikale items,

Ldacmat.Leseuitdrukkings, ens. bekend te stel en

uit te brei.

(iii) On aan leerlinge deur middel van intensiewe klas-

sikale en individuele herhaling die geleentheid te

gee omnuwe, nuttige grarrrnatikale strukture en

woordeskat en uitdrukkings werklik te leer gebruik.

(iv) On geleentheid te skep an alledaagse kort gesprek-

kies vir werklike leerdoeleindes sowel as vir

motiverende doeleindes te dramatiseer. Baie leer-

linge geniet, en baat by die rnerrorisering en

drarratisering van kort dialoë. As I n addisionele

leesstuk aangebied word, moet dit kort wees en struk-
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ture en 'WOOrdeskatinsluit wat identies of minstens verwant;

is aan dié van die di.a.looq,

(b) Stap B: Die aanbieding van gramnatika en bespreking

(i) Die struktuur word nageboots en herhaal.

(ii) Die gramnatika en 'WOOrdeskatword uiteengesit en ander

assosiasies word gevom. Die nuwegrarrmatikale strukture

rroet in alledaagse sinne aangebied word en nuwestrukture

rroet deur die leerlinge verskeie kere herhaal word. Dit

behoort met verskillende woordeskat gedoen te word sodat

die leerling 1 n beter begrip van die funksie en gebruik

van die grarrmatikale vorms het. Hierna kan die onderwyser

indien nodig, 1n verduideliking gee van die vom/funksie

en si tuasionele gebruik van die betrokke grarrmatikale

strukture. Hierdie is I n toevoeging tot die oudiolinguale

benadering an die leerlinge bewus te maakvan die struk-

tuur sewel as die werking daarvan binne die ra.arrwerkvan

die taal an volledige bemeestering te vergemaklik.

(c) Stap C: Manipuleer...;,driloefffiingeen ander oefeninge

Hier word geP<:X:X3"an die strukture in te prent en hul gebruik

vloeiend te maak. Vervangingsdriloefeninge, transformasies en

ander soortgelyke oefeninge word gegee. Uitbreiding van sinne kan

plaasvind, ens.
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(d} Stap D: Korrrmmikatieweoefeninge

Nadat die taalelemente berreester is I en redelik geïnter-

naliseer is, noet die leerlinge die nuwetaalkennis deur

vraag- en entwoord-ceqrueke en ander kcmnunikatiewe0e-

feninge gebruik. Hierdie oefeninge hou géWOOnlikverband

rret die dialocg of kort leesstuk (stap A) en soortgelyke

situasies. Hierdie stap kan nie dadelik na stap A volg

nie, aangesien die gramnatika en woordeskat op hierdie

tydstip nog nie geleer is nie. Slegs op hierdie stadium (D)

is leerlinge gereed omdie nuwetaalelemente in hul eie

sinne te qebrufkj hoewe.l,die sinne nog beheerde taaluitings

is.

(e) Stap E: Kcrrmunikasie

Onafhanklike, vrye konwersasie en kannunikasie word hier

sterk aanbeveel. Dis die kulminasie van die aanleer van die

woordeskat, frases en grarrmatika wat ingesluit is en verband

hou met stappe A tot D. Kommunikatieweaktiwiteite moet

nou geleidelik wegbeweegvan die inhoud van die oorspronklike

dialocg, maar dieselfde strukture magen kan gebruik word,

Die uiteindelike doel is an die leerlinge te help an die

venroë te verwerf omin die teikentaal te kan korrmunikeerdeur

af te sien van slegs manipulerende oefeninge.
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(f) Stap F Leesbegrip (uitgebreide woordeskat)

Dit volg op die mondelingewerk van die dialoë, struk-

tuurdril en ander oefeninge. Die materiaal wat in stap

A tot D gebruik word, behoort ook gebruik te word vir

leeraktiwiteite in lees asook skryf. Nuwewoordeen

frases kan verder bekendgestel word. Aanverwanteen nie-

verwante besprekings kan ook plaasvind.

(g) Stap G Aanvullende ?Orsig

Hierdie stap sluit struktuur- en v,a)rdeskatoefe.l1ingein

sowel as konmunikatieweoefeninge an die leerlinge verdere

gelee.l1theid te gee amwat hulle geleer het, te internaliseer.

Vrye konwersasie moet ook gestimuleer word.

(h) Stap H Skriftelike werk

Verskillende skriftelike oefeninge rroet in hierdie stap inge-

sluit word, hoewel dit ook gelyktydig met somnigevan die

eerste stappe gedoen kan word. As gevolg van die beperkte

tyd rroet dit as tuiswerk gedoen word.

Vandie boqencerrdeoefeninge kan met behulp van die band-

masjien of taallaboratorium gedril word.
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7.1.3.16 Werklike taalonderrigmateriaal gedeeltelik gebaseer op
van die voorafgaande linguistiese wenketen opsigte
van lesbeplanning

Die taalaktiwiteite binne die hierna volgende taal-

situasies is die dialoog, die liedjie, die vervangings-

tabel, die taalspeletjie, herhaling en toepassings.

Die lesse val basies uiteen in die volgende stappe:

(a) Die voorbereidende fase waarin nuwewoordein sins-

verband bekendgestel wordmet behulp van illustra-

sies en gebare.

(b) Die drilfase waarin die dialoog ingeskerp word.

(c) Die toepassingsfase waarin leerlinge hul eie

dialogies sê en ander oefeninge plaasvind.

Die volgende lesbenadering is met verskeie klasse en

in verskeie skole uitgetoets/en dit het baie goeie resul-

tate opgelewer. Natuurlik is dit absoluut nie bo enige

kritiek verhewenie. Daar kan ook meer koqru.t.Lewe

oefeninge ingesluit word. Ek is egter van meningdat

dit 'n verbetering bied in vergelyking met die baie ver-

ouderde metodesvan taalonderrig wat nog op groot skaal

in swangis en wat geen rekening hou met ontwikkelings

op die terrein van die toegepaste linguistiek nie. Hier-

die lesse kan ook goedmet die hulp van 'n bandmasjien

aangebied word. Ander tegnieke/bv. an die dieptestrukture

van sinne te beklantoon soos onder (7.1. 3.11) verduidelik,

kan ook ingesluit word.
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© Kopiereg voorbehou

Na hierdie skematiese voorstelling, volg nou 'n taaleenheid vir standerd 6-leerlinge
vir ongeveer 'n week of effens langer. . .
In hierdie eenheid word aan die volgende sake aandag geskenk soos m die voor-
afgaande hoofstukke bespreek:
(a) Die taalsituasie.
(b) Die illustrasie.
Cc) Die dialoog.
(d) Vrae oor die dialoog.
Ce) Toepassing van die geleerde dialoog.
(f) Woordeskatuitbreiding na aanleiding van die dialoog.
(g) Die voltooiing van sinne.
(h) Verdere toepaslike woordeskat.
(i) Die benutting van 'n prent.
(j) Die liedjie. "
(k) Vervangingstabelle met behulp waarvan 'n betrokke struktuur verder vasgele

word.
(I) Paragraafbou.
(m) 'n Blokkiesraaisel.
(n) Verdere paragraafbou deur leerlinge.

By die motorhawe

Mnr. Botha se motor het 'n pap wiel. Daar is ook nog ander dingetjies wat regge-
maak moet word. Hy neem sy motor na die motorhawe om hom te laat versien.
1. Kyk na die volgende prentjies. Lees die woorde en sinne by elke prentjie.

Mnr. Botha het sy motor na die motor-
hawe geneem.
Hy het moeilikheid met sy motor.

Die noodwiel is pap.
Die noodwiel het 'n lek.
Hulle moet die lek heelmaak.

Die werktuigkundige smeer die motor. Die werktuigkundige herstel die motor.
Hy gebruik 'n sleutel.



Hy trap die koppelaar wanneer hy wil Hy neem 'n wrak op sleeptou.
ratte wissel.

wrfIk op sleep tou
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2. (a) Hier volg 'n dialogie wat jy moet leer.

Die leerlinge moet hulle boeke toemaak

Mnr. Botha neem sy motor na die motorhawe
Mnr. Botha: More, Koos. Ek het alweer moeilikheid met die dekselse mo-

tor. Ek kry toe mos vanmore 'n pap wiel.
Werktuigkundige: More, Piet. Is dit al wat verkeerd is? Wou jy nie nou die dag die

motor se koppelaar, remme en flikkerligte laat nasien nie?
M nr. Botha: Ja, dis reg. Ek gaan natuurlik nou weer baie betaal, want die

motor moet ook gesmeer word en die battery is boonop pap.
Werktuigkundige: Toe maar, dit sal nie te veel kos nie. Kom ons toets eers of die

toeter en die ligte nog werk.

Mnr. Botha: Dis 'n goeie plan. Toe ek laas by jou motorhawe was, was jy al
huis toe. Dit was nog nie eers vieruur nie.

Werktuigkundige: Nee, ek weet. Dit was seker die dag toe ek 'n wrak op sleeptou
moes neem.

Mnr. Botha: Hoor hier, Koos. Wanneer kan ek my tjor terugkry? Jy sal
jou moet roer!

Werktuigkundige: Nie vóór oormore nie, want ek het behalwe hierdie werk, baie
ander werk ook.

Mnr. Botha: Nou maar goed. Jy moet net asseblief sorg dat die motor weer
in 'n piekfyn toestand is, hoor!

Werktuigkundige: Goed, ou maat. Sodra ek met hom klaar is, sal ek jou bel.
Alles van die beste.

(b) Het jy die dialogie verstaan?
Beantwoord nou die volgende vrae mondeling:

1. Wat het met mnr. Botha se motor verkeerd gegaan?
2. Na watter plek neem mnr. Botha sy motor om hom te laat regmaak?
3. Watter ander dinge wil mnr. Botha ook nog laat nasien?
4. Hoekom wil die ligte en toeter nie goed werk nie?
5. Wat sê mnr. Botha as hy aan sy rekening dink?
6. Waar was die werktuigkundige waarskynlik toe mnr. Botha voor vieruur by

die motorhawe was?
7. Hoe noem mnr. Botha sy motor wat blykbaar nie meer so nuut is nie?
8. Hoekom kan mnr. Botha sy motor nie reeds die volgende dag kry nie?
9. Wat sal Koos doen sodra die motor herstel is?

Voltooi die volgende sinne:
10. Mnr. Botha kry sy motor nie vóór oormore nie, want die werktuigkundige .....
Il. Sodra die motor gereed is, .

(c) Sê nou ook twee-twee julle eie dialogie oor elkeen van die volgende:
1. Jou fiets het gebreek en jy neem hom na die fietswinkel toe om hom te laat reg-

maak.
2. Jou oom se motor is by die motorhawe. Vra of die motor reeds klaar is, hoeveel alë-

koste is en of die werktuigkundige die fout gekry het. ' .~..
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(d) Woordeskatuitbreiding
Lees, sê en leer die volgende:
om kontant te betaal; buite werking wees; 'n kwitansie ontvang; by die verkeerslig;
op sleeptou neem; 'n tweedehandse motor; motorbegraafplaas ; met horte en stote;
petrol intap; die uitlaatpyp se knaldemper; registrasienommer; rybewys.

Voltooi nou die volgende sinne deur gebruik te maak van bostaande frases:
1. Sy nuwe motor het 'n baie lang ...
2. Vóór jy agtien is, kan jy nog nie 'n ... bekom nie.
3. Toe die twee motors bots, moes die eienaar van die motorhawe die twee wrak-

ke ...

4. Die remme was heeltemal ... toe die motor skielik ... moes stilhou.
5. Hy hou daarvan om sy rekening altyd ...
6. Hy koop nooit 'n nuwe motor nie, maar verkies om 'n ... een te koop.
7. Op die ... staan baie ou motorwrakke.
8. Omdat die vergasser verstop was, het die motor ... beweeg.
9. Sy ... maak so 'n geraas dat die kar nie padwaardig sal wees nie.

10. Ek wil graag gou laat ... voordat die motorhawe toemaak.

(e) Lees, leer en sê ook die volgende:
1. As jy 'n motor baie goedkoop kan koop, sê ons jy koop dit vir 'n appel en 'n ei.
2. Ek kan nie nou al weer 'n nuwe motor koop nie; die geld groei nie op my rug nie.
3. Onthou maar die spreekwoord as jy sommer net 'n tjor wil gaan koop: Goed-

koop is duurkoop.
4. Hulle het jou gekul met die swak motor; jy het 'n kat in die sak gekoop.
5. 'n Rolls Royoe-motor is peperduur. Ek is doodgelukkig met 'n Volkswagen.
6. Dis darem lekker om 'n splinternuwe motor te bestuur.
7. Toe hulle die ou motor moes stoot, was hulle papnat gesweet.
8. 'n Motor wat stokoud is, gee gewoonlik baie probleme.
9. Wanneer Piet met vakansie oorsee gaan, reis hy per vliegtuig, met die trein, met

die motor, met die bus en met die taxi.

(f) Kyk na die name van die dele van hierdie motor en leer hulle.
Probeer ook om met elkeen 'n sin te maak.

yoorwit! moddenkorm
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3. Kom ons sing saam. (Wysie: Hoe ry die trein, hoe ry die trein, Kimberley se trein.)

Hoe ry sy tjor, met so 'n gemor,
sê dit tog vir my.
Die remme skreeu, die bande is pap,
dis tog nie 'n grap.
So ry sy motor, motor, motor,
so ry sy motor.
Dis tog nie 'n grap.

Wat maak sy kar, wat maak sy kar,
hy is in die war.
Dis 'n pap wiel hier en 'n swak lig daar,
daardie kar is klaar.
Dis nou die toeter, toeter, toeter,
wat 'n gefoeter!
Daardie kar is klaar.

4. Kom ons maak en sê sinne. Sê jou sin wanneer dit jou beurt is. Moenie jou sin
lees nie.

Sodra 'n leerling sy sin korrek gesê het, moet die klas dit herhaal.

Tabell
Voorbeeldsin : Kom ons toets of die ligte werk.

I toets I I die voorligte : I
I I I
I vind uit I I die toeter I I
I stel vas I of I die flikkerligte I werk I

Kom ons I I I
maak seker I I die remme I II I II kyk I die ruitveërs I

I I I I I
I gaan na I I die koppelaar I I
I I I die agterligte I I

I

(a) Maak en sê sinne van hierdie tabel af. Gebruik woorde uit die kolomme van
links na regs.
Bv.: Kom ons vind uit of die remme werk.

(b) Maak en sê nou sinne soos:
Kom ons toets of die ligte sal werk.

Tabel2
Voorbeeldsin : Toe ek laas by jou winkel was, was jy al huis toe.

I I I I I I I I
:ek I laas I: jou I winkel : I I hy I huis toe :
ISy :onl"n8' : I ly : hui. I I I I WCII Irroe: ons I verlede week I by I haar woning I I : hulle I plaas toe I .
Ihulle I gister :: julle: motorhawe: : I lal op pad I
: : eergister I I: rwas, wasl jy : in die :
: : nou die dag:: I :: i : trein ~

(a) Maak en sê sinne van hierdie tabel af soos volg:
Toe ek laas by jou winkel was, was jy al huis toe.

(b) Maak en sê weer sinne soos:
Was jy al huis toe, toe ek by jou winkel was?

(c) Maak en sê weer sinne soos:
Was}y nie al huis toe, toe ek by jou winkel was nie?

(d) Maak en sê weer sinne 5005:
Toe ek laas by jou winkel was, was jy nog nie huis toe nie.
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Tabel3
Voorbeeldsin : Wou jy nou die dag die flikkerligte laat nasien?

: jy : nou die dag : die flikkerligte laat nasien I

I hy I verlede week I 'n ander betrekking hê I
IWou I julle lallankal I'n nuwe motor koop I ?

I hulle I al twee jaar gelede I 'n motorhawe begin I
I I I 'n oorsese reis onderneem I
I I

: 'n besigheid begin I
I _l _1

(a) Maak en sê sinne van hierdie tabel af. Kies woorde uit die kolomme van links
na regs.
Bv.: Wou jy nou die dag 'n ander betrekking hê?

(b) Maak en sê weer sinne soos:
Wou jy nie nou die dag die flikkerligte laat nasien nie?

(c) Maak en sê weer sinne soos:
Julle wou mos nou die dag nie dieflikkerligte laat nasien nie, ne?

(d) Maak en sê weer sinne soos:
Nou die dag wou jy mos 'n ander betrekking hê, nie waar nie?

(e) Kyk nou of jy vyf sinnetjies wat julle gesê het, kan skryf sonder om in jou bock
te kyk.

(f) Kyk na die volgende sinnetjie uit tabel 3
Nou die dag wou hy 'n nuwe motor koop.

Kom ons vertel nou 'n storietjie oor hierdie sin.
Beantwoord eers die volgende vragies mondeling:
l. Waarom wou hy 'n nuwe motor koop?
2. Hoe lank ry hy al met die motor?
3. By watter motorhawe wou hy 'n nuwe motor koop?
4. Hoeveel geld kan hy vir 'n nuwe motor betaal?
5. Watter soort motor wou hy graag koop?
Gebruik nou die antwoorde op bostaande vrae om 'n paragrafie te skryf.
Begin so: Nou die dag wou hy 'n nuwe motor koop. (Vertel nou verder ... )



S. Blokkiesraaisel
1. As my motor 'n pap wiel het, sit ek die ... aan.
2. Ek laat my motor herstel by die ...
3. As my ligte en toeter nie werk nie, is my motor se ... miskien pap.
4. Ek tap altyd 20 ... petrolop 'n slag.
S. As jy jou rekening betaal, gee die eienaar van die motorhawe jou 'n .••
6. Baie mense hou daarvan om hul rekening ... te betaal.
7. In ons motor is daar net ... vir 4 persone.
8. As daar iemand voor jou motor in die pad is, druk jy die ...
9. Iemand wat motors herstel, is 'n ...
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7



555.

6. Lees die volgende paragrafie aan die leerlinge voor terwyl hulle dit in hulle
boeke volg.

(a) Een more het mnr. Botha probleme met sy motor. Sy motor het 'n pap wiel.
Dadelik vat hy sy motor na die motorhawe waar Koos, die motorwerktuig-
kundige, werk. Koos moet ook na die motor se koppelaar, remme en flikker-
ligte kyk. Verder moet die motor ook nog gesmeer word. Die battery is ook pap
en moet gelaai word. Sodra die motor klaar is, sal die motorwerktuigkundige
mnr. Botha bel.

(b) Die leerlinge moet nou hulle boeke toemaak en die paragraaf mondeling weer-
gee.

(c) Die leerlinge moet nou die paragraaf skryf. Die boeke is nog toe.

(d) Vertel nou die storie verder deur gebruik te maak van die onderstaande woor-
de en frases.

Begin so: Na twee dae bel die motorwerktuigkundige mnr. Botha ...

( Doen hierdie oefening eers mondeling en daarna skriftelik. )
in 'n piekfyn toestand; alles reggemaak; motor loop pragtig; ook die uitlaatpyp
reggemaak; was heeltemal los; rekening is ook gereed; nie te veel nie; baie bly;
kontant betaal; kwitansie ontvang; baie tevrede met werk.

Standerd 8

Piet en sy pa werk in die tuin

Elke Saterdag moet Piet sy pa met die tuinwerk help. Piet het dikwels baie skoolwerk
en kan dan nie help nie, maar hy is ook nie altyd lus om te help nie.

1. Kyk na die volgende prente en lees die woorde en sinne by elke prent.

tuin
Piet moet sy pa help met die tuinwerk.
Hy is nie 'n wafferse tuinier nie.
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rondawel
Die tuingereedskap word in die
rondawel gebêre.
Hierdie rondawel kos R19S,OO.

duiwe
Dis Piet se duiwehok.
Piet moet sy duiwe elke dag kosgee.
Piet is ook lid van 'n duiweklub.

tu ingereedskap
Die tuingereedskap lê altyd die hele wêreld rond.
Daar's 'n vurk (1', 'n graaf (2', 'n klein vurkie (3', en 'n klein grafie (4', 'n hark (5',
'n skoffel (6', 'n tuinskêr (7'; 'n kruiwa (S, en 'n gieter (9'.

onkruid
Daar's baie onkruid in die grasperk.
Dis die ene onkruid.
Die grasperk moet skoongemaak werd.

grasperk
Die grasperk moet gereeld natgespuit word.
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gr_nyers
'n Mens sny die grasperk met' n grassnyer.
Daar is verskeie soorte grassnyers.
Daar is elektriese grassnyers (1), en dié wat deur 'n motor aangedryf word (2).

tu inslang en sproeiers
Die grasperk en groentetuin word met die tuinslang
natgespuit.
Soms gebruik Piet ook die sproeiers.

sprinkelaar
Met dié sprinkelaar kan die water ver
in die tuin rondgesprinkel word.

heiningskêr
Met dié skêr snoei Piet die heining.

heining
Die heining groei te hoog.



hark omspit
Piet se pa hark die grond met die hark Piet spit die blomtuin
gelyk. om.

snoeiskêr
Piet moet elke jaar die struike,
bome en rose snoei.
Hy snoei hulle sodat hulle beter
kan groei, en ook om hulle 'n
mooi vorm te gee.

558.

groentetuin
Die grond van die groentetuin moet eers
omgespit en dan bewerk word.
Piet kweek heerlike wortels. kool en uie in hulle
eie tuin.

blomtuin
In Piet se blomtuin is daar ook Hollandse tulpe.
Die tulpe het die pragtigste verskeidenheid kleure.

2.
(a) Hier volg 'n dialogie wat jy moet leer.

I Die boeke is nou toe.

In die tuin
Pa: Hoekom lê die tuingereedskap altyd die hele wêreld rond? Kort-kort moet ek

met jou daaroor praat!
Piet: Ek isjammer, Pa. Ek was net besig om my duiwe kos te gee.

Pa: Ja, jy is almelewe besig met jou duiwe! Kyk net hoe lyk die tuin. Dis. die ene
onkruid.

Piet: Ek bring nou die tuingereedskap en die grassnyer.
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Pa: Maak gou! Ek bekommer my allankal oor die tuin. Die grasperk en die groente.
tuin moet natgespuit word.

Piet: Goed, Pa. Ek ... ek weet ek behoort dit al te gedoen het, Pa, maar ekhet regtig
hierdie week baie toetse gehad.

Pa: Nou toe ... Ek dink die blomtuin én die groentetuin moet eers geskoffel word.
Piet: Ek sal nou, Pa. Het Pa gesien die struike en bome begin nou al mooi uit.

loop? Een van die dae staan hulle in volle bloei.
Pa: Ek sien dit, ja. Jy is natuurlik 'n wafferse tuinier. Bring sommer die tuinslang en

die nuwe sproeier ook, hoor.
Piet: Ja, Pa. Pa hoef Pa nou nie meer oor die tuin te bekommer nie, hoor! Ek sal

skoffel dat die stof so staan.

(b) Het jy die dialogie verstaan?
Beantwoord nou die volgende vrae mondeling:
(1) Wanneer werk Piet en sy pa gereeld in die tuin?
(2) Hoekom raas Piet se pa met hom? (Begin so: Omdat die tuingereedskap ... )
(3) Luister Piet altyd na sy pa? (Begin so: Nee, want sy pa sê hy moet kort.

kort ... )
(4) Waarmee was Piet besig toe sy pa hom roep? (Begin so: Piet was besig ... )
(5) Is Piet se tuin baie mooi? (Begin so: Nee, want die tuin is ... )
(6) Hoe weet jy dat die grasperk maar baie droog lyk? (Begin so: Piet se pa sê die...)
(7) Hoekom het Piet daardie week nie in die tuin kon werk nie?
(8) Wat moet Piet heel eerste doen? (Begin so: Hy moet ... )
(9) Wat begin al mooi uitloop?

(10) Hoekom hoef Piet se pa hom nie meer oor die tuin te bekommer nie?

(c) Sê nou twee-twee julle eie dialogies oor elkeen van die volgende:
(1) 'n Onderwyser en Koos werk saam in die skool se blomtuin.
(2) Pa en Sannie skoffel die groentetuin.

(d) Woordeskatuitbreiding
duiwe aanhou; duiweklub; met die snoeiskêr; vinniger kan groei; 'n sprinkelaar;
heerlikste groente kweek; Hollandse tulpe; met die heiningskêr; tuingereedskap
bêre; die lente is in aantog; voëls sing lustig; uit die skooltuin; kunsmis strooi;
hoenderhok oprig; pragtige blommerangskikkings.

Voltooi nou die volgende sinne deur gebruik te maak van bostaande frases:
(1) Pa raas altyd met Piet omdat hy nie die ... ordentlik ... nie.
(2) In ons tuin groei daar egte H , met die mooiste verskeidenheid kleure.
(3) Ons moet elke jaar ons vrugtebome snoei, sodat hulle. .. . .. groei.
(4) Piet is lid van 'n ... en almal weet dat hy lief is om ... aan te ...
(5) Die Bothas is daarvoor bekend dat hulle die ... in hul eie groentetuin.
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(6) Wanneer al die bome en struike begin uitloop, weet ons dat ... is.
(7) Orals in die bome kan 'n mens die voëls ... hoor ...
(8) Baie leerlinge hou daarvan om ... te werk en om te sorg dat al die onkruid

uitgehaal word.
(9) Sodra dit begin reën, moet 'n mens op die grasperke ...

(lO) Die onderwysers van ons skool maak met die blomme uit die skooltuin.
(11) Piet wil gaan hoenders aanhou en daarom wil hy 'n .
(12) As jy jou tuin baie goed wil natmaak, kan jy gebruik omdat hy die

waterdruppels baie ver in die tuin kan rondsprinkel.
(13) Ons Hakla-heining moet binnekort ... ge ... word, want hy groei veels te

hoog en te wild.

(e) Lees, sê en leer ook die volgende:
(1) Sal jy asseblief die kruiwaentjie (kruiwa) gaan haal. Die grafie (graaf) en die

vurkie (vurk) het ek ook nodig as ek die struikie (struik) wil plant.
Waar kry jy daardie mooi blommetjie (blom), Piet?
Het jy gesien hoe vinnig die heininkie (heining) begin groei?
Die snoeiskêrtjie (snoeiskêr) is heeltemal te stomp.
Piet se duiwehok is vol klein duifies (duiwe).
Die tuingereedskap is in die rondaweltjie (rondaweI).

(2) Sal jy asseblief die tuingereedskap bêre? (tuin + gereedskap)
Jy sal moet kunsmis op die grasperk gooi! (kuns + mis)
Het jy ons mooigroentetuin al gesien? (groente + tuin)
Die heiningskêr is nie baie skerp nie. (heining + skêr)
Bou gou vir my 'n duiwehok (duif + hok)
Wie se pragtige blommerangskikking is daardie? (blom + rangskikking)

(3) Piet is baie lief vir sy duiwe (duif).
Piet moet elke jaar die takke (tak), bome (boom) en rose (roos) snoei.
Die skêre (skêr) wat jy gister gekoop het, is maar swak.
Waar kry jy daardie pragtige blomme (blom)?

(4) 'n Mens sny die gras met 'n grassnyer.
Die grassnyer word deur 'n motor aangedryf.
Daar's baie onkruid in die grasperk.
Die duiwe sit bo-op die duiwehok.
Die lente is in aantog, want die bome loop al uit.
Die waterdruppels word ver in die tuin rondgegooi.
Hy hou baie van vars groente.
Hy is lid van die duiweklub.
Hy gooi elke ses maande kunsmis op die grasperk.
Langs die blomtuin is daar 'n pragtige groentetuin.
Ek kan net nie daardie grassaad in die hande kry nie.
Pa was baie ingenome met (bly oor) die nuwe grasmasjien.
Hoewel ek 'n nuwe sementpad moet bou, wil ek my nie nou in die skuld steek
nie.



'n Persoon wat tuinwerk doen, is 'n tuinier.
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(5) 'n Persoon wat 'n mens probeer gesond maak, is 'n dokter.

'n Persoon wat skilderwerk doen, is 'n skilder.

'n Persoon wat in die leër is, is 'n soldaat.

'n Persoon wat jou aan tafel bedien, is 'n kelner.

Iemand wat boks, is 'n bokser.

'n Persoon wat 'n vliegtuig bestuur, is 'n vlieënier of loods.



'n Persoon wat foto's neem, is 'n fotograaf.
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'n Persoon wat hare sny, is 'n haarsnyer.

'n Dame wat klere maak, is 'n kleremaakster. •
..
. -.

3. Diktee

Lees die volgende sinnetjies vir diktee. Sê die hele sin twee keer en die leerlinge
moet dit dan in hulle skrifte skrywe.
Die boeke is nou toe.

(a) Ek gaan haal gou die tuingereedskap en die grassnyer voordat dit begin reën.
(b) Die grasperk en die groentetuin moet met die tuinslang natgespuit word.
Cc) In ons tuin groei daar egte Hollandse tulpe met die mooiste verskeidenheid kleure.

4.
(a) Kom ons sing saam. (Wysie: Wat maak oom Kalie daar?)

Dis Piet se pa wat laas
Tog so met Piet moes raas.
Die tuingereedskap was weer weg,
En Piet die weet dit lyk mos sleg.
Waar is die hark tog weer?

Piet gee sy duiwe kos.
Hy kan dit tog nie los.
Sy pa wil hê hy moet gaan snoei,
Sodat die bome weer kan bloei.
Hy moet die tuin natspuit.
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(b) Toa/speletjies

(1) Kyk na die onderstaande tabel met die opskrif: Tuingereedskap.
Kyk nou wie van die leerlinge die meeste name van tuingereedskap kan gee.
Leerlinge moenie in hierdie boek skryf nie.

Tuingereedskap

I

Voorbeeld ..
~oaf

(2) In die volgende twee kolomme is dele van woorde wat bymekaar pas om een
woord te vorm. Die ry wat die dele van die woorde eerste korrek bymekaar
kan pas, is die wenner.

Kolom 1 Kolom 2

duiwe- wel
kruiwa- perk .
ronda- tuin
hoender- snyer
blom- nier
tui- entjie
gras- mis
sprinke- eier
gras- haan
kuns- laar

5.
(a) Piet se pa se probleme met tuingereedskap, duiwe en tuinwerk

Piet se pa moet altyd met hom raas omdat hy nooit die tuingereedskap netjies bêre
nie. Die een dag is die hark weg en die ander dag soek sy pa die graaf en die vurk.
Veral die feit dat hy nie die grasmasjien in die rondawel bêre nie, maak Piet se pa
baie kwaad. Kort-kort moet hy met Piet daaroor praat, maar Piet is gedurig met sy
eie stokperdjie besig. Dit slaan sy pa dronk dat hy vir ure na die gekoer kan luister
sonder om daarvan moeg te word.

Piet is behoorlik mal oor sy duiwe en hy is dan ook lid van die duiweklub. As jy
Piet nie in die huis kry nie, moet jy maar weet hy is in die duiwehok. Hy het
sommer baie, baie duiwe. Hierdie duiwe gee hom baie werk. Hulle moet kos kry,
hulle moet kans kry om rond te vlieg, die duiwehok en kos- en drinkbakke moet
skoongemaak word en daar's nog baie ander werk. Die nuwe duiwe moet ook
gering word. Hoewel Piet se pa nie omgee dat Piet duiwe aanhou nie, is hy baie
bekommerd oor sy tuin. Dit gaan daar nie goed nie.



Ek
Hy
Sy
Ons
Hulle

I I ! I tuingereedskap I I I begin reën -;i bring II gou-gou Idie I grassnyer I I I te donker word I
bêre dadelik I I skoffelpik I voordat I dit I te laat word I'

I I sommer nou I hark I I begin hael
I lonmiddellik I I graaf en vurk I I I te warm word I
I I I I grawe en vurke I I te koud word :

Piet I I I I I I I
Mypa I i I I I I I :
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(b) Beantwoord die volgende vrae:
(1) Watter woord in die eerste sin van die eerste paragraaf beteken amper dieselfde

as berispe?
(2) Watter woord in die derde sin van die eerste paragraaf beteken dieselfde as

boos?
(3) Watter woord in die vierde sin van die eerste paragraaf beteken amper dieselfde

as dikwels of telkens?

(c) Wat beteken: jou stokperdjie?
(1) Dit waarvan jy nie hou nie.
(2) Dit wat jy graag in jou vryetyd doen.
(3) Dit wat jy met 'n perd kandoen.
(4) Dit wat jy op skool doen.

(d) Wat beteken dit as iets jou dronkslaan?
(1) Dit maak jou papdronk.
(2) Iemand slaan jou.
(3) Jy verstaan dit glad nie.
(4) Jy hou nie daarvan nie.

(e) I Doen die volgende eers mondeling. I
(1) Skryf die eerste sin van die eerste paragraaf van die leesstuk in 5(a) oor, maar

begin so:
Omdat Piet die tuingereedskap nooit netjies bêre nie, moet ...

(2) Skryf die laaste sin van die eerste paragraaf oor, maar begin so:
Iets wat sy pa nie kan verstaan nie, is dat Piet ...

(3) Skryf die vierde sin van die eerste paragraaf oor, maar begin so:
Piet is gedurig met sy eie stokperdjie besig, hoewel sy pa ...

6. Kom ons maak en sê sinne. Sê jou sin wanneer dit jou beurt is. Moenie jou sin lees
nie.

Sodra 'n leerling sy sin korrek gesê het, moet die klas dit herhaal.

Tabel1 Voorbeeldsin: Ek haal gou-gou die tuingereedskap voordat dit begin reën.

(a) Maak en sê sinne van hierdie tabel af. Gebruik woorde uit die kolomme van links
na regs.
Bv.: Ek bring gou-gou die tuingereedskap voordat dit begin reën.



565.

(b) Maak en sê-nou sinne soos: (Doen dit twee-twee)
Pa: Wat maak jy nou?

Piet: Pa, ek bêre sommer nou die grasmasjien voordat dit te donker word.
(c) Maak en sê nou sinne soos:

Voordat dit begin reën, haal ek gou-gou die tuingereedskap.

Tabel2 Voorbeeldsin: Ek dink die blomtuin moet eers omgespit word.

Ek I dink I die I blomtuin I I i omgespit
Hy I sê ,I groentetuin' - , eers natgelei
Sy I wil hê 'I blombeddings I moet I more I gelyk gemaak

, is van mening " I I vanmiddag I gehark
Pa I glo I, I I Igeskoffel
Piet, i I I 1

i
word I

I,
1

(a) Maak en sê sinne van hierdie tabel af. Gebruik woorde uit die kolomme van links
na regs.
Bv.: Ek dink die blomtuin moet eers omgespit word.

(b) Maak en sê nou sinne soos:
Dink jy die blomtuin moet eers omgespit word?

(c) Maak en sê nou sinne soos: (Doen dit twee-twee)
Piet: Wat sê hy moet gedoen word?
Jan: Hy sê hy dink dat die blomtuin eers omgespit moet word.

(d) Maak en sê nou sinne soos:
Ek dink nie die blomtuin moet eers omgespit word nie.

(e) Maak en sê sinne soos volg:
Dink jy nie die blomtuin moet eers omgespit word nie?

Tabel3 Voorbeeldsin: Pa hoef hom nie meer oor die tuin te bekommer nie.

Pa i hoef! hom l nie I meer I ; : tUin
l

I !I
Piet I I , nooit I altyd I I I blomme

, I I I elke dag 'oor I die I rose I te bekommer nie I .
Hy I I , I I I I gra.sperk I I

I I , ',duiwe I ,
, I' I Igroente
I I 1 I I! Igereedskap! I

(a) Maak en sê sinne van hierdie tabel af. Gebruik woorde uit die kolomme van links
na regs.
Bv.: Pa hoef hom nie meer oor die duiwe te bekommer nie.

(b) Maak en sê nou sinne soos:
Oor die duiwe hoef Pa hom nie meer te bekommer nie.

(c) Maak en sê nou sinne soos: (Doen dit twee-twee)
Pa: Wat sê hy nou eintlik?

Jan: Wel Pa, hy sê dat Pa hom nie meer oor die tuin hoef te bekommer nie.



Hy het I hierdie I week I baie I
Sy I I maand I min huiswerk gehad I
Hulle : I : .kwartaal I genoeg: toetse I geskryf I .
Ons I· I te veel werk

I die afgelope I paar dae te min I
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Tabel4 Voorbeeldsin: Hy het hierdie week baie toetse gehad.

(a) Maak en sê sinne van hierdie tabel af. Gebruik woorde uit die kolomme van links
na regs.
Bv.: Sy het hierdie maand baie toetse geskryt

(b) Maak en sê nou sinne soos: (Doen dit twee-twee)
Gert: Het Piet hiérdie week baie toetse geskryf?
Jan: Ja, ek dink so, maar ek is nie seker nie.

(c) Maak en sê nou sinne soos volg:
Hiérdie week het Piet regtig baie toetse geskryt

7.
(a) Kyk weer na die leesstuk in 5(a) en beantwoord die volgende vrae skriftelik:

(I) Wat kan Piet se pa soms nie kry nie?
(2) Watter feit krap Piet se pa baie om?
(3) Wat kan Piet se pa glad nie verstaan nie?
(4) Waarvan is Piet 'n lid?
(5) Watter werk moet Piet alles doen omdat hy duiwe het?

(b) In die tweede paragrafie by 5(a) vertel die skrywer ons dat
(1) Piet baie jammer is dat hy so baie duiwe het.
(2) die tuinwerk soms verwaarloos word omdat Piet te veel by sy duiwe is.
(3) Piet se pa glad nie wil hê dat hy duiwe moet aanhou nie.
(4) dit baie goed gaan in die tuin omdat Piet altyd daar is.

(d) Die leerlinge moet nou die tweede paragraaf skryf. Die boeke is nog toe.

(c) Die leerlinge moet nou hulle boeke toemaak. Dikteer die eerste paragraaf en help
die leerlinge om die tweede paragraaf mondeling weer te gee.

(e) Vertel die storie nou verder deur gebruik te maak van die onderstaande frases.
Begin so:
Die tuin is die ene onkruid.

tuingereedskap; groentetuin en grasperk moet natgespuit word; blombeddings
omspit; tuinslang en sproeier; lente is in aantog; lekker groente kweek; heining met
heiningskêr snoei; kunsmis strooi; onkruid uithaal; nuwe sprinkelaar maak tuin
pragtig nat; tuin sa(weer regkom; 'n ware lus vir die oog.

(f) Skryf nou hierdie paragraaf.
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(g) Skryf die volgende briefie oor. Jy skryf aan die bestuurder van 'n winkel wat
tuingereedskap en tuinbenodigdhede verkoop. Vul die ontbrekende woord in deur
die beste woord uit die gegewe woorde te kies.

I Doen dit eers mondeling met u leerlinge,l

Die Bestuurder

Naam van firma
Adres

Geagte Heer
Liewe Meneer
My beste Meneer
My heer

Bestelling vir tuingereedskap, kunsmis en onkruiddoder

kan laat weet watter tuingereedskap u in jou winkel
voorraad
in die rak
my stoor

Sal u my asseblief
sonder om te wag
dadelik
nog vandag

genoeg kunsmis en onkruiddoder in
20 pond
20 kg
glad nie

het? Ek wil ook vinnig
stadig
graag
later

het. Ek sa! dit op prys ste! indien I~ I so gou moontlik 200 kg kunsmis en

hy
sy

'-------'

voorraad
vorrad
vooraat
voorad

2liter onkruiddoder na bogenoemde address sal stuur •
adres haal
adress bring
addres vra

By voorbaat
vorbat
voorraad
voorbaard

baie dankie vir u spoedige antwoord.
stadige
vennige
vriendskaplike

Die Uwe
joue
uwe
vriendelike

I Jou eie naam
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7.1.3.17 Slotopmerkings

Hosvel daar tot op hierdie stadium baie gesê is cor

die onderskeie metodes, benaderings en rigtings in

die taalwetenskap en m:::ontlike toepassings daarvan

vir die onderrig van In T2, is daar nie so iets soos

die een ware rretode nie. Daar is geen enkele rretode

wat onder alle anstandighede met inagnemingvan die

jongste insigte van die linguistiek, die mees geskikte

metode sal wees nie en die soektog na die een metodekan

In mens dan ook naar laat vaar. Daaromkan ek.CXJk

saamstemmet Van Els1 e.a. se aanhaling van Jarvis

oor die soektog na dié rretode. Jarvis sê: "The search

for the method has ended, not because we have found it,

nor because we are a profession exhausted from an urr-

productive search, but because we have decided or dis-

covered that we were searching for a myth".

QJk al lyk dit onwaarskynlik dat die koninklike pad na

die beheersing van In T2 of ander tale, rret inagneming

van die ontwikkelings in die toegepaste lirtguistiek

spoedf.qontdek sal 'WOrd,bly dit altyd die rroeite werd

omgedurig daarna te soek.

Ons sal aanhoudendrroet bly vasstel waaromen hoe sekere

metodes werk en wat werklik bewys gelewer het dat hulle

suksesvol is. bie beste onderrig van ons teste T2-onder-

-----------------------------------------------------------------

1. Van Els, T., Extra, G., Van Os, Ch., Bongaerts, Th: Handboek
voor de toegepaste taalkunde, p.42.
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wysers noet met die teorie van die toegepaste linguistiek.

en die leerteorie van die psigolinguistiek. gek.crnbi.'1eerv.ord.

Heel rroontlik sal die teoretici en die praktici mekaar dan

gaan verstaan. Dit kan baie vrugbaar wees vir In verantwoorde

T2-onderrigbenadering.
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OPSOMMING

Die belangrikheid van hierdie studie lê daarill dat In poqfnq

aa.n;ewendis an die kloof te probeer oorbrug tussen die taal-
wetenskap en T2-onderrig, an die insigte van die studie op die
taalonderrigsituasie toe te pas en In onderrigmetode daarop te

fundeer. Hoe.weldaar baie navorsing bestaan, is die resultate
nog baie min in die lig van die praktiese klaskamer beoordeel.

Dié probleemhet ontstaan anc1atdie taalwetenskaplike van ons

tyd selde ook meester is van die vakmetodieken onderrigsituasie
en orqekeerd is die goeie onderwysmanselde In deskundige op die

gebied van die modernetaalwetenskap.

Daar is in hierdie studie soos volg te werk gegaan. Die agtergrond

van die onderskeie terreine van die linguistiek en die t~paste

linguistiek is geskets asook die plek van taalonderrig daarin.

Die bespreking van die ouer linguistiek en die tradisionele gram-

rratika, die strukturele benadering, die transfo:rmasionele generatiewe

grarmatika en taalvenrerwing by die kind, vormdie kern van hierdie
studie. Daar is vasgestel dat die onderrig van Grieks en latyn In
definitiewe stempel geplaas het op die destydse onderrig van die
vrearde tale. Dis op dieselfde streng, fomeIe wyse onderrig en as
In illtellektuele oefening beskou sonder ammet die gesproke taal en

karmunikatiewevaardighede rekening te hou. Daar gaan nou baie stemne
op 'Watverandering bepleiten linguiste kamill verset teen die forme.l.e
benadering tot graIllt1atika.Die bestudering van die alledaagse spreek-

taal in volledige sinne en die vennydingvan die gebruik van die Tl by

die onderrig van 'n vrearrle taal word bepleit. Daar noet {n die taal
en nie oor die taal geleer word nie. Verder is breedvoerig aandag

bestee aan die onderskeie rigtings soos die deskrd.pt.i.ewefonetiek van
o.a. Sweet en die bydraes van verskeie linguiste/taalonderwysers soos
Jesperson, Pa1.Irer,Blcx::mfield,Fries e.a. is bespreek. Ordat die taal-

wetenskaplike van hierdie tyd taalwetenskaplike sowel,as praktiese

taalonderwyser was, het die invloed van hul werk deurgedring tot die
praktiese klaskamersituasie.
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Die histories-vergelykende tydperk in die taalwetenskap is ook

bespreek, maar daar is nie veel vrugbare toepassings vir taal-
onderrig nie.

Hierna volg In bespreking van die twintigste eeuse strukturele

linguistiek met as belangrikste figuur De Saussure. Die aandag
w:>rdgevestig op die onderskeid wat hy tref tussen langue en .parole

en diachroniese en sinchroniese taalstudie. Orrlat die strukturalisme
die klem laat val op die rrondelinge, alledaagse taalgebruik

(parole/perfonranceJ, is die invloed op die praktiese taalonderrig-
situasie fenanenaal. Die Amerikaanseoudiolinguale leërkursus behaal
groot sukses, maar dis vir die geNOneskoolonprakties. Persone wat
hier 'n groot rol gespeel het, is Bloomfield, Fries, Brooks, Skinner
enander.

Die groot bydrae van die strukturele linguistiek vir taalonderrig

is dat ditdie taalonderwyser se pë oopqemaakhet vir die strukturele

in taal, die onderliggende sisteem.

Verskeie aspekte van die TGGis ook bespreek. Volgens Chanskyis taal-
gedrag nie met behulp van Skinner se behavioristiese leerteorie te
verklaar nie. Chanskybeklemtoondie kognitie.weprosesse van leer

en die kreatiewe, aangel::x:>reverrroë van die kind an taal te genereer.
Chanskyhet die oë oopqernaak vir die kreatie.we vennoë van die kind
en op grond hiervan kritiseer hy heelpartyaspekte van die oudiolinguale
metodevan taalonderrig.

Watdie studie van taalve:rwerwingbetref, is die onderskeie sienings
van hoe 'n kind sy Tl verwerf, bespreek. Die resultate van navorsers is

bestud.eer en dit blyk dat veral die studie van taalve:rwerwingbaie in-
sigte toon waarmee die T2-onderwyserrekening behoort te hou. Aspekte
soos rrotivering, die rol van die onderwyser, verskille tussen TI- en T2-

verwerwing, die kreatie.we venroë van die kind, wanneer 'n kind sy T2

rroet begin leer, ens. w:>rdnog dikwels nie in aanmerkinggeneemby die
aanleer van 'n T2 nie.
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Die slotsan waartoe in hierdie studie in die lig van die linguistiek

gekan word, is dat wat T2-onderrig betref, 'n eklektiese benadering

'n gesonde balans sal wees - 'n sogenaarrdeMultiple Line of P.pproach -

soos Pa.lrrezdit noem.Die klem rroet verskuif van 'n onderwyser-ge-

sentreerde onderrig na dié waar die leer ling sentraal staan en kan

leer. Daar is plek vir 'n kognitisve, behavioristiese taalaanleer-

teorie en -strategie. Die insigte wat met hierdie studie verkry is,

het verder ook iets te sê vir die beplanning van 'n sillabus, die skryf

van taalJ:::x:lekeen lesbeplanning in die '1'2.
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