


toetsbattery is, vir groot- en kleinspiervaardigheid (Bruininks, 1978). Vervolgens word dan 

uitgebrei op die toetsbattery wat in hierdie studie gebruik is. 

3.2 TOETSBATTERY 

In hierdie navorsing is dte toetsbattery van Bruininks-Oseretsky gebruik (Bruininks, 1978). 

Die volledige battery van die Bruininks-Oseretsky Toets voorsien drie komponente vir 

motoriese vaardigheid: 'n grootmotoriese komponent, 'n fynmotoriese komponent en 'n 

battery- komponent. Figuur 1.1 toon die verwantskap van die 8 subtoetse met die 

komponente aan (8ruininks, 1978). Die grootmotoriese komponent dui die vermoe aan om 

die grootspiere effektief te gebruik (subtoetse 1-4), die fynmotoriese komponent dui op die 

vermoe om die kleinspiere van die voorarm en hand effektief te gebruik (subtoetse 6-8 ) en 

die battery-komponent dui die uitvoering van algemene motoriese vaardigheid aan. In 

hierdie studie is slegs gebruik gemaak van die subtoetse 6-8 om die fynmotoriese 

vaardigheid te bepaal, want die bepaling van hierdie vaardigheid sal onder andere die 

skryfvaardigheid van die ABET -Ieerder kan be"invloed. 

By die afneming van die toetse moet in ag geneem word dat Bruininks (1978) se toots 

genormaliseer en so opgestel is dat die routellings na intervalle / verhoudingsgetalle 

omgeskakel word (sien voorbeeld in 8ylaes uit Bruininks-Oseretsky toots: Individual 

Record Form). Hierdie intervalle is op s6 'n wyse bereken dat die puntetal direk-eweredig 

aan die tootstelling is: hoe hoer die proefpersoon se toetstelling is, hoe beter is sy 

prestasie. 

Verder word daar in die toetsbattery melding gemaak van 'n studenteboekie / (Student 

Booklet), waarop die proofpersoon direk werk soos met die teken- en kniptoetse, sowel as 

'n individuele uitslagkaart / (Individual Record Form), waarop die toetsafnemer die roudata 

oordra en na verhoudingsgetalle omskakeL 'n Voorbeeldbladsy van elk is in die Bylaes 

aangeheg. 

/sien volgende bladsy .. .1 
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word. Tel die sekondes saggies : "een-en-twintig; twee-en-twintig". ensovoorts. Hou die 

stok loodreg ten opsigte van die maskeerbandstrook voordat dit losgelaat word. 

Toem Sekondes 

Oefenkans 1 1 

Oefenkans 2 3 

1 2 

2 3 

3 1 

4 3 

5 2 

6 1 

7 1 

Voer sewe toetse uit. 

Herhaal die instruksies as die proefpersoon: 

1. gefaal het om die stok dop te hou met loslating 

2. die stok geraak het v66r loslating. 

Noteer die responsspoedstokgetal wat op, of net bo die maskeerbandstrook is wanneer die 

proefpersoon die stok stoP. op die Individuele Uitslagkaart. Oit is die toetstelling. Noteer "0" 

vir 'n toets as die proefpersoon die stok nie stop nie en op die vloer laat beland. 

Om die puntetelling vir Subtoets 6 te kry, moet die sewe toetstellings van die hoogste tot 

die laagste in volgorde rangskik word. Die mediane telling is die puntetelling. So 

byvoorbeeld is die volgende proefpersoon se toetstellings gerangskik van hoog tot laag: 

8-7-6-5-4-4-3. Sy puntetelling is dan 5. In hierdie geval is 5 die genoteerde puntetelling vir 

Subtoets 6. 

=> Subtoets 7: Visueel-motoriese beheer 

Subtoets 7 het agt items wat die vermoe meet om visuele reaksies met hoogs beheerde 

motoriese reaksies te integreer. 
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Toerusting: Leerderboekie, skere twee rooi kleurpotlode en twee swart potlode, twee 

stoele, een tafel, knypbord. 

Algemene Instruksies 

1. Administreer die hele subtoets met die proefpersoon langs jou aan dieselfde tafel. 

2. Moenie foute tel van enige item voordat al die toetsing afgehandel is nie. 

• Subtoets 7 / Item 1 

Sny 'n sirkel uit met die voorkeurhand 

Die proefpersoon sny 'n dik sirkel wat ingebed is in ses konsentriese sirkels met die 

voorkeurhand uit. Die hoeveelheid foute wat gemaak word, word noteer. 

Probeerslae: 1 

Uitvoering en notering 

Die toetsafnemer skeur die vierkant waarop die konsentriese sirkels is, uit die 

leerderboekie en plaas die sker op die tafel. Hy gee die volgende opdrag aan die 

proefpersoon: "Daar is sirkels op die papier. Gebruik die sker en sny op die dikste Iyn (wys 

na die Iyn). Hou die sker in jou (regter I linker) hand. Gebruik soveel tyd as wat jy nodig 

het. Onthou, sny slegs op die dikste Iyn. Gereed, begin." 

As die proefpersoon begin om die verkeerde sirkel uit te knip, wys die toetsafnemer hom 

dadelik reg en laat hy weer oor begin op die tweede stel sirkels. 

Die toetsafnemer laat die proefpersoon met Item 2 aangaan sodra hy Item1 voltooi het. 

Die hoeveelheid foute wat gemaak word, word in die leerderboekie aangedui deur die kere 

wat die leerder die naburige sirkels rondom die dik, swart sirkel raakgesny het. As enige 

van hierdie sirkels meer as een keer deurgesny is, tel elkeen apart as 'n fout. 

Wat nie as foute gereken word nie is die volgende: 

1. die aanvanklike snit van buite af deur die sirkels om by die dik, swart sirkel uit te kom; 

2. heen en weer snitte deur die dik, swart sirkel soos dit uitgesny word. 

Voorbeelde van foute word in figuur 3.4 aangetoon. Ora die hoeveelheid genoteerde foute 

oor in die Leerderboekie na die Individuele Uitslagkaart. 
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3.4 	 FAKTORE WAT DIE KLEINSPIER-ONTWIKKELINGSPROGRAM EN 

ASSESSERING BErNVLOED 

Hierdie oefeninge en assessering is in 'n gewone klassituasie gedoen wat tot gevolg gehad 

het dat die faktore wat die onderrigsituasie normaalweg beTnvlood, ook hier In rol gespeel 

het, byvoorbeeJd Jeerderafwesigheid as gevolg van moogheid, siekte, dood, veri of, 

vervoerprobleme ensovoorts, en onderrigonderbreking as gevoJg van fasiliteerders wat 

soms nie opdaag nie, vakansiedae en onderrigJokaalbesetting. 

Die tipe oofeninge wat die proofgroep gedoon het, is gekies op grond van die fynmotoriese 

behoefte van die ABET-Ieerders (om die kleinspiere van vera I die skryfhand vir 

skryfvaardighede te oofen) en op grond van die uitslae van die voortoets (sien hoofstuk 4: 

bespreking en analise van data). Daar is bevind dat die leerders 'n agterstand het in veral 

die boonste ledemaatspoed en behendigheid (sien hoofstuk 3 subtoets 8, bladsy 63-68) 'n 

Ander oorweegrede vir die keuse vir die oefeninge was die tydsfaktor. Daar is slegs 'n 

halfuur vir oofeninge voor die aanvang van elke les allokeer en elke leerder moes hierdie 

tyd maksimaal benut. Die oefeninge en kleinspier-ontwikkelingsprogram moes dus s6 

gekies en saamgestel word, dat elke leerder vir 30 minute konstruktief besig kon wees 

sonder om vir apparaat te wag of dat verveling intree. 

Die twee groepe ABET-Ieerders wat vir hierdie studie gebruik is, speel ook 'n rol in die 

oofeninge en/of assessering. Albei groepe, die proefgroep, sowel as die kontrolegroep 

bestaan uit leerders wat totaal ongeletterd is tussen die ouderdomme van 20 en 64. 

• 	 Die proefgroep was aanvanklik ongeveer 40 leerders, maar weens veranderinge in 

hulle heterogene werksomstandighede, wisseling van fasiliteerders, ABET-program en 

aanbiedingslokaal , en genoemde faktore het slegs 30 leerders beide die voortoots en 

die natoets gedoen. Die aantal vergelykbare proofpersone in die proofgroop is dus net 

30 alhoewel heelwat meer leerders aan die kleinspier-ontwikkelingsprogram 

deelgeneem het. Die leerders van die proofgroop het nooit hulle norrnale dagtaak 

gestaak om die ABET -onderrig by te woon nie. Die take wat hulle in hulJe daaglikse 

werk verrig, is gerig op nie-geskoolde arbeid soos skoonmaakwerk, huishulpwerk, 

tuinwerk, verpakking , teemaak en kinderversorging. 
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• 	 Die kontrolegroep is almal mynwerkers van Anglo-Gold. 31 uit die aanvanklike 35 

proefpersone het beide die voortoets en die natoets gedoen. Alhoewel almal vir die myn 

werk, het hulle tog verskillende take. Die meeste van hierdie leerders is egter 

ondergrondse mynwerkers wat met swaar,growwe rnasjienerie en gereedskap werk. 

Hierdie groep is uit hulle werksomgewing weggeneem vir die volle tyd van die ABET

opleiding van 108 ure. Die voortoets is aan die begin van die opleiding uitgevoer en 

sonder dat hulle aan enige kleinspier-ontwikkelingsprogram blootgestel was, weer aan 

die einde van die opleiding uitgevoer. 

Ten aanskyn van die agtergrond van die voortoetsing, kleinspier-ontwikkelingsprogram en 

natoetsing sal vervolgens na die resultate gekyk word. 
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