


Die proefgroep in hierdie studie is groter as 30 en daarom geld die sentrale limiettelling 

en kan norrnaliteit aangeneem word. Die aanname word gernaak dat 60 mense 

ewekansig uit die teikenpopulasie getrek word. Verder word praktiese betekenisvolheid 

nie bereken nie orndat die groepe relatief klein is en die p-waarde ook statisties 

betekenisvol is. 

Die beskrywing van die verskillende subtoetse soos volledig beskryf in hoofstuk 3. 

sowel as die rnaksimumtelling per aktiwitiet van elke subtoets, naamlik die 

reponsspoedtoets (subtoets 6). die visueel rnotoriese toets (subtoets 7) en die boonste 

ledernaatspoed en behendigheidstoets (subtoets 8) word in tabel 4.1 saamgevat. Die 

rnaksimumtelling wat deur die proefpersoon bereik kan word, is nie omgekeerd

eweredig aan sy vermoe nie; Bruininks (1978) se toets is genorrnaliseer en so opgestel 

dat die routellings na intervalle / verhoudingsgetalle orngeskakel word (sien voorbeeld in 

Bylae uit Bruininks-Oseretsky toets: Individual Record Form). Hierdie intervalle is op s6 

'n wyse bereken dat die puntetal direk-eweredig aan die toetstelling is: hoe hoer die 

proefpersoon se toetstelling is, hoe beter is sy prestasie. 
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Tabel 4.1 Uiteensetting van subtoets/item met maksimumtelling wat 

behaal kan word: 

Maksimum-Subtoets / 
tellingBeskrywing van Subtoets/ sUbtoetsitem sUbtoets

moontlikitem 

17
6 
 Responsspoed 

24
7 
 Visueel-motoriese beheer 

4
Knip sirkel uit met die voorkeurhand 7.1 

4
7.2 Trek 'n Iyn binne 'n kronkelpad met die 
voorkeurhand 

4
Trek 'n Iyn langs 'n reguit pad met die7.3 
voorkeurhandI 


4
Trek 'n Iyn langs 'n pad met kurwes met die 7.4 
voorkeurhand 

7.5 2
Teken 'n sirkel met die voorkeurhand oor 

Teken 'n driehoek met die voorkeurhand oor 2
7.6 

7.7 Teken 'n horisontale diamant met die 2 

voorkeurhand oor 

7.8 Teken twee oorvleuelende potlode met die 2 

voorkeurhand oor 

8 
 Boonste ledemaatspoed en -behendigheid 72 


8.1 Plaas pennies in 'n houertjie met die 8 

voorkeurhandI 


8.2 Plaas pennies in twee houertjies met twee hande 10 


8.3 Sorteer vormkaarte met die voorkeurhand 10 


8.4 Ryg krale met die voorkeurhand in 7 


Verplaas pennetjies met die voorkeurhand 8
8.5 

8.6 Trek vertikale Iyne met die voorkeurhand 9 


8.7 Maak kolleljies in sirkels met die voorkeurhand 10 


8.8 Maak koUeljies met die voorkeurhand 10
L 

Die beskrywende statistiek van die drie subtoetse, dit is die reponsspoedtoets (subtoets 

6), die visueel motoriese toets (subtoets 7) en die boonste ledemaatspoed en 

behendigheidstoets (subtoets 8) word vervolgens bespreek. 
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• 	 Aantal subtoetsitems waarin die resultate van die voor- en die natoets identies was: 

Proefgroep 1; Kontolegroep 0 

Die proefgroep het dus as geheel in nege van die 17 subtoetsitems beter gevaar in die 

natoets as in die voortoets (5 van hierdie 9 is beduidend beter) terwyl die kontrolegroep 

slegs in twee subtoetsitems beter gevaar het (altwee statisties onbeduidend). Die 

kontrolegroep het in 13 subtoetsitems beter as die proefgroep in die voortoets, maar in 

10 subtoetsitems swakker as die proefgroep in die natoets gevaar. 

Die resultate van die drie hooftoetskomponente toon die volgende tendense ten opsigte 

van die v~~r-tot natoetse van die proef- en kontrolegroep: 

• 	 By die Responsspoedtoets. sowel as by die subtoetsitems waar figure oorgeteken 

moet word. was daar In beduidende afname in prestasie van beide die proef- en die 

kontrolegroep. 

• 	 Toetse waar visuee/-motoriese beheervereis word, soos met die trek van Iyne langs 

gegewe bane, het die proefgroep beduidend beter presteer terwyl die kontrolegroep 

beduidend swakker gevaar het. 

• 	 By die boonste iedemaatspoed en -behendigheidstoetse het die proefgroep in 50% 

van die subtoetsitems beduidend beter as die kontrolegroep presteer. 

Die opsomming van die resultate word vervolgens in tabel 4.3 visueel voorgestel. 

Daarna volg die grafieke soos verwys in hoofstuk 3. In hoofstuk 5 word die belangrikste 

resultate uitgelig. bespreek en aanbevelings gemaak. 
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