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Hoofstuk 9 

Geheuestore en die 

bladleesproses 

Die mens kan nie bestaan sonder geheue nie omdat aile aktiwiteite afuanklik is van hierdie 

kognitiewe funksie (De Wet et al. 1981:243). Geheue word beskryf as: Die totaliteit van ervarings 

wat onthou kan word ... ook: ... die eienskap van organismes wat toekomstige gedrag beinvloed 

op grond van wat reeds beleef is (Psigologiewoordeboek 1979:96). 

Hoewel die menslike geheue as 'n gestalt fungeer, word onderskei tussen drie geheuetipes wat 

ook geheuestore genoem word naamlik: 

• sensoriese geheue (SG) 

• korttermyngeheue (KG) 

• langtermyngeheue (LG) 1 

Hierdie store vervul bepaalde funksies in die waarnemmg en retensie van inligting en as 

sodanig is hulle ook nou by die bladleesproses betrokke. Voordat die funksies van die store en 

die verbindingslyn met bladlees ondersoek word, word die rol van retensie2 kortliks geskets. 

1 Da.ar word voorts gerieffikheidshalwe slegs van die afkortings gebruik gemaa.k. wanneer na hierdie geheuestore 

verwys word. 
2 In Hoofstuk 2 is reeds aandag aan die oorkoepelende funksie van waarnerning geskenk. Verdere funksies sal 

van tyd tot tyd in rile verloop van die volgende vier hoofstukke behandel word. 
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9.1 Retensie as 'n kognitiewe funksie 

Niks is geleer as dit nie onthou word nie. 
Niks word onthou as dit nie eers geleer is nie. 
(De Wet et al. 1981:245). 

Sender retensie is leer en opvoeding onmoontlik. In hierdie verband vervul die onderskeie 

geheuestore elk 'n bepaalde funksie in die kognitiewe ontwikkeling van die mens (De Wet et al. 

1981:244). Insig in die werkinge van hierdie belangrike databanke is dan ook 'n belangrike 

voorvereiste in die beplanning van gestruktureerde onderrig soos byvoorbeeld in die aankweek 

van b lad lees vaardighei d. 

Volgens De Wet et al. (1981:244) is die menslike geheue 'n kognitiewe funksie wat gebruik 

word om inligting wat geleer is, as 'n soort neerslag vir herbenutting te berg. Die outeurs wys 

daarop dat geheue soms baie omvattend gedefinieer word. So bestaan die geheue byvoorbeeld 

volgens Wickelgren, uit drie fases: (leer, retensie en herroeping) en volgens Gagne uit vier fases 

naamlik aandag, waarneming, kodering (as die eerste fase) en toeeiening, retensie en verkryging 

as die ander drie. 

In die reel word drie hooffases onderskei naamlik leer of waarneming, retensie en herroeping. 

Die verskil tussen leer en retensie is daarin gelee dat dit twee komplemente van dieselfde gebeure 

daarstel, wat op verskillende tye plaasvind. By leer gaan dit om die wyse waarop inligting in 

die geheuestoor geplaas word maar by retensie om wat met die inligting tussen die leer- en die 

herroepingsfase gebeur (De Wet et al. 1981:245). 

Retensie word soos volg beskryf: 

Die hoeveelheid aangeleerde materiaal wat op enige tydstip na die leerproses nog 
on thou word. Die retensie is dus die hoeveelheid aangeleer, minus die hoeveelheid 
wat al geleer is. Die hoeveelheid aangeleerde materiaal, sowel as retensie, is direk 
meetbaar, met die gevolg dat die hoeveelheid wat vergeet is, deur aftrekking bepaal 
kan word (Psigologiewoordeboek 1979:260). 

Retensie dui dus op die mate waarin leerstof wat voorheen geleer is, bewaar gebly het (De Wet 

et al. 1981:244). 

Met hierdie paar opmerkings ter agtergrond kan daar nou aandag geskenk word aan elk van 

die drie geheuestore en die spesifieke rol van elk in die bladleesproses. 

144 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012

 
 
 



9.2 Sensoriese geheue 

Die sensoriese geheue word beskryf as: 

Onmiddellike geheue vir sintuiglike inligting. Gewoonlik is die retensie van korte 
duur ... (Psigologiewoordeboek 1979:272). 

Die sensoriese geheue word onderverdeel in ikoniese geheue wat beskryf word as die reten

sie van visuele inligting vir 'n baie kort periode (minder as 'n sekonde) (Psigologiewoordeboek 

1979:128) en eggoiese geheue naamlik die retensie van ouditiewe gewaarwording vir 'n kort tyd 

nadat stimulering opgehou het (Psigologiewoordeboek 1979:65). Die kort tyd in die laa.sgenoemde 

omskrywing word nader gespesifiseer as 'n paar sekondes (Psigologiewoordeboek 1979:272). Vol

gens Matlin (1983:19) is die eggoi'ese geheue in staat om tot 5 items vir 'n tydspan van 250 

millisekondes tot 'n paar sekondes te behou, afuangende van die metode wat vir die meting 

daarvan gebruik word. 

Hoewel onsekerheid bestaan, word die retensievermoe van die ikoniese geheue op 250 milli

sekondes geskat (Matlin 1983:17). Daar word ook gedebateer oor die lokaliteit van die ikoniese 

geheue. Daar bestaan 'n denkrigting wat die mening huldig dat ikoniese beelde in die reseptore 

van die oog gestoor word maar dit is ook moontlik dat ikoniese geheue op 'n hoer vlak in die 

inligtingverwerkingsisteem plaasvind (Matlin 1983:17). 

Pribram (1988:107) wys daarop dat die SG ook recognition memory genoem word en volgens 

Matlin (1983:14) word sensory storage of sensory register ook sinoniem vir die SG gebruik. 

De Wet et al. (1981:248) stel dat die mens voortdurend met inligting gebombardeer word. 'n 

Groot hoeveelheid van hierdie inligting word waargeneem en bly vir 'n breukdeel van 'n sekonde 

in die SG. Hier word onverwerkte sensoriese inligting wat nog geen betekenis verkry het nie, 

gehou. Hoewel die inligting wat die SG bereik omvangryk is, word slegs 'n klein deel hiervan na 

die KG oorgeplaas. 

Anderson (1980:24) meen dat die ikoniese geheue inderdaad in staat is om aile inligting in 

die visuele vertoonraam te behou. Hiertydens word dit deur hoer mentale roetines geprosesseer. 

Die kortstondigheid van ikoniese geheue is egter opvallend en moet in gedagte gehou word. 

'n Ander siening word deur Donahoe en Wessells (1980:420) asook Matlin (1983:15-16) 

gehuldig waarin, met verwysing na die proefnemings van Sperling, gestel word dat dit wei moont

lik is dat aile inligting die ikoniese geheue bereik maar dat dit waarskynlik onmoontlik is om 

oor al hierdie inligting verslag te doen. In musiekverband sou dit byvoorbeeld beteken dat die 

hoeveelheid note in 'n akkoord akkuraat waargeneem word maar dat onsekerheid oor die posisie 

van die note op die notesisteem bestaan. 
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Hierdie denkrigtings is belangrik vir sover dit bladlees aangaan. Dit word bevraagteken of 

aile inligting op die partituur werklik tydens die leesproses visueel waargeneem word. Die invloed 

van antisipasie is egter s6 groot dat dit moeilik is om te onderskei tussen dit wat waargeneem 

en dit wat uit voorkennis gerekonstrueer word. Daar is byvoorbeeld aanduidings gevind dat 

note wat nie in ouditiewe stimuli teenwoordig is nie, moontlik perseptueel gesintetiseer word 

(inferensie) in ooreenstemming met die verwagting (expectation) dat hulle wel teenwoordig is 

(Deutsch 1982a:l27). Dit is hoogs waarskynlik en ook wenslik dat 'n soortgelyke sintese tydens 

klavierbladlees plaasvind. Die omvang van die notesisteem is byvoorbeeld te wyd om met een 

aanblik waargeneem te kan word, met die gevolg dat die een of ander strategie in elk geval 

gebruik word om die visuele beeld saam te stel. Die belangrikheid van noukeurige waarneming 

word egter deur die beperkte retensievermoe van die ikoniese geheue beklemtoon. 

Die eggo!ese geheue fungeer op 'n soortgelyke wyse as die ikoniese geheue. Ook hier is meer 

inligting teenwoordig as waarvan rekenskap gegee kan word (Anderson 1980:25). 

Ouditiewe inligtingverval (information decay) vind blykbaar binne 250 millisekondes plaas. 

Hierdeur word verdere prosessering en verbetering in gedrag gei1imineer. Inligting in die eggo1ese 

geheue raak egter ook verlore deur inligtingverval sowel as deur interferensie (Donahoe en Wessells 

1980:435). 

Die eggo!ese geheue is ook belangrik tydens bladlees. Hierdie geheue vir die inkomende 

klankbeeld dien as bevestiging vir die innerlike gehoor in die antisipasie van daaropvolgende 

klanke. By suiwer ouditiewe waarneming fungeer slegs die eggoi'ese geheue maar by bladlees 

fungeer die ikoniese- sowel as die eggoi'se geheue. Die ikoniese geheue word ook v66r die eggo1ese 

geheue geaktiveer, omdat die klank eers na visuele waarneming geproduseer en gehoor word. Die 

eggo!ese geheue vervul dus die belangrike funksie van ouditiewe terugvoer tydens bladlees. 

Resente proefnemings toon aan dat die wakker (waking, of munter) brein kontrole oor die 

sensoriese invoerkanale uitoefen. Die hooffunksie van hierdie brein-tot- perifere neuro-stroombane, 

blyk aandag gee te wees. Hierdeur is die brein in staat om sensoriese impulse wat op 'n gegewe 

oomblik van geen be lang is nie, te verswak en te ignoreer. Terselfdertyd word die sensoriese kanaal 

waarop die aandag gevestig is, versterk (Bower en Hilgard 1981:492). Die verskynsel, aandag 

gee, het ook 'n wyer betekenis - byvoorbeeld die doelbewuste uitsluiting van interferensie (soos 

tydens die skryf van eksamens) of voorbereid wees vir ontvangs van verdere inligting (soos in 

afwagting op 'n belangrike aankondiging). Aandag word ook gedefinieer as die konsentrasie van 

mentale aktiwiteit (Matlin 1983:30). 

Die verskynsel, aandag gee, word ook nader getipeer as selektiewe aandag of verdee/de aandag 

(Bower en Hilgard 1981:492). Matlin (1983:32) onderskei egter tussen selektiewe aandag en 

verdeelde aandag: By se/ektiewe aandag word aandag aan slegs een taak gegee, terwyl die 
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aandag by verdeelde aandag eweredig oor verskeie take versprei word. Hierdie twee begrippe 

word dikwels, vanwee die noue verbintenis, uitruilbaar gebruik. 

Selektiewe aandag word bepaal deur die inste/ling van die leerling ten opsigte van beskikbare 

sensoriese in/igting, die opdrag wat hy wil uitvoer en die aard van die in/igting (De Wet et al. 

1981: 249). Die leerling besluit self waaraan hy aandag wil gee. Leer kan egter nie plaasvind 

sender aandag nie (De Wet et al. 1981: 249-250). 

Tydens musiekbeluistering kan die volgende om spesifieke redes, deur die proses van selek

tiewe aandag, voorkeur geniet: toonhoogte, toonkleur, dinamiek en lok:aliteit. So kan temporele 

dimensies soos ritme en metrum byvoorbeeld gebruik word in die definiering van musikale kon

toere (Dowling en Harwood 1986:125). 

Aanduidings van 'n verdere eienskap van aandag gee, naamlik vrywillige aandag (voluntary 

attention) is ook in musiekbeluistering gevind maar die omstandighede waaronder hierdie oudi

tiewe fokus plaasvind, is nog nie volkome bepaal nie. Hoewel omstandighede voorkom waaronder 

vrywillige aandag suksesvol gefokus kan word, is daar ook aanduidings van omstandighede wat 

buite die fokusbeheer van die luisteraar val (Deutsch 1982a:127-130). 

In bladlees beteken die verskynsel, selektiewe aandag, waarskynlik dat aile stimuli binne 

die gesigsveld wei waargeneem word maar dat die Ieser selektief te werk gaan met dit waaraan 

aandag gegee word. Dit is ook moontlik om sekere stimuli doelbewus te ignoreer. Selektiewe 

aandag is belangrik in bladlees, gesien die omvang van die notesisteem en gevolglike probleme 

met waarneming. Die vernuf waarmee die keuse gemaak word dien as 'n belangrike hulpmiddel 

vir leesvaardigheid. 

Die SG blyk dus die funksie van waarneming te vervul. Hierdie funksie word ook vervat in 

die siening dat die SG die recognition memory is, waarna Pribram (1988:107) verwys. 

Daar is reeds in Hoofstuk 2 verwys na waarneming en persepsie en die verskil tussen die 

twee begrippe (kyk 2.2.1). Die funksies van die eggoiese- en ikoniese geheue, asook die proses 

van selektiewe aandag, kan as waarnemingsfunksies beskou word. Die kortstondige aard van 

hierdie funksies onderskei hulle ook van persepsie, waarin 'n mate van binding met voorkennis 

of ervaring belangrik is. 

In 'n bespreking van waarneming en die funksionering van die ikoniese geheue is die prosesse 

en eienskappe van die optiese sisteem belangrik. Sommige funksies van die oog en die belangrike 

invloed daarvan op bladlees, word daarom vervolgens kortliks verduidelik. 
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9.2.1 Enkele funksies en eienskappe van die optiese sisteem 

Visuele inligting bereik die ikoniese geheue deur die optiese sisteem. Enkele funksies en eien

skappe van die sisteem mag 'n invloed uitoefen op die funksionering van die ikoniese geheue. 

Anders as tydens voordragspel, is die rol van die oog as die ontvanger van inligting bepalend 

vir musisering in die vorm van bladlees. As gevolg van gebrek aan grondige kennis by onder

wyser en leerling aangaande die eienskappe en funksies van die oog, word die rol daarvan tydens 

klavierbladlees dikwels onderskat. 

Inleidend tot die volgende, moet opgemerk word dat die oog in aile vorme van lees met 'n reeks 

rukbewegings beweeg, waartydens daar geen helder visie is nie. Waarneming van leesstof vind 

slegs tydens die pouses (fiksasies) tussen hierdie rukbewegings plaas. In klavierbladlees beweeg 

die oog met baie vinnige rukbewegings en fiksasies van varierende lengte (Weaver 1943:2). 

9.2.1.1 Areas van die visuele veld 

Die visuele veld bestaan uit die area van sentrale visie - 'n klein sentrale area wat duidelik in 

fokus is- met 'n area waarvan die fokus ietwat onduidelik is rondom hierdie sentrale area, wat 

bekend staan as die periferale area. Met die sentrale area kan fyn detail waargeneem word, 

maar die kwaliteit van periferale visie is aansienlik swakker. Tog is dit bekend dat die mens 

sy daaglikse lewenspatroon met verswakte sentrale visie kan voortsit maar dat 'n verlies aan 

periferale visie hom feitlik blind laat. Eksperimentele navorsing om periferale visie te verhoog, 

toon dat die graad van verbetering in die visuele kwaliteit minder is as die ooreenkomstige verlies 

aan kwaliteit in die sentrale area (Young 1971:89). 

Eie proefnemings om die kwaliteit van periferale visie te verhoog as hulpmiddel by bladlees, 

kon nog geen positiewe resultate lewer nie. Periferale visie skyn egter 'n groot hulpmiddel in die 

antisipasie van aankomende inligting te wees. Die feit dat visuele waarneming hierdeur gedeeltelik 

plaasvind, verhoog die moontlikheid dat hierdie ondersteunende waarneming 'n mate van visuele 

sekuriteit in die antisipasie van musikale gebeure verseker. Vaardigheid in die benutting van 

hierdie eienskap van periferale visie behoort ontwikkel te word. Die belangrikheid van periferale 

inligting as gids vir oogbewegings by verbale lees, is inderdaad deur Rayner (Sloboda 1985:69) 

aangetoon. 
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9.2.1.2 Nistagmiese bewegings 

Nistagmiese bewegings is die onwillekeurige rukkerige bewegings van die oi, gewoonlik heen en 

weer ... maar soms ook op en af ... of in die vorm van rotasie-bewegings van die oogbo/ ... 

(Psigologiewoordeboek 1979:200). 

Young (1971:82-83) stel dat mikronistagmiese bewegings - die vibrerende toestand waarin 

die oog tydens fiksasie verkeer - veroorsaak word deur die spiere wat die oog in posisie hou of 

laat beweeg. Hierdie bewegings het tot gevolg dat die area van sentrale visie ietwat vergroot. By 

bladlees, met die oe van die Ieser ongeveer 56 sentimeter van die notesisteem af, is die vergroting 

volgens haar, ongeveer 5mm in omvang. Vir maksimale benutting van hierdie verskynsel, is dit 

belangrik dat die oe van die bladleser nie te na aan die partituur is nie. 

In hierdie verband kan die bevindinge uit die proefnemings aangaande optiese nistagmus 

waarna Baddeley (1986:116-121) verwys, genoem word. Alhoewel bewyse in hierdie stadium 

nog onvoldoende is, is daar aanduidings dat die sisteem in beheer van visuele aandag, moontlik 

verantwoordelik kan wees vir die benutting van die nistagmiese eienskappe van die oog. 

Vrae wat hieruit ontstaan, is of dit moontlik is om die onwillekeurige bewegings van die oog 

te beheer en verder, of hierdie bewegings doelbewus tydens bladlees benut kan word. Die meeste 

lesers is onbewus van die bestaan van hierdie bewegings, gevolglik gaan enige voordeel wat dit 

vir bladlees mag inhou, deur onkunde verlore. 

9.2.1.3 Fiksering 

Een van die belangrikste funksies van die optiese sisteem is fiksering. Dit is die kort tydperke 

tydens lees of ander visuele waarnemingstake waartydens die oi op een punt (die fikseringspunt) 

gerig b/y. Waarneming vind s/egs gedurende fiksering pia as .. . (Psigologiewoordeboek 1979:86). 

Die aantal fiksasies, asook die fiksasieduur varieer na gelang die materiaal wat gesien word en 

die doel van die leesaktiwiteit (Petzold 1960:273). Hoewel Sloboda (1985:69) van mening is dat 

fiksasies ongeveer 'n kwart sekonde duur, vind Young dat die oog in staat is tot veertig fiksasies 

per sekonde.3 Meervoudige fiksasies word soms ingespan en herfiksasies kom dikwels voor indien 

waarneming nie tydens die inisiele fiksasie plaasgevind het nie (Young 1971:254). 

Waarneming is dus afuanklik van fiksering. Dit is interessant dat die oog in bladlees nie 

direk op 'n noot fikseer nie, maar neig om in 'n kurwe links om die noot te fikseer. Afgesien van 

herfiksasies, kom onverklaarbare verafgelee fiksasies ook voor (Young 1971:258). Die bygaande 

voorbeeld illustreer die fiksasies van 'n goeie bla.dleser (kyk voorbeeld 9.1). 

3 Sloboda is blykba.ar n.ie bewus van die studie van Young n.ie, vandaar sy verwysing slegs na die verouderde 

inligting van Weaver (1943) en Weaver en Van Nuys (1943). 
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Die vroeere aanvaarding dat baie van hierdie bewegings as gevolg van onvolmaakte beheer 

deur die optiese sisteem plaasvind, word deur resente navorsing weerle. Dit blyk dat ongereelde 

bewegings onder direkte kognitiewe beheer staan. As waarskynlike verklaring word aangevoer dat 

'n wisselwerking tussen agtergrondkennis en periferale inligting, identifisering selfs in die afwe

sigheid van direkte fiksasie tot gevolg het (Sloboda 1985:69). Die vroeere stelling dat periferale 

visie as hulpmiddel in die antisipasie van musikale gebeure dien, word deur hierdie bevindinge 

gestaaf. 

9.2.1.4 Fokus 

Die tyd wat die oe nodig het om te fokus, varieer grootliks en kan selfs wissel tussen die twee 

oe van 'n individu. Hierdie tyd word belnvloed deur fisieke en mentale spanning maar min deur 

oefening. Vir die· bladleser is dit belangrik om van die feit bewus te wees dat dit Ianger neem 

om van ver na naby te fokus, as andersom. Wanneer 'n bladleser dus afkyk na die klaviatuur en 

terug na die notebeeld, moet die oe herfokus (Young 1971:38). Waardevolle waarnemingstyd gaan 

sodoende verlore, veral in die lig van die beperkte vermoe van die ikoniese geheue. Bladlesers 

moet dus sorg dra dat die afstand tussen die oe en die klaviatuur min of meer ooreenstem met 

die tussen die oe en die partituur. Dit is opvallend dat veral onervare lesers dikwels met die oe 

te mi aan die partituur sit. 

'n Paar verdere eienskappe van die optiese sisteem wat 'n invloed op waarneming het, word 

vervolgens kortliks bespreek: 

Net soos die verskynsel, links- of regshandigheid, is laterale dominansie ook op die oe van 

toepassing. Beter verbale lesers blyk regs-ogig te wees met 'n sterker linkse periferale visie 

en swakker lesers, links-ogig met 'n sterker regse periferale visie. Daar is byvoorbeeld 

ook gevind dat, indien fiksasie op die middel van agtletterwoorde gerig is, letters aan die 

linkerkant beter herken word as die aan die regterkant (Young 1971:24). 

Die retinale tyd van die oog - dit wil se die tyd wat die retina neem om die visuele beeld 

te registreer - is veel korter as die totale tyd wat die oog op 'n sekere punt fikseer (Young 

1971:20). Indien fiksasie verleng word deurdat daar ook oor die betekenis van 'n simbool 

nagedink word, veroorsaak dit 'n verlaging in die leesspoed. Hierdie neiging is uiters nadelig 

tydens bladlees, aangesien kontinu1teit hierdeur verbreek word en die musikale betekenis 

van die leesstuk verlore gaan. Die gemiddelde tydsduur van die leespogings wat in 'n 

grondige studie ontleed is, getuig duidelik hiervan (Fourie 1986:197-203). 

Hierdie neiging kan teegewerk word deur 'n bewustheid te kweek van die rol van retinale 

tyd. Eie eksperimentering tydens bladleesonderrig, met die gebruik van die Treffiibv.ngen 
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van Tichy (1972)- waarin 'n minimum tyd vir waarneming beskikbaar is en geen antisipasie 

moontlik is nie - was hoogs suksesvol. Sukses in hierdie oefeninge is grootliks afhanklik 

van optimale benutting van die retinale tyd van die oog en die kapasiteit van die ikoniese 

geheue. Doelbewuste konsentrasie op snelle visuele waarneming en die aanvaarding dat 

retinale tyd hiervoor inderdaad voldoende is, is die hoofbestanddeel van hierdie aspek van 

die oefeninge (kyk voorbeeld 9.2). 

Selfs die knip van die oe kan nadelig wees vir bladlees. Dit neem ongeveer 0,05 sekondes om 

die ooglede toe te maak en die oe bly vir 0,15 sekondes toe, waarna die oopmaak van die 

ooglede 'n verdere 0,2 sekondes in beslag neem. Wanneer die oe geknip word, verkeer hulle 

vir 0,3 sekondes in totale duisternis (Young 1971:90). Hierdie akkumulatiewe tydsverlies 

kan ook doelbewus beperk word om kontinu1teit te bevorder. 

Behalwe vir oog-hand-span en die feit dat daar na die hande gekyk word, is min lesers bewus van 

enige verdere oogbewegings en die voor- of nadele wat dit vir leesvaardigheid inhou. Ondervra

ging van 'n aantal lesers toon ook dat selfs goeie lesers nie bewus is van die rigting ( opgaande of 

afgaande) waarin hul oe beweeg in 'n poging om al die inligting waar te neem nie. Die belangrike 

funksies van sentrale- en periferale visie, fiksering, fokus, die retinale spoed van die oog, die knip 

van die oe en die invloed daarvan tydens waarneming, is aan die meeste lesers en onderwysers on

bekend. Optimale benutting van hierdie funksies, kan bewustelik ontwikkel en nadelige neigings 

soos byvoorbeeld herfiksasies, uitgeskakel word. 

Waarneming is die eerste stap in die bladleesproses. Die teenwoordigheid van soveel tekort

kominge in die mondering van die leser reeds aan die begin van die proses, plaas 'n verdere 

vraagteken oor die metodiek van bladleesonderrig. In die uitvoering van enige taak is dit belang

rik dat die eiesoortige moontlik.hede van die apparaat wat gebruik word en die wyse waarop dit 

gebruik word, aan die uitvoerder bekend behoort te wees. Behalwe vir die twee aspekte wat hier 

bo genoem is, word in aanvangsonderrig geen aandag aan enige verdere funksies of eienskappe 

van die optiese sisteem bestee nie. Visuele waarneming en die wyse waarop dit plaasvind, geniet 

dus feitlik geen aandag in die onderrig van hierdie dissipline nie. 

In die proefnemings tydens bladleesonderrig waarna vroeer verwys is, is positiewe resultate 

met ontwikkeling in die gebruik van die oog tydens waarneming gevind. Doelbewuste konsentrasie 

op byvoorbeeld leesrigting (opgaande of afgaande) fiksering en die retinale spoed van die oog in 

diens van leesvaardigheid, is dus moontlik en ook wenslik. 

Uit hierdie kort oorsig oor sommige funksies en eienskappe van die optiese sisteem is die 

belangrike en tegelyk uiters gekompliseerde taak van die SG en in besonder die van die ikoniese 

geheue, baie duidelik. Vir die bladleser is dit belangrik aangesien waarneming soos reeds beweer, 
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een van die belangrikste funksies in die leesaktiwiteit verrig. 

Met hierdie gedagtes oor die SG as agtergrond kan daar nou aandag gegee word aan wat 

verder met inkomende inligting gebeur. 

9.3 Korttermyngeheue 

Daar word algemeen aanvaar dat inligting wat na die KG oorgeplaas word deur die proses 

van selektiewe aandag gekeur word. Aanvanklik is selektiewe aandag aan die hand van die 

sogenaamde filtreermodel verklaar. Hiervolgens is aanvaar dat slegs 'n beperkte hoeveelheid 

inligting per tydseenheid die KG vanuit die SG bereik omdat dit deur 'n filtreringsmeganisme 

( 'n soort kanaal of vernouing tussen die SG en die KG) gesif en net sekere inligting deur die kanaal 

toegelaat word (De Wet et al. 1981:249). Die filtreerteorie is onder andere ook verklaar aan die 

hand van die veronderstelling dat die mens be perk is in sy vermoe om stimuli wat gelyktydig 

aangebied word, te prosesseer (Donahoe en Wessells 1980:435). 

Vandag word 1neesal die volle verwerkingsmodel aanvaar, wat inhou dat bykans alle inligting 

vanuit die SG wel die KG bereik maar dat die bottelnek in die v/oei van inligting eerder in die 

klein omvang van die KG gesoek moet word (De Wet et al. 1981:249). Keuring vind volgens 

hierdie verklaring in werklikheid by die invoer in die KG plaas. Hieruit kan afgelei word dat 

selektiewe aandag teweeg gebring word deur die beperkte kapasiteit en gevolglike onvermoe van 

die KG om aile inligting te ontvang. De Wet et al. (1981:204) stel verder dat, volgens hierdie 

model, die mens wel bewus is van all~s om hom, maar dat selektiewe aandag aan spesifieke 

inligting met besondere kenmerke en betekenis, gegee word. 

Daar bestaan verskeie variante van die bottelnek- of vernouingsteoriee. Hierdie teoriee word 

ook nie sender meer aanvaar nie. Matlin (1983:34-37) wys daarop dat selektiewe aandag ook 

uit 'n ander perspektief benader word. Eerstens is daar 'n denkrigting wat selektiewe aandag 

verbind met die mate van mentale inspanning wat aan die taak gewy kan word. Tweedens 

word die mening gehuldig dat 'n taak vinniger en meer akkuraat uitgevoer kan word, indien 'n 

groter deel van die prosesseringskapasiteit van die individu daarby betrek word. Laastens stel 

Matlin (1983:37) Neisser se standpunt, naamlik: ... there is no physiologically or mathematically 

established limit on how much information we can pick up at once. 

Hoewel die benaderings ten opsigte van selektiewe aandag verskil, 1s dit duidelik dat die 

verskynsel as sodanig wel deur die meeste psigoloe aanYaar word. 

In die proses van selektiewe aandag word die keuse van stimuli bepaal deur die fisiese kenmerke 

van die inligting (byvoorbeeld die besondere kenmerke van iemand se stem) en ook deur die 
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betekenis (soos byvoorbeeld gebeure wat verband hou met 'n sekere datum) wat die leerder aan 

die inligting gee (De Wet et al. 1981:249). Dit is belangrik om te weet dat bepaalde stimuli 

ge1nterpreteer word teen die agtergrondkennis in die LG, waarna die keuse gemaak word of' die 

inligting van die SG na die KG oorgeplaas word al dan nie. 

Daar kan nie met sekerheid gestel word welke van bogenoemde teoriee aangaande selektiewe 

aandag, op bladlees van toepassing is nie. Dat selektiewe aandag wei plaasvind is duidelik, 

gesien die hoeveelheid inligting waarmee die Ieser op 'n gegewe oomblik gekonfronteer word. In 

die lig van die beperking van die ikoniese geheue waarna reeds verwys is, is die agtergrondkennis 

waarteen visuele stimuli (notasie) waargeneem word, in 'n groot mate bepalend vir die betekenis, 

al dan nie, wat tydens die bladleesproses daaraan geheg word. Voorkeur word waarskynlik aan 

stimuli met meer betekenis, of waarvan die betekenis opvallend is, gegee. Antisipasie van musikale 

gebeure is egter so belangrik, dat die rol daarvan in selektiewe aandag nie onderskat kan word 

me. 

Die KG en die LG word algemeen beskou as twee aparte store. Anderson (1980:163) definieer 

die KG (werkende geheue) as die vermoe om 'n beperkte hoeveelheid inligting in 'n spesifieke 

aktiewe toestand te hou. Inligting kan aileen gebruik word indien dit in hierdie aktiewe toestand 

bestaan. 'n Belangrike kenmerk van die KG is dat dit inligting tydelik beskikbaar stel maar dat 

hierdie inligting nie noodwendig deel van die LG word nie. Die KG is in staat om inligting oor 

'n periode van 30-60 sekondes te herroep mits geen interferensie plaasvind nie. Sodra 'n ander 

stimulus die aandag van die oorspronklike stimulus afiei (interferensie) daal die herroepingska

pasiteit tot slegs 'n paar sekondes (Bower en Hilgard 1981:426). Talle navorsers meen dat die 

retensievermoe van die KG slegs 30 sekondes is (Houston 1981:344). 

Die kapasiteit van die KG word dikwels in terme van geheuespan gemeet - dit wil se die 

aantal items waarvan korrek verslag gelewer kan word (Matlin 1983:60). In hierdie verband word 

die blokvormingteorie van Miller (1956) dikwels as moontlike verklaring aanvaar. Volgens hierdie 

teorie is die retensiekapasiteit van die KG plus/minus sewe blokke inligting. (Hierdie onderwerp 

word in Hoofstuk 10 breedvoerig bespreek). 

Die KG word ook die episodiese geheue (Dowling en Harwood 1986:139) werkende geheue, 

aktiewe geheue, onmiddelike geheue of primere geheue (Matlin 1983:58) genoem. Elk van hierdie 

benaminge het eiesoortige kenmerke waardeur hulle van mekaar onderskei word. In die bree kom 

die funksies egter ooreen. 

'n Illustrasie van die funksie van die KG in die retensie van musikale gebeure, is byvoorbeeld 

die herkenning van 'n kort, onbekende melodie, onmiddelik nadat dit vir die eerste maal gehoor 

is. Hierdie inligting kan slegs vir 'n baie kort tyd onthou word. In teenstelling hiermee word 

die inligting aangaande 'n bekende melodie uit die LG herwin (Dowling en Harwood 1986:139). 
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Die algemene gebruik in gehoorskoling, waar 'n kort melodiefrase weergegee moet word nadat 

dit tweemaal voorgespeel is, is tiperend van die fungermg van die KG. Die rol van interferensie 

is hier ook baie duidelik - die meeste leerlinge vind dit moeilik om verslag oor al die betrokke 

inligting te doen. 

9.3.1 Interferensie en oog-hand-span 

Die verskynsel, interferensie, het 'n wye betekenis en die effekte daarvan kan algemeen en ook 

op verskeie vlakke voorkom: ... interference effects are pervasive ... its principles and rules 

seem to guide behavior in many different situations (Houston 1981:309). Hierdie effekte word 

byvoorbeeld verbind met vergeet, inligtingverval en afieiding (distraction) maar kan ook in die 

teenwoordigheid van visuele, ouditiewe en verbale stimuli gevind word (Houston 1981:300-313). 

Opsommend uit die onderskeie teoriee kan gestel word dat interferensie beskou word as die 

gevolg van blokkering, uitwissing, oorbelading of vermenging van leerinhoud (Kotze 1982:24). 

Interferensie word verder ook beskryf as 'n kompetisie tussen response (Kotze 1982:23) en ook 

as die steuring wat ondervind word by die aktualisering van 'n leerresultaat (Kotze 1982:19). 

Die verskillende denkrigtings aangaande die verskynsel dui daarop dat interferensie in al drie 

geheuestore voorkom maar dat die grootste effek daarvan in die LG sigbaar is. 

In die proefnemings van Brooks (Matlin 1983:109-110) aangaande visuele beeldvorming (vi

sual imagery) is bewyse gevind dat interferensie plaasvind wanneer gepoog word om mentale 

beelde (soos die kenmerke van iemand se gesig) te vorm terwyl visuele take (soos lees) uitgevoer 

word. Die omgekeerde situasie blyk ook interferensie tot gevolg te he. 

Hierdie bevinding het aanleiding gegee tot die hipotetiese beskouing dat interferensie 'n groot 

invloed op bladlees uitoefen aangesien bladlees ook op twee aktiwiteite berus. Die volgende 

verduideliking illustreer hierdie gedagtegang: 

Interferensie vind onder andere plaas sodra nuwe inligting die waarnemingsveld betree. Die 

verskynsel, oog-hand-span, het tot gevolg dat daar vooruit gelees word. Dit beteken dat visuele 

inligting (die notebeeld) vir 'n kort tyd on thou moet word voordat dit uitgevoer word. Twee 

verskillende aktiwiteite vind dus gelyktydig plaas- 'n visuele- sowel as 'n taktiele aktiwiteit. In

terferensie word veroorsaak deurdat nuwe inligting waargeneem word v66r die realisering van die 

taktiele respons op inligting wat reeds waargeneem is. Die oe en die hande is dus nie op dieselfde 

tydstip met dieselfde inligting besig nie. Sodra interferensie plaasvind daal die herroepingska

pasiteit van die KG, soos voorheen verduidelik, tot slegs 'n paar sekondes. Die mentale beeld 

van die taktiele respons wat deur visuele waarneming gevorm is, vervaag dus aansienlik omdat 

nuwe inligting die waarnemingveld voortdurend binnedring, wat rneebring dat nuwe beelde deur-
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lopend gevorm word. Hoe verder daar vooruit gekyk word, hoe groter is die moontlike effek van 

interferensie. Die feit dat die respons op visuele stimuli vertraag word, belemmer retensie van 

die taktiele boodsJrop en dit is gevolglik nie moontlik om op al die musikale inligting te reageer 

me. 

Die feit dat sommige lesers ten spyte van hierdie voortdurende interferensie in staat is om 

vloeiend te kan bladlees, dui daarop dat visuele waarneming vir hulle slegs die draer is waardeur 

die betekenis van notasie asook die motoriese reaksie daarop, perseptueel gesintetiseer word met 

behulp van voorkennis en ervaring. Gedagtig aan die kenmerke van waarneming en die beperkte 

kapasiteit van die ikoniese geheue en die KG, kan gestel word dat bladlees onmoontlik sou wees 

as dit slegs op hierdie funksies sou berus. Die rol van interferensie sou veels te groot wees. Die 

afieiding kan gemaak word dat waarneming by goeie bladlesers anders fungeer as by swakkeres. 

Inligting wat tydens bladlees waargeneem word, word ook by goeie bladlesers anders geprosesseer 

as by swakkeres. 

Die beperkinge van die ikoniese geheue en die KG, asook interferensie, plaas verder 'n paar 

kenmerke van die verskynsel, oog-hand-span, onder die vergrootglas: 

Daar is algemene konsensus onder musici dat die oe tydens die bladleesproses heelwat vooruit 

moet kyk (oog-hand-span). Gedagtig aan die voorgaande argument aangaande interferensie en 

oog-hand-span, is dit nodig dat die effektiwiteit van hierdie verskynsel verder ondersoek word. 

Menings verskil oor hoe ver daar vooruit gelees behoort word. Aanbevelings wissel van een 

of twee polsslae tot soveel as 'n aantal mate of 'n hele bladsy (Weaver 1943:6). Hierdie stelling 

van Weaver het waarskynlik betrekking op die goeie Ieser se vermoe om byvoorbeeld geykte 

tekstuurtipes, soos die Alberti-bas te lees. 

Daar is bevind dat strykers en blasers in staat is om tot 7 note vooruit te lees (Sloboda 1985:72, 

1974:5-11). In teenstelling met die algemene opvatting vind Young (1971:254) dat suksesvolle 

klavierbladlesers nie sover vooruit kyk as onsuksesvolle lesers nie en skryf dit daaraan toe dat 

beter lesers waarskynlik meer bewus is van noukeurige waarneming, as swakkeres.4 Bogaande 

inligting dui daarop dat die oog-hand-span van individue verskil. 

Eie waarneming en ondervraging van bladlesers toon dat swak lesers min, of glad nie bewus 

is van, of in staat is tot funksionele oog-hand-span tydens bladlees nie maar dat hulle hoofsaaklik 

op die onmiddelike inligting konsentreer. Goeie lesers daarenteen is wei deeglik bewus van die 

doelbewuste implementering van oog-hand-span en die voordele wat dit vir leesvaardigheid inhou. 

Dit is algemeen bekend dat daar lesers is wat inderdaad 'n aantal mate vooruit kan lees. Die 

•naar moet op gelet word dat Young se toetslinge almal goeie, professionele pianiste was, vandaar die grade

ringsonderskeid suksesvol en onsuksesvol en nie goed en swak nie. 
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vermoede bestaan egter dat hierdie individue oor 'n spesifieke talent, maar ook oor 'n unieke 

meganisme vir die prosessering van inligting beskik. Die besondere vernuf waarmee daar gelees 

word, kan nie aan blote waarneming -of lees per definisie - toegeskryf word nie. Dit is duidelik 

dat hierdie individue nie aile simbole op die partituur lees nie - dus elke simbool doelbewus 

waarneem nie - maar dat hulle op 'n eiesoortige wyse te werk gaan in die realisering van die 

leesstof. Hierdie bewering is ook duidelik uit die feit dat die kompleksiteit van die tekstuur 'n 

invloed op die vaardigheid van goeie lesers het. 

Sloboda (1985:72) meen dat goeie lesers waarskynlik in staat is om die teks te manipuleer. 

Dit lyk asof die natuurlike musikaal-gedefinieerde grense van frases ( dit wil se die begin en einde 

daarvan) hiervoor gebruik word - so that a boundary just beyond average span 'stretches' the 

span, and a boundary just before average 'contracts' it. Sloboba (1974:8-9) verduidelik ook dat, 

selfs nadat aile ikonies inligting weergegee is, spore van verdere inligting in die ikoniese geheue 

behoue bly, waaroor goeie lesers deur pure guessing van musikaallogiese gebeure verslag kan 

lewer. 

Uit hierdie gedagtes oor die verskynsel, oog-hand-span, is dit duidelik dat goeie bladlees nie 

slegs afuanklik is van waarneming en die vermoens van die SG en KG nie. Indien dit wei die geval 

was, sou die retensiebeperking van die KG asook interferensie, die voordele wat oog-hand-span 

inhou, totaal verongeluk. 

Vir die gemiddelde- en ondergemiddelde leser hou interferensie 'n tweede probleem in. As die 

meervoudige inligting ( toonduur en toonhoogte) wat in die notebeeld vervat is, byvoorbeeld in 

ag geneem word, is dit duidelik dat interferensie ook plaasvind as gevolg van die kompetisie vir 

voorkeur van hierdie meervoudige inligting tydens waarneming. Met 'n aspek van die filtreerteorie 

aangaande selektiewe aandag in gedagte - naamlik dat die mens nie in staat is tot die prosessering 

van meervoudige stimuli nie (De Wet et al. 1981:203-204) - kan die feit dat bladlesers die 

toonhoogtedimensie bo die toonduurdimensie begunstig, waarskynlik ook in die kompetisie vir 

voorkeur gevind word. Toonhoogte geniet waarskynlik voorkeur omdat dit vir die meeste lesers 

die meer opvallende dimensie van notasie is. 

Hoewel die beginsel van die filtreerteorie waarna hier verwys word deur pionierstudies bewys 

is, toon latere navorsing dat dit wel moontlik is om aandag aan meervoudige stimuli te gee, mits 

die twee aktiwiteite van verskillende kognitiewe prosesseringsmeganismes gebruik maak. Dit is 

byvoorbeeld moontlik om bladlees te doen en tegelykertyd na 'n verbale boodskap te luister 

(Sloboda 1985:166). 

Albei dimensies is in die notebeeld verteenwoordig en alhoewel die dualistiese betekenis van 

stimuli duidelik is, kan die moontlikheid dat dieselfde kognitiewe prosesseringsmeganisme vir 

sowel toonhoogte as toonduur gebruik word, nie uitgesluit word nie. Die swak lec-er vind dit 
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moeilik om die dualistiese betekenis van musikale stimuli te sintetiseer. Dit is dus heel moontlik 

dat een van die boodskappe onderwerp word aan fokusaandag (focal attention) - soos Sloboda 

(1985:169) hierdie verskynsel tipeer - terwyl die ander totaal uitgeskakel word. 

Dit wil dus voorkom of die leesvaardigheid van swak lesers deur die kapasiteit van die ikoniese 

geheue en die beperking van die KG bepaal word- vandaar die neiging om noot-vir-noot te lees 

en die onvermoe tot taktiele realisering. Agtergrondskennis, musikale ervaring en antisipasie 

word nie optimaal benut nie, met die gevolg dat die notebeeld as onverwerkte data waargeneem 

word. Hierdeur word die effek van interferensie verhoog. Goeie lesers benut waarneming slegs as 

grondslag waarop logiese musikale gebeure met behulp van perseptuele sintese van inligting uit 

die LG, rekonstrueer word. Die nadelige effek van interferensie word dus in hierdie geval verlaag. 

Swak lesers poog waa.rskynlik om die notebeeld te lees, terwyl goeie lesers die notebeeld 

ervaar. Trouens,-hierdie gedagtegang word ook soos volg deur Sloboda (1985:72) ondersteun: 

Poor readers seem to behave with 'normal' music rather like good readers with 'obscure' music. 

Swak lesers benodig ook volgens hom meer inligting as goeie lesers om 'n taak te voltooi, omdat 

musikale inligting by eersgenoemde waarskynlik nie in terme van hoerorde-strukture gestoor 

is nie (Sloboda 1985:75). Die swak Ieser lees noot-vir-noot terwyl die goeie Ieser in staat is om 

hierdie hoerorde-strukture te benut deur antisipasie van musikale gebeure. Dit is volgens Sloboda 

(1985:77) 'n kenmerk (hallmark) van die goeie Ieser. 

Sloboda (1985:81) meen egter ook die volgende: 

... skilled music reading involves the continuous performance of short sequences of 
music from memory, and musicians have developed specialized mechanisms precisely 
for this task that novices will not possess. 

Wat bladlees betref val swak lesers in die kategorie wat Sloboda novices noem en beslis nie 

in die van skilled music reading nie. 

Hierdie bespreking oor die rol van oog-hand-span en interferensie, beklemtoon die vermoede 

dat goeie lesers inligting anders as swak lesers proses seer. Hoewel bewyse hiervan ook deur 

navorsing gevind is, kon nog nie ten voile vasgestel word hoe inligting deur goeie bladlesers 

geprosesseer word nie. 

9.3.2 Funksie van die KG 

Hoewel sommige skrywers van mening is dat onduidelikheid bestaan oor die funksie van die KG 

(as gevolg van die beperkte kapasiteit daarvan) word die verduideliking van Bower en Hilgard 

(1981:426-427) meesal aanvaar. Hierdie outeurs beskryf die funksie van die KG soos volg: 
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'n Stimulus-item wat die perseptuele sisteem betree word eerstens in die KG ontleed, hierna 

geinterpreteer en, indien aandag hieraan deur die kontrolesisteem verleen word, deur middel van 

'n kode in die aktiewe KG geplaas. Die KG kan slegs 'n paar items aktief hou. Indien hierdie 

inligting dus behoue moet bly, word 'n soort mnemoniese aktiwiteit, soos repetisie ( rehearsa0 

deur die kontroleproses gei'nisieer. Elke repetisie dien as versterking van die inligting vir die 

kortstondige berging daarvan. Die KG word egter s6 vinnig met nuwe inligting gevoed dat daar 

meesal nie tyd vir repetisie is voordat nuwe inligting sy opwagting maak nie. Op hierdie wyse 

gaan heelwat inligting verlore of word dit vergeet (kyk voorbeeld 9.3). 

Daar bestaan twee maniere waarop inligting in die KG verlore kan gaan. Eerstens is dit 

moontlik dat ou inligting deur nuwe inligting vervang word en tweedens kan inligting verlore 

raak deurdat geen repetisie plaasvind nie (Houston 1981:344). 

In bladlees is- daar geen sprake van, of tyd vir repetisie van inligting in die KG nie. In 

hierdie opsig is daar 'n groot verskil tussen bladlees en voordragspel, aangesien die beoefening 

van voordragspel primer op repetisie gegrond word. 

Die geheuekode, waarna voorheen verwys word, is 'n tydelike naam wat aan 'n stimulus gegee 

word. Hierdie kodes is vinnig beskikbaar vir herroeping in die KG. Dit is egter ook moontlik 

dat 'n stimulus wat reeds gekodeer is, doelbewus vergeet kan word deurdat dit nie aan repetisie 

onderwerp word nie. (Bower en Hilgard 1981:428-429). Die hoeveelheid inligting wat uiteindelik 

in die KG behoue kan bly, word deur mentale kapasiteit beperk (Anderson 1980:166). 

De Wet et al. (1981:250-251) wys daarop dat, alhoewel die KG en die LG as aparte store 

beskou word, dit belangrik is om in ged~gte te hou dat die mens se geheue as 'n eenheid fungeer. 

Die outeurs omskryf die KG as ... 'n dinamiese, werkende geheue waar inligting gemanipuleer 

word sodat dit beter geleer kan word. Dit verrig ook die funksie om inligting uit die LG te trek. 

Hulle wys ook daarop dat Craik en Levy die KG beskou as die kontrolesisteem vir aile kognitiewe 

aktiwiteite (De Wet et al. 1981:250-251). 

Dit blyk dus dat die KG die interpreteerder van aile inligting is en as sodanig, die sentrale 

punt waar inligting werklik betekens verkry. Daar moet egter weer eens verwys word na die 

beperkinge van die KG en die feit dat slegs 'n klein hoeveelheid inligting in 'n sekere tydsbestek 

in die KG aktief beskikbaar is. Hierdie kenmerk van die KG, naamlik as interpreteerder van 

inligting, speel 'n uiters belangrike rol in bladlees, aangesien die doel van die bladleesaktiwiteit 

op kortstondige betekenisgewing en interpretering neerkom. Bladlees as sodanig, het slegs die 

indruk van die oomblik ten doel en nie langtermynretensie, soos in die geval van voordragspel 

me. 

Die siening dat die KG 'n werkende geheue is, is volgens De \Vet et al. (1981:253) redelik 
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resent, maar dit het verreikende implikasies vir die wyse waarop leerstof geleer, bewaar, oorgedra 

en veral verstaan word. Die outeurs wys op Baddely en Hitch se bevindinge dat die KG nie slegs 

'n beperking het in soverre dit die hoeveelheid inligting wat geberg word betref nie, maar ook 

ten opsigte van die uitvoer van kognitiewe denkhandelinge, aangesien albei op plek in die KG 

aanspraak maak. Die bykomende lading op die geheue wanneer 'n verskeidenheid kognitiewe 

take soos redeneer, verstaan en herroeping gelyktydig plaasvind, het nadelige gevolge, omdat elk 

van hierdie take om ruimte in die KG wedywer. Oorbelading veroorsaak dat die KG nie optimaal 

kan fungeer nie. 

Die implikasies hiervan vir bladlees is aansienlik. Dit is in hierdie opsig dat die onttrekking 

van voorkennis uit die LG en die vlotheid waarmee dit plaasvind, so belangrik vir leesvaardigheid 

is. Indien simbole ontsyfer moet word, of die betekenis daarvan vir die leser onduidelik is, kan 

dit oorbelading van die KG, gepaard met tydsverlies, meebring. 

In hierdie verband kan verder verwys word na die rol van assosiasie as hulpmiddel om oor

belading te verlig. Daar is byvoorbeeld bevind dat retensie (in die KG) vir melodiese materiaal, 

hoer is as dit geassosieer kan word met 'n toonaard, as wat die geval is in musiek van atonale 

aard (Dowling en Harwood 1986:131). Vertroudheid met die toonaard en sekere geykte tekstuur

tipes, soos Alberti-bas en gebroke akkoorde, dien as agtergrond waarteen inkomende inligting 

gemeet word en dit verlig die lading op die KG. Op hierdie wyse behoort aspekte soos toonaard

vertroudheid, vingersettings ensovoorts, ook tydens bladlees benut te word. Ongelukkig is daar 

'n opvallende gebrek aan hierdie vernuf by die meeste lesers. 

9.3.3 Kontrolehandelinge van die KG 

Verskeie kontrolehandelinge vind in die KG plaas. Die belangrikste hiervan is repetering en 

kodering (De Wet et al. 1981:254). Die kenmerke van hierdie handelinge en die verband daarvan 

met bladlees word vervolgens kortliks aangetoon. 

9.3.3.1 Repetering 

Dit is noodsaaklik dat inligting deur middel van die kontrolehandeling wat as repetering bekend 

staan, hersirkuleer word, sodat dit in die KG behoue bly vir verwerking (De \Vet et al. 1981:255). 

Soos voorheen gestel, word inligting hier gemanipuleer sodat dit beter geleer kan word (De Wet 

et al. 1981:250-251). Die begrip repetering word uitruilbaar met versterking gebruik maar in 

wese is die betekenis dieselfde. 

Radocy en Boyle (1979:287) stel dat versterking (repetering) tegelyk 'n proses en 'n entiteit 
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Is. Versterking kan ook 'n positiewe of negatiewe konnotasie he. Individue verskil ten opsigte 

van die aard van versterking en hoe dikwels dit benodig word. Volgens die outeurs is dit baie 

moeilik en selfs onmoontlik om optimale versterkingsituasies in musiek- of enige ander opvoeding 

te skep. 

Repetering het 'n dualistiese funksie, naamlik hersirkulering van inligting vir aktiewe gebruik 

in die KG en moont/ike oorplasing van inligting na die LG (Houston 1981:344). Repetisie het nie 

noodwendig tot gevolg dat inligting na die LG oorgeplaas word nie. Die berging van inligting in 

die LG is nietemin totaal afuanklik van repetisie. Hoe Ianger 'n item egter in die KG bly en aan 

repetering onderwerp word, hoe groter is die moontlikheid dat dit wei na die LG oorgeplaas sal 

word (Houston 1981:345). 

In die vorming van vaardighede in klavierspel (voordragspel) is repetering hoogs belangrik. 

Die enkodering van die inligting vanuit die notebeeld, motoriese bewegings en selfs vertolkings

elemente, moet noodwendig aan die repeteringproses onderwerp word vir diepe vaslegging, ten 

einde suksesvolle uitvoering te verseker. Hierdie vaardighede dien wei as verwysingsraam in 

bladlees maar die repeteringsproses, soos voorheen verduidelik, kan nie as sodanig op bladlees 

toegepas word nie. Algemene pianistiese vaardighede blyk ook vir die goeie Ieser van veel meer 

waarde te wees as vir die swak Ieser. In sy worstelstryd om die notebeeld te ontsyfer, word die 

KG van die swak Ieser dermate oorbelaai, dat daar vir bewustelike motoriese denkhandelinge 

geen ruimte gelaat word nie. Die goeie Ieser is egter hiervan gevrywaar. 

9.3.3.2 Kodering 

Die SG ontvang inligting as nominale (sintuiglike) stimuli maar deur die koderingsproses word 

hierdie stimuli omvorm tot funksionele stimuli sodat dit gestoor kan word. In die koderingsproses 

word inkomende inligting gereduseer of uitgebrei. Inligting word nie altyd volledig gestoor nie 

maar slegs sekere kenmerke daarvan word meesal gebruik om dit. voor te stel. Inligting kan ook 

uitgebrei word deurdat sekere konnotasies aan items (soos byvoorbeeld 'n sekere datum) gekoppel 

word. Hierdie proses is in werklikheid eenvoudig en behels gewoonlik niks meer as die omvorming 

van sensoriese inligting tot akoestiese of fonetiese kodes nie (De Wet et al. 1981:255-256). 

Hierdie verkynsel hou verband met die wyse waarop die goeie Ieser musikale materiaal tydens 

bladlees antisipeer. 'n Akkoord word byvoorbeeld nie volledig waargeneem nie maar 'n attribuut 

word gebruik waarvolgens dit herken word. Dit geld byvoorbeeld ook vir die wyse waarop 

akkoordformasies en vingersettings in bepaalde toonaarde geantisipeer word. 

In sy proefnemings met musici en nie-musici vind Sloboda (1985:78-81) superieure reten

sievermoe vir musikale stimulus-materiaal (items) by musici. Hy skryf dit toe aan die vermoe 
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van musici om musikale materiaal op 'n spesifieke wyse te kodeer en te stoor, terwyl nie-musici 

stimuli as blote visuele patrone moet onthou. 

Sloboda (1985:81) verwys ook in hierdie verband na die proefnemings van Halpern en Bower 

met musici en nie-musici, waarin goeie en swak melodiee as stimulus-materiaal gebruik is. Die 

resultate toon dat musici beter presteer met goeie melodiee as met swak melodiee maar dat geen 

verskil gevind kon word by nie-musici nie. Sloboda (1985:81) is van mening dat hierdie verskynsel 

toegeskryf moet word aan musikale kennis wat musici in staat stel om die melodiee in hoer-orde 

strukture te kodeer en sodoende die belading op die geheue te verlig. Hy wys egter daarop dat 

die prestasie van musici ook beter was met swak melodiee as die van nie-musici. Kodering kan 

dus nie as die enigste rede vir bogenoemde bevinding aangevoer word nie. Die vaardigheid om 

materiaal in logiese eenhede te groepeer (blokvorrning) speel ook 'n belangrike rol in hierdie 

verband. Dit is duidelik dat die estetiese ontwikkelingsvlak van musici ook hier 'n rol speel. 

Alhoewel die koderingproses veral in voordragspel belangrik is, vorm items wat in die LG 

gekodeer is die verwysingsraam waarop die bladleesproses ook grootliks berus. Die herwinning 

van inligting aangaande nootformasies, akkoordopvolgings, logiese vingersettings ensovoorts, is 

belangrik vir vloeiende lees. Hoewel elke bladleessituasie uniek is, is herkenning en vinnige 

herwinning van die kenmerke van sodanige materiaal, waardevol tydens die leesproses. 

9.3.4 Oorplasing van inligting na die LG 

Repetering vervul 'n tweeledige rol aangesien dit verantwoordelik is vir die behoud van inligting 

in die KG, asook vir die oorplasing daarvan na die LG (De Wet et al. 1981:257). Repetering is 

egter nie die enigste wyse waarop inligting in die LG tot stand kom nie, inligting kan byvoorbeeld 

ook in die LG geskep word deurdat nuwe assosiasies gevorm word (De Wet et al. 1981:257). 

'n Goeie voorbeeld hiervan is die ontwikkeling van voordragspel. Die instudeerproses behels 

dat inligting deur repetering in die LG geplaas word. By die instudeer van elke nuwe werk word 

nuwe assosiasies gevorm deur die verbinding van reeds gestoorde inligting met nuwe inligting, in 

die vorrning van unieke assosiasies betreffende elke werk. Ontwikkeling en ervaring het uitbreiding 

van gebergde inligting tot gevolg en stelselmatig word 'n databank van kennis en assosiasies 

gevorm. N amate die inhoud van hierdie databank uitbrei, word nuwe assosiasies makliker gevorm, 

omdat meer inligting beskikbaar is vir die vorming daarvan word. Dit is waarom pianiste wat 

oor 'n wye repertorium beskik, min probleme met die instudeer van nuwe materiaal ondervind. 

Oorplasing van inligting na die LG is insgelyks vir bladlees belangrik, omdat dit noodsaaklik is 

in die vorming van die verwysingsveld van die Ieser. Hierdie assosiasies vereenvoudig herkenning 

van stimuli tydens bladlees. Die databank waarna hierbo verwys is, het dus ook 'n bepaalde 
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waarde by bladlees. Trouens, hiersonder sou vloeiende bladlees haas ondenkbaar wees. 

'n Ontoereikende verwysingsveld is waarskynlik die oorsaak vir die feit dat selfs goeie lesers 

dit soms moeilik vind om atonale musiek of musiek van 'n hoogs chromatiese aard te lees. 'n 

Voorbeeld hiervan is onvertroudheid met 'n bepaalde musikale idioom. 

'n Verdere kenmerk van die proses van oorplasing, is die feit dat 'n item gelyktydig in die KG 

en die LG kan wees. Wanneer daar byvoorbeeld aan die naam van 'n bekende persoon gedink 

word, bestaan hierdie inligting gelyktydig in albei store omdat die KG, as werkende geheue, reeds 

gestoorde inligting herroep. 'n Item kan ook slegs in die LG of die KG wees. Aile voorkennis 

word in die LG gestoor en inkomende inligting bly in die KG totdat dit na die LG oorgeplaas 

word (Houston 1981:345). Tydens bladlees kan bekende items, soos hierbo genoem, dan ook 

gelyktydig in die KG en die LG wees. 

Die wisselwerking tussen die KG en die LG wat deur die voorgaande beskrywing beklemtoon 

word, stel implisiet die proses van inligtingverwerking sterk op die voorgrond. Vroeer is aangetoon 

dat hierdie proses van kardinale belang in bladlees is, aangesien dit die binding tussen inkomende 

inligting en voorkennis behels. Dit is noodsaaklik dat hierdie proses nou van nader beskou word. 

9.3.4.1 Inligtingverwerking 

Die inligtingverwerkingsproses word op verskillende wyses ge1nterpreteer. Hierdie interpretasies 

word meesal vanuit 'n kontekstuele perspektief gestel, waarin die aard van stimuli vir die proses

seringswyse bepalend geag word. So is daar aanduidings dat inligting aangaande die onderskeie 

komponente van musiek (byvoorbeeld ritme en toonhoogte) nie op dieselfde wyse geprosesseer 

word nie. 

Elk van die drie geheuestore verwerk inkomende inligting op sy eie besondere manier (Kotze 

1982:8). Die inligtingverwerkingsproses kan dus as 'n driedimensionele proses beskou word. Die 

besondere wyse waarop inligtingverwerking in die onderskeie geheuestore plaasvind kan soos volg 

verduidelik word: 

- In die SG is die primere funksie van inligtingverwerking die keuring en seleksie van spesifieke 

gedeeltes van die inkomende inligting, sodat dit na die KG oorgedra kan word (Kotze 

1982:9). 

In die KG word onderskei tussen twee soorte hande/inge met betrekking tot inligtingver

werking naamlik: 
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• denkhandelinge- byvoorbeeld evaluering, sistematisering, konvergente- en divergente 

denke, te wete, handelinge wat daarop gerig is om inligting te verwerk. 

• kontro/ehandelinge - wat gerig is op geheuehandelinge soos byvoorbeeld die vloei van 

inligting tussen die onderskeie store, asook die bewaring en interpretering daarvan 

(Kotze 1982:10). 

In die LG word ook tweerlei in die wyse waarin inligting verwerk word onderskei, naamlik in 

die episodiese- en in die semantiese geheue. Volgens Kotze (1982:12) gebeur die volgende: 

• In die episodiese geheue word 'n getroue weergawe van ervaringe binne die konteks 

waarin dit plaasgevind het, bewaar. 

• In die semantiese geheue word georganiseerde konseptuele kennis of skoolleerinhoud 

bewaar. 

'n Mens onthou dus nie slegs besondere gebeure (episodiese geheue) of betekenisse (semantiese 

geheue) nie, maar ook bepaalde kenmerke van die inligtingverwerkingsproses (Kotze 1982:12). 

Betreffende bladlees, vind inligtingverwerking hoofsaaklik in die SG en die KG plaas. In 

die SG is die keuring en seleksie van inligting belangrik en in die KG word denkhandelinge 

sowel as kontrolehandelinge betrek. By voordragspel is inligtingverwerking in die LG van veel 

groter belang as by bladlees, maar die ontrekking van voorkennis is in albei musiseringsvorme 

noodsaaklik. 

De Wet et al. (1981:113-114) verduidelik hul siening van die inligtingverwerkingsproses s6 

noukeurig dat dit wenslik geag word om die bewoording volledig aan te haal. Dit is belangrik dat 

die subtiliteite van die proses belig word in 'n poging om die unieke karakter van klavierbladlees 

verder te verhelder. Die beskrywing lui soos volg: 

Eksterne en inkomende inligting word deur die sensoriese register ontvang en oorge
plaas na die werkende en korttermyngeheue (KG). Relevante voorkennis word uit 
die langtermyngeheue (LG) oorgeplaas na die KG waar integrering en verwerking 
volgens verskillende denkhandelinge plaasvind. 'n Denkhandeling soos om iets te 
verstaan veroorsaak 'n verandering in die semantiese geheue. Die semantiese geheue 
word gesien as 'n netwerk wat nodusse (knooppunte), verbindings tussen nodusse 
en sekere katalogiserende prosesse bevat. 'n Nuwe nodus word gevorm deurdat 'n 
relevante episode in die episodiese geheue geplaas word en met 'n bepaalde nodus 
geassosieer word. Wanneer 'n individu 'n taak (soos die verstaan van leerinhoude) 
uitvoer, vind verwerking van inligting plaas en die resultaat van die verwerking word 
dan aan 'n nodus in die semantiese geheue gekoppel. Op hierdie manier brei die 
kennis van die individu uit. Aangesien nuwe inligting verwerk word en in verband 
gebring word met reeds bestaande voorkennis, beteken dit dat die semantiese geheue 
deur middel van nuwe toevoegings en integrering gedurig veranderinge ondergaan. 
Die inligting wat in die KG verwerk is, word of in die LG gestoor of omgesit in een 
of ander vorm van gedrag. 
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Hierdie uiteenset ting kan veral toegepas word op die wyse waarop die verwysingsveld v1r 

klavierspel oor die algemeen, gevorm word. Soos reeds genoem, vorm hierdie verwysingsveld 

'n belangrike komponent van bladlees. Omdat bladlees, per definisie, nie aan die proses van 

repetering onderwerp word nie, kan die vraag gestel word of daar in bladleesopleiding voldoende 

aandag gegee word aan die vorming van 'n verwysingsveld in die konteks van bladlees. Soos later 

sal blyk is hierdie een van die grootste bladleesprobleme. 

Volgens Dowling en Harwood (1986:4) toon studies aangaande musikale waarneming en 

geheue, dat die inligtingverwerkingsproses plooibaar en konteks-sensitief is. Hierdie sensitiwiteit 

berus grootliks op die vertroudheid met die inligting en die taak, asook op die kompleksiteit van 

die sensoriese inligting. 

Pribram (1982:23-24) gee 'n verdere dimensie aan die proses. Op grond van neuropsigologiese 

data identifiseer hy die breinmeganismes wat verantwoordelik is vir die semantiese, pragmatiese 

en sintaktiese organisasie wat by taalgebruik betrokke is. Bladlees word dikwels met verbale lees 

vergelyk, gevolglik behoort daar 'n ooreenkoms in die wyse waarop inligting verwerk word, te 

wees. Volgens Pribram (1982:23-24) gebeur die volgende: 

Sensoriese invoer (stimuli) word aanvanklik as bee/de (images) of inligting geprosesseer. Daar 

is sterk bewyse dat beelde deur die voorkeurwyse van die regterbrein, maar inligting deur die 

van die linkerbrein geprosesseer word. Hierna ondergaan beelde en inligting verdere prosessering 

waarin aanduiders (indicants) van beelde en simbole van inligting afgelei word. Pribram (1982:23) 

verduidelik verder: 

Once this information processing competence has become sufficiently developed, the 
information is encoded in memory and when communicated tells as much about the 
use of the information as about what the information indicates. 

Musieknotasie word waarskynlik in die vorm van bee/de, eerder as inligting, geprosesseer. 

Die aanduiding dat beelde deur die voorkeurwyse van die regterbrein geprosesseer word, gee 

ook aanleiding tot hierdie denkrigting, aangesien algemeen aanvaar word dat musikale inligting 

hoofsaaklik in die regterbrein gelokaliseer word. 

Uit hierdie oorsig oor inligtingverwerking kan afgelei word dat die proses, wat bladlees be

tref, nie volkome realiseer nie en dat ernstige leemtes in die wyse waarop musikale inligting in 

die konteks van bladlees geprosesseer word, bestaan. Die hipotetiese beskouing dat opleiding 

voorsiening moet maak vir onderskeid tussen lees- en speeltegnieke, blyk na aanleiding van die 

oorsig, realisties te wees. 
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9.4 Langtermyngeheue 

Die LG is die geheuestoor waarin inligting permanent geberg word. Dit bevat alle inligting wat 

nie aktief in die werkende geheue (KG) in gebruik is nie. (Bower en Hilgard 1981:422). Dit word 

ook reference memory (Pribram 1988:107) of semantiese geheue (Dowling en Harwood 1986:139) 

genoem. Verdere benamings is sekondere geheue of onaktiewe geheue (Matlin 1983:69). 

Toevoer van inligting na die LG is 'n kontrolehandeling wat deur die leerder beheer word. Die 

leerder kan besluit waaraan hy wil aandag gee, wat in die KG gerepeteer word en wat na die LG 

oorgeplaas word. Die leerder het egter nie beheer oor aile geheueprosesse nie en kan byvoorbeeld 

nie verhoed dat interferensie plaasvind nie. Dit is ook nie moontlik om alle benodigde inligting 

uit die LG te herroep nie (De Wet et al. 1981:262). 

Die_ feit dat i~ligting vergeet word, beteken nie noodwendig 'n totale verlies van daardie 

inligting nie aangesien dit ook toegeskryf kan word aan die onvermoe om die inligting uit die 

geheue te aktiveer (Anderson 1980:180). 

Die vloei van inligting tussen die KG en die LG word gekenmerk deur twee eienskappe, 

naamlik die gedeeltelike beheer daarvan en die perkolerende aard daarvan. Dit beteken dat 

inligting heen en weer tussen die twee store beweeg. Deur die prosesse van repetering en kodering 

word inligting in die LG vasgele. Werk wat nie verstaan word nie, word bloot uit die kop geleer 

deur herhaling terwyl sinvolle, verstaanbare leerstof as nuwe leerstof gekodeer word (De Wet et 

al. 1981: 262-263). 

Dit is hier waar die koderingsproses .van uiterste belang vir die berging van leerstof is. Dit is 

bekend dat leerstof wat op so 'n manier aangebied word dat dit verstaanbaar is, dieper gekodeer 

en dus beter onthou word (De Wet et al. 1981:264). Verskillende koderingsvlakke in terme van 

diepteskaal word onderskei, met die eerste die oppervlakkige kodering van inkomende inligting, 

die tweede die onthou daarvan en die diepste vlak, betekenisgewing daaraan. Dieper verwerking 

gee aanleiding tot beter retensie. Koderingsvlakke word egter bepaal deur die tyd wat beskikbaar 

vir kodering is, die sinvolheid van die stof en die mate van aandag wat aan die leerstof gegee 

word (De Wet et al. 1981:263-264). 

Dit is interessant dat leer sowel as herroeping aandag verg maar dat daar ook aanduidings 

is dat herroeping in somrr.ige gevalle meer veeleisend as leer is (Baddeley 1986:44). Dit blyk 

egter dat leerstof wat diep (strongly) tydens die leerfase enkodeer is, vinniger vir herroeping 

( dekodering) beskikbaar is (Anderson 1980:171 ). 

Die koderingsproses is een van die belangrikste in die voorbereiding van voordragspel. Talle 

leerlinge spandeer ure van aangehoue herhaling aan die vaslegging van die inligting uit die par-
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tituur. Daar word meesal tydens hierdie repetisies nie werklik aandag gegee nie, met die gevolg 

dat daar van musiekkognisie weinig of geen sprake is nie - die werk word bloot uit die kop ge/eer. 

Elke onderwyser is vertroud met die situasie dat leerlinge knap na die eksamen die stukke totaal 

vergeet. Uit die aard van die saak plaas hierdie situasie ook 'n vraagteken oor die wyse waarop 

die verwysingsraam vir voordragspel, by die meeste leerlinge gevorm word. 

Die wyse waarop inligting vir berging georganiseer en gestruktureer word is bepalend vir die 

gemak waarmee dit vir herroeping beskikbaar gestel word. Dit geld veral vir die konteks waarin 

leerstof geleer word. Inligting wat in 'n ander konteks herroep word as die waarin dit geleer is, 

word baie moeilik verkry (De Wet et al. 1981:266-267). Dit vereis dus 'n eiesoortige vaardigheid 

om hierdie inligting te herroep. In hierdie verband is die woorde van Morphet (1989:56) ook 

belangrik: 

Because skills are social and not technical they cannot be abstracted and transferred 
from one context to another. That is another kind of skill in itself. 

Hierdie aspek van leer betrek die probleem wat bladlesers ondervind om die verwysingsraam of 

agtergrondkennis wat deur klavieronderrig opgebou is, funksioneel aan te wend. Soos reeds gestel, 

ondervind die meeste lesers dit moeilik om tydens bladlees op be ken de simbole te reageer. In die 

lig van bogenoemde inligting aangaande die berging van leerstof, is dit duidelik dat aanvangs

onderrig waarin leesvaardigheid langs die weg van voordragstudie moet ontwikkel, vir hierdie 

situasie verantwoordelik gehou moet word. Apel (1970:775) stel in sy definisie van bladlees dat 

voordrag en bladlees twee totaal verskillende prosesse is. In die najaag van voordragstudie soos 

die onderrigsituasie tans daaruit sien, ":ind aanvangsonderrig in bladlees nie in die konteks van 

leesvaardigheid plaas nie. Dit is dus vir die KG baie moeilik om inligting uit die LG te herroep 

wat nie in die eerste plek in konteks van musieklees geberg is nie. Lang (1961:329-354) se vraag 

of dit moontlik is om musieklees van musiekspeel te skei ter wille van beter leesvaardigheid, is 

ook hier van toepassing. 

As in ag geneem word dat die inligting wat die KG tydens die bladleesproses bereik aan die 

Ieser nuut is, is dit duidelik dat die wisselwerking van inligting wat vanuit die LG na die KG 

teruggeplaas moet word om die inkomende inligting sinvol te kan verwerk, nie met sukses kan 

plaasvind nie omdat die inligting in die eerste plek nie in die konteks van bladlees geberg is nie 

maar wei in die konteks van voordragstudie. Die verskynsel, konteks-sensitiwiteit van die KG, is 

hier van die uiterste belang. 

Die wyse waarop die verwysingsveld van voordragspel gevorm word, is reeds bevraagteken. 

In die lig hiervan lyk dit dus of die verwysingsveld ook as hulpmiddel by bladlees, te kort skiet. 

Daar moet egter ook op 'n ander aspek van die konteks-sensitiwiteit van die KG gewys word. 
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Konteks verwys onder andere na 'n sekere geheel of gestalt. Dit is bekend dat vaardigheid in 

byvoorbeeld verbale spoedlees afnang van die wyse waarop sekere woorde in konteks geraai word 

(inferensie). Antisipasie van die konteks van 'n hele sin maak die lees van sekere woorde oorbodig 

- die woorde en betekenisse word eenvoudig deur assosiasie uit die LG onttrek. Die aspek word 

breedvoerig deur Donahoe en Wessells (1980:428-429) verduidelik. 

Hierdie verskynsel kom eweneens in bladlees voor. Daar is 'n groot mate van voorspelbaarheid 

(antisipasie) van musikale gebeure in konvensionele musiek wat in leesvaardigheid benut kan 

word. In hierdie opsig is voorkennis en aanvoeling vir die logiese orde en volgorde van musikale 

gebeure belangrik. 

In voordragspel speel hierdie vorm van antisipasie nie so 'n groot rol soos in bladlees nie, 

aangesien die gebeure alreeds aan die speler bekend is. Voordragspel versterk egter die natuurlike 

aanvoeling vir logiese gebeure in musiek en kan dus as voorkennis, bevorderlik vir bladlees wees. 

Dit bly daarom steeds vreemd waarom selfs pianiste met 'n uitgebreide repertoriumskat dikwels 

swak lesers is. 

Uit bogaande kan gestel word dat daar in bladleesontwikkeling voorsiening gemaak behoort 

te word vir die rol van antisipasie. 'n Bladleesoefening behoort s6 gedoen te word dat die leser 

byvoorbeeld ook ondervinding in die antisipasie van musikale gebeure opdoen. 

'n Verdere stelling van De Wet et al (1981:270) naamlik dat die LG waarskynlik ook gevoelig 

is vir spanningstoestande, beklemtoon 'n belangrike probleem in die bladleessituasie. Die outeurs 

stel dat dit maklik in 'n spanningssituasie gebeur dat die LG toes/aan - hierdie verskynsel staan 

bekend as klontering. Geen wonder da~ die meeste lesers vanaf die begin 'n vrees vir bladlees 

ervaar nie. Die onsekerheid wat met die herroepingsproses vanuit die LG gepaard gaan, het 'n hoe 

mate van spanning tot gevolg, veral as die leser voortdurend met hierdie situasie gekonfronteer 

word. Vrees word dus nie alleen affektief ervaar, soos in Hoofstuk 7 verduidelik is nie maar ook 

as 'n reaksie van die LG. 

9.5 Gevolgtrekking 

Uit bogaande oorsig oor die werkinge van die onderskeie geheuestore is dit duidelik dat daar 'n 

groot verskil is in die wyse waarop die verskillende store ten opsigte van voordragspel en bladlees 

onderskeidelik, fungeer. Voordragspel kan hoofsaaklik beskou word as 'n proses waarby die LG 

betrokke is, terwyl bladlees 'n proses is wat grootliks op die KG berus. 

Dit is verder duidelik dat kennis van die wyse waarop die onderskeie store fungeer en hul 

bepaalde rol in die bladleesproses, vir elke bladleser noodsaaklik is. Daar is sterk bewyse dat, selfs 
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ten opsigte van voordragspel, gebrek aan insig bestaan en dat hierdie funksies in die ontwikkeling 

van voordragspel ook nie optimaal benut word nie. 

In die lig hiervan is een van die belangrikste aspekte van die geheuestore wat uit die oorsig 

na vore kom, die konteks-sensitiwiteit van die KG. Die feit dat die verwysingsraam van die 

leser nie in die konteks van bladlees gevorm word nie maar in die konteks van voordragspel, dui 

waarskynlik op een van die grootste oorsake van die bladleesprobleem. Dit word onderskryf deur 

die feit dat argumente telkens teruggevoer word na konteks-sensitiwiteit en die vorming van die 

verwysingsraam. Daar moet op gewys word dat hierdie aangeleentheid ook die werkinge van die 

kognitiewe- sowel as die psigomotoriese domeine raak. As die probleme wat reeds in hierdie twee 

domeine geidentifiseer is in samehang met die probleem van konteks-sensitiwiteit beskou word, 

blyk dit die werklike kern van die grootse bladleesprobleem te wees. 

Die kwessie v~n interferensie en oog-hand-span lewer verder sterk aanduidings dat die goeie 

bladleser anders as die swak Ieser te werk gaan in die mentale prosessering van musikale inligting. 

Hierdie feit hou vertroosting in vir die gefrustreerde Ieser vir wie die oorsake van gebrekkige 

leesvaardigheid ·grootliks onduidelik is. Dit is ongetwyfeld waar dat 'n groot mate van talent 

aan die vermoe om vlot van die blad te kan lees, verbonde is. Die sterk vermoede dat die swak 

Ieser nie oor die vermoe beskik om musikale materiaal tydens bladlees optimaal te sintetiseer en 

effektief te prosesseer nie, steun die hipotese dat leesvaardigheid wei deur opleiding ontwikkel 

kan word aangesien dit ook 'n vaardigheid en nie slegs 'n vermoi is nie. 

Onsekerheid en angs veroorsaak verder ook addisionele probleme wat stelselmatig uit die weg 

geruim kan word deur begrip van die funksionering van die onderskeie-geheuestore. So byvoor

beeld kan onder meer beter begrip en bEmutting van ikoniese geheue en selektiewe aandag groter 

sekerheid by die Ieser meebring en in diens staan van die sistematiese opbou van leesvaardighede. 
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Hoofstuk 10 

Blokvorming 

10.1 Inleiding 

Die feit dat die sukses van die bladleesaktiwiteit onder andere afuanklik is van inligting afkomstig 

uit die LG, noodsaak 'n ondersoek na die wyse waarop musikale inligting in die LG geplaas en 

geberg word, sodat dit vir herroeping tydens die bladleesproses bruikbaar kan wees. In die 

vorige hoofstuk is die kontrolehandelinge repetisie en kodering behandel. 'n Verdere belangrike 

hulpmiddel in die berging van inligting is die geheuefunksie wat as blokvorming ( chunking) tipeer 

word. 

Hoewel blokvorming 'n proses in eie reg is, word dit in die hieropvolgende bespreking ook 

aan die eienskappe van die gestaltteorie verbind. Gestalt verwys na 'n geheel of eenheid en 

blokvorming dui ook op 'n geheel of eenheid. Die verbindingslyn kan dus sonder moeite getrek 

en die eienskappe van gestalt suksesvol op blokvorming toegepas word. 

Blokvorming is die proses waardeur inligting saamgevoeg en as 'n eenheid enkodeer en geberg 

word. Een van die belangrikste eienskappe van geheue, wat in hierdie verband bepalend is vir 

die hoeveelheid inligting wat geberg word, is die beperkte vermoe van die KG om inligting na 

die LG oor te plaas. 

Daar is reeds verwys na die feit dat swak lesers neig om enkelnote te lees terwyl beter lesers in 

staat is tot eenheidswaarneming. Hierdie neiging by swak lesers blyk een van die kernaangeleent

hede in die bladleesprobleem te wees. Die tweedimensionaliteit van musieknotasie verteenwoordig 

alreeds 'n vorm van musi.kale gestalt en dit op sigself noodsaak 'n spesifieke vaardigheid in die 

waarneming van stimuli. Hierdie feit word tydens bladleesopleiding nie voldoende beklemtoon 
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M usikale stimuli fungeer in sosiale verband. Dit is die verhouding tussen die diasmetiese 

( melodiese) en temporele ( ritrniese) gebeure wat musikale betekenis aan die vergestalting van 

notasie verleen. Dit is noodsaaklik dat die uitvoerder hierdie sosiale wet gehoorsaam. Die 

deursnee bladleser is egter' van wee sy onvermoe om gestalten tydens die leesproses te vorm, nie 

hiertoe in staat nie. N a aanleiding van genoemde gebrek word die opspraakwekkende teorie van 

Miller (1956: 81- 97) met betrekking tot blokvorming en die verreikende implikasies daarvan vir 

klavierbladlees, vervolgens behandel. 

Miller voer aan dat die KG in staat is om slegs 7 plus of minus 2 inligtingiterns ongeveer 

elke 5 sekondes na die LG oor te plaas. Die beperkinge van die KG is alreeds in die vorige 

hoofstuk beklemtoon. Daar word egter algemeen aanvaar dat die KG uit 7 geheue-eenhede, of 

slotte bestaan. As in ag geneem word dat die bladleesproses grootliks rondom die bindingsproses 

in die KG sentreer, is dit duidelik dat hierdie teorie ook belangrik is in die verklaring van die 

wisselwerking tussen die KG en die LG tydens die leesproses. In hierdie wisselwerking is twee 

elemente betrokke, naarnlik die nuwe inligting wat uit die stimulus verkry word en die relevante 

inligting wat uit die LG herroep word. Die hoeveelheid inligting wat op 'n gegewe oomblik in 

die KG aktief is, hang af van die hoeveelheid inligting wat waargeneem word asook van die 

hoeveelheid wat as voorkennis uit die LG onttrek word. Hierin speel blokvorming 'n primere rol. 

Blokvorming is 'n belangrike kontrolehandeling. Alhoewel die KG slegs ongeveer 7 blokke 

inligting op 'n gegewe moment kan hanteer, kan die inhoud van hierdie blokke baie omvattend 

wees (De Wet et al. 1981:256). Donahoe en Wessells (1980:448) wys op Miller se verdere 

bevinding dat volwassenes in staat is om tot soveel as 40 tweeledige syfers te kan herroep. Miller 

(1956:81-97) meen dat hierdie vorm van retensie nie deur fisiese eenhede (letters en syfers) beperk 

word nie maar wei deur die aantal betekenisvolle blokke wat teenwoordig is. 

Daar bestaan egter uiteenlopende interpretasies van die begrip blokvorming. Matlin (1983:61) 

wys daarop dat Miller die term chunk gebruik om die sewe basiese eenhede (slotte) in die kortter

myngeheue te beskryf. Besware word egter teen die gebruik van die begrip geopper op grond daar

van dat dit nie omskrywend genoeg geag word nie. Blokke (chunks) verwys slegs na die vermoe 

van die korttermynproses, terwyl die begrip 'n groter langtermyn-konnotasie het. Ter stawing 

van die argument verwys Matlin (1983:61) na die proefnemings van Simon met langtermyntake. 

Simon vind 'n verband tussen die aantal blokke in die geheue en die tyd wat benodig word om 

langtermyntake te leer. Blokke is, aldus Simon, nie slegs 'n arbitrere term waarmee die sewe 

eenhede van korttermyngeheue ornskryf word nie maar 'n konsep in eie reg, gesien die noue 

verbintenis hiervan met die tyd wat vir die leeraktiwiteit benodig word. 

Daar bestaan ook onduidelikheid oor die mentale lokalisering van inligting wat aan blokvor

ming onderwerp word. Die vraag ontstaan of hierdie inligting in die KG anders as in die LG 
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gelokaliseer word en of dit wel in dieselfde plek gelokaliseer word maar in 'n spesiale toestand 

verkeer. Getuienis begunstig laasgenoemde siening (Anderson 1980:167). 

Verskeie eienskappe van blokvorming kan onderskei word en hierdie eienskappe be.invloed die 

wyse waarop die proses verloop. Die eienskappe toon ooreenkoms met die eienskappe van die 

gesta/tteorie en laasgenoemde kan dus as gevolg van die generiese verband ook as onderliggend 

aan blokvorming beskou word. Enkele eienskappe benodig nadere ondersoek om die implikasies 

vir bladlees te illustreer en word vervolgens kortliks toegelig. 

10.2 Eienskappe van blokvorming 

10.2.1 Assosiasie 

Bower en Hilgard (1981:247) verwys in hierdie verband na Estes se hierargiese assosiasieteorie 

waarvan die uitgangspunt is dat organismes herinneringe van gebeuresekwense (stimuli of re

sponse) stoor en herwin en dat hierdie herinneringe nie slegs deur spesifieke kondisionering nie, 

maar ook op verskeie ander maniere gemanifesteer word. Estes stel 'n spesifieke wyse voor vir 

die weergawe van inligting aangaande gebeure in die geheue, naam.lik die gebruik van kontrole

elemente. 'n Kontrole-element is gelyksoortig aan 'n neurosel in die geheue en is verantwoordelik 

vir die verbinding van twee of meer sub-eenhede. Sodoende word twee of meer geheue-elemente 

geassosieer en deur middel van 'n kodesisteem saamgevoeg. Hierdie samevoegings kan as blokke 

beskou word. 

Gebeuresekwense - wat as blokke beskou kan word - vorm 'n hoofbestanddeel van voor

dragspel. Tydens die inoefening van 'n werk is die outomatisering van gebeuresekwense van 

kardinale belang omdat die verloop van die voordrag, veral indien dit gememoriseerd aangebied 

word, hiervan afuanklik is. In bladlees sou die leser hom ook in 'n mate hierop moet verlaat, om

dat talle logiese gebeure in enige vorm van konvensionele musiek voorkom. Vanwee die uniekheid 

van die bladleesproses is daar ten spyte van die voorspelbaarheid van sommige gebeure, geen tyd 

vir outomatisering van gebeuresekwense nie en speel snelle assosiasie van inkomende inligting en 

geheue-elemente 'n kritieke rol. 

10.2.2 Gelyksoortigheid 

Ooreenkomstighede het ook tot gevolg dat stimuli saamgevoeg word. Die wet van gelyksoortigheid 

bepaal dat items wat een of ander vorm van ooreenkoms toon, tot samevoeging neig, mits 

dit nie deur nabyheidsfaktore oorheers word nie. Hierdie nabyheidsfaktore kan teenstellend 
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of aanvullend staan tot die groepering wat deur die verwantskap gesuggereer word (Bower en 

Hilgard 1981:305-306). Ooreenkoms neig dus ook tot die vorming van inligtingblokke. 

Volgens Bower en Hilgard (1981:305) kom 'n soortgelyke verskynsel in die waarneming van 

ouditiewe groepe voor. Twee note (C en F) wat in pare gespeel word, sal as CC/FF /CC/FF 

gehoor word en nie as C/CF /FC nie. 1 Hierdie faktor is volgens die skrywers ook behulpsaam in 

die waarnerning van musikale ritme. 

Gelyksoortigheid impliseer ook 'n soektog na ooreenkomstige teikens tydens waarneming. 

Dit het herkenning van sommige items (teikenitems) en verwerping van ander (nie-teikenitems) 

tot gevolg. Teikenitems word makliker gevind indien die kenmerke van nie-teikenitems radikaal 

daarmee verskil, omdat minder tyd aan die ontleding van ooreenkomste bestee word (Donahoe 

en Wessells 1980:428). Die volgende dien ter illustrasie van hierdie verskynsel: 

Die visuele kenmerke van die onderskeie intervalle, naamlik die lynjtussenruimte-verhouding, 

kan in die waarneming van intervalle baie effektief as teikens gebruik word. By tertse kom albei 

note van die interval byvoorbeeld slegs op lyne of in tussenruimtes voor en die interval kan maklik 

van kwarte- 'n kombinasie van 'n lyn en 'n tussenruimte- onderskei word. Die lynjtussenruimte

ooreenkoms tussen tertse en kwinte ( albei intervalle bestaan ook uit 'n kombinasie van slegs lyne 

of tussenruimtes) maak teikenwaarneming egter ietwat moeiliker. 

Hierdie deelaspek van blokvorming is uiters belangrik en ook waardevol in bladlees, want 

ooreenkomstige elemente kom dikwels in 'n bladleesstuk voor. Indien die leser in hierdie opsig 

vernuftig te werk gaan wanneer die leesstuk vooraf beskou word (soos gebruiklik in die praktyk) 

kan die leespoging aansienlik vergemakJik en vereenvoudig word. 

10.2.3 Gemeenskaplike rigting 

Na analogie van die wet van gemeenskap/ike rigting (Bower en Hilgard 1981:306) ontstaan die 

neiging om 'n groep note wat in dieselfde rigting beweeg, of 'n logiese kurwe vorm, as 'n eenheid 

waar te neem. In die waarneming van musieknotasie is hierdie element belangrik, aangesien die 

rigting van 'n groep note ( op- of afgaande) 'n eenheid vorm en as sodanig as 'n korttermyn

geheueblok dien. 

Hierdie wet impliseer ook dat die neiging bestaan om note op die grondslag van geekstrapo

/eerde voltooiing te groepeer (Radocy en Boyle 1979:299). In bladlees is dit belangrik dat die 

kurwe van byvoorbeeld 'n opgaande passasie gekonstrueer en dat die hoogtepunt of laagtepunt 

op hierdie wyse geantisipeer word. 

1 Hier is definitief 'n drukfout maar die voorbeeld illustreer die stelling. 
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Uit: Donahoe en Wessells: 1980. 

Voorbeeld 10.1 
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10.2.4 Eenvoud 

Die organisasie van die waarnemingsveld in eenvoudige eenhede, is 'n verdere deelaspek wat by 

blokvorming belangrik is (Bower en Hilgard 1981:308). Eenvoudige groeperings word makliker 

as gekompliseerde groeperings waargeneem. Eenvoudige groeperings word ook makliker as die 

gekompliseerdes onthou. Hierdie deelaspek van blokvorming geld ook in bladlees. Dit is nie slegs 

makliker om eenvoudige groeperings waar te neem nie, maar die feit dat dit ook makliker onthou 

word, is vir die verskynsel, oog-hand-span, belangrik. Gekompliseerde nootgroeperings strem die 

vryheid om vooruit te kyk deurdat dit 'n bykomende kognitiewe lading op die KG plaas. 

Dit is waarskynlik ook een van die redes waarom atonale of ander onkonvensionele musiek 

selfs deur goeie lesers nie maklik korrek gelees word nie. In hierdie verband wys Radocy en Boyle 

(1979:299) daarop dat egaligheid, reelmaat en simmetrie perseptuele voorkeur geniet. 

10.2.5 Patrone 

'n Verdere eienskap wat 'n invloed op blokvorming kan he, is die waarneming van patrone wat 

deur die notebeeld gevorm word. Dit is ook 'n belangrike deelaspek van leer in die algemeen 

(Bower en Hilgard 1981:504) trouens, Ortmann (1937:88-93) vind dat die visuele waarneming 

van musieknotasie onder andere afhanklik is van die patroon wat deur die notebeeld gevorm 

word. 

Hierdie deelaspek hou verb and met 'n belangrike funksie van die SG, naamlik die proses 

waardeur ongeanaliseerde inligting gei~entifiseer of gekategoriseer word. Hierdie proses staan 

bekend as patroonherkenning en hierin word inligting in die SG met kontekstueel-kloppende 

inligting in die LG vergelyk. Die vergelyking van patrone as eenhede, speel 'n belangrike rol 

(Donahoe en Wessells 1980:426-427). 

10.2.6 Konteks 

Soos reeds gestel, is die KG konteks-sensitief in die herwinning van inligting uit die LG. Konteks 

is een van die belangrikste komponente van blokvorming. Die opspoor van 'n stel kenmerke het 

byvoorbeeld nie altyd die herkenning van dieselfde patroon tot gevolg nie, maar dit word dikwels 

deur die konteks waarin die kenmerke gekodeer is, bepaal (kyk voorbeeld 10.1). In albei woorde 

word die middelste letter in 'n ander konteks waargeneem ten spyte van die feit dat dit identies 

is. Die woorde word in konteks waargeneem sonder dat die werklike betekenis van die middelste 

letter in ag geneem word (Donahoe en Wessells 1980:429-430). 

Hierdie deelaspek van blokvorming is belangrik in bladlees.· Dit is bekend dat byvoorbeeld 
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nie alle note in akkoorde gelees word nie, in die meeste gevalle word die implika.sies van die note 

in akkoorde deur a.ssosia.sie (inferensie) geraai. Die betekenis van spesifieke note word ook deur 

die funksie daarvan in die konteks van die toonaard, bepaal. Dit geld ook vir toonleerpa.ssa.sies 

waarin die posisie van die klawers deur hul verbondenheid aan 'n betrokke toonaard bepaal word. 

Na analogie van verbale lees verwys Sloboda (1985:74) daarna dat die sogenaamde proof

reader's error 'n bekende verskynsel in die psigologie is. Hy verduidelik dat die neiging by lesers 

bestaan om spelfoute tydens proefiees, deur onbewuste inferensie te korrigeer. Dieselfde tegniek 

word waarskynlik deur goeie bladlesers gebruik. 

Die eienskappe wat hier behandel is, kan elk op 'n besondere wyse in bladlees sowel as in 

voordragstudie toegepas word. Wat bladlees betref, behoort elk as 'n leestegniek ontwikkel en 

beoefen te word. Die volgende behandeling van die proses illustreer die voordele wat blokvorming 

vir bladlees inhou baie duidelik. 

10.3 Die blokvormingsproses 

In 'n hoogs insiggewende studie behandel Wolf (1976:143-171) onder andere blokvorming in die 

waarneming van notasie tydens bladlees. Hy baseer sy blokvormingsmodel op die beginsels van 

Miller (1956) waarin optimale benutting van die sewe geheue-slotte in die KG betrek word. 

Wolf verdeel die bladleesproses in sewe stappe2 wat hy op die siening van vier pianiste baseer. 

Die stappe word soos volg beskryf: 

Die eksterne toevoer word in die geheel in die sensoriese register opgeneem 

Visuele, ouditiewe en kinestetiese komponente word in die toepaslike sensoriese dimensie 

geregistreer 

Onderwerp-gekontroleerde skandering (scan) van inligting in die sensoriese register word 

onderneem ten einde gedeeltes van hierdie materiaal, met identiese inligting wat in die LG 

gestoor is, te vergelyk 

2 Dit is interessant dat Wolf die bladleesproses in sewe stappe verdeel. Die getal hou egter geen verband met 

die sewe geheueslotte waarna Miller verwys nie. 
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Konseptueel-kloppende (matched) inligting beweeg na 'n filter waar dit m verwerkte en 

gekondenseerde vorm vir die KG voorberei word 

Blokke inligting beweeg na die sewe slotte in die KG waar een blok per slot geberg word 

Boodskappe vanuit die LG- en KG- geheuesisteme word deurlopend na die effektore-sisteme 

versend 

N adat 'n binding van konseptueel-kloppende boodskappe plaasgevind het, word 'n aksie

boodskap, waardeur die opdrag moontlik op 'n ge-outomatiseerde en onafbanklike wyse 

uitgevoer kan word, deur die effektore na die spiere gestuur. 

Rubinstein (1950:9) verdeel die bladleesproses in vyf stappe en sy beskrywing hiervan lui soos 

volg: 

visuele waarneming en herkenning van die notebeeld 

- kommunikasie van hierdie waarneming en herkenning na die brein 

mentale begrip en verheldering van impulse 

versending van impulse na die senustelsel 

spierreaksie deur middel van senuwees en gevolglike reaksie deur die vingers. 

Die beskrywing van Wolf is veel meer aanvaarbaar as die ietwat simplistiese omskrywing van 

Rubinstein, asook die omskrywing van <lie lees van ritme deur Bebeau (1982) wat in Hoofstuk 3 

gegee is. Met die funksionele kenmerke van die KG en die LG in gedagte, is die beskrywing van 

Wolf deeglik en waarskynlik ook korrek. Die feit dat dit gebaseer is op .die sienings van goeie 

bladlesers, maak dit ook as 'n model aanvaarbaar. Dit is egter duidelik dat die vermoens van 

die swak Ieser nie naa.stenby opgewasse is vir die vlot verloop van al hierdie stappe nie. 

Wolf (19i6:159-161) gee 'n eenvoudige skematiese voorstelling van sy siening van die in

ligtingverwerkingsproses met betrekking tot bladlees. In hierdie illustrasie is die funksie van 

blokvorming baie duidelik (kyk voorbeelde 10.2 en 10.3). 

Die tweede skets vergelyk die situasie van die swak Ieser met die van die goeie bladleser. Die 

swak leser sou nie eens in staat wees om die notevoorbeeld volledig te speel nie aangesien daar 

14 items teenwoordig is en die sewe slotte van die KG reeds vol sou wees voor die einde van die 

maat. Die goeie leser is in staat om items vinnig saam te voeg deur dit as eenhede waar te neem, 

met die gevolg dat ruimte vir bykomende items soos dinamiese aanduidings ensovoorts, gelaat 

word. Die spoed waarteen die proses plaasvind is uiters belangrik (Wolf 1976:161-163). 
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Daar kan terloops verwys word na die feit dat in Miller (1956:83-84) se proefnemings gevind 

is dat luisteraars geen probleme ondervind om twee of drie note van mekaar te onderskei nie maar 

dat die fouteringsfrekwensie 'n aansienlike verhoging toon indien meer as vyf note van mekaar 

onderskei moet word. 

In hierdie model blyk dit ook volgens Wolf (1976:163) duidelik waarom goeie pianiste dikwels 

swak bladlesers is. Die toegewyde pianis is gekondisioneer in die noukeurige versorging van die 

kleinste detail, 'n tydrowende handeling en 'n prysenswaardige eienskap in voordragspel maar 

rampspoedig vir bladlees waarin snelle reaksie op globale idees die hoofdoel is. Wolf (1976:163) 

stel hierdie belangrike onderskeid soos volg: 

From the point of view of the information-processing model ... it is obvious why 
some gifted performers are poor sight-readers. A musician who practices continually 
for performances will repeat musical patterns over and over again until each becomes 
automated· in the long-term memory store. Conversely, a sight-reader will scan a 
page of music only once, relying heavily on his ability to chunk the elements for 
the short-term memory store. While both long- and short-term memory systems 
function continually in any information- processing situation, it appears to be the 
primary reliance on different memory storage systems which seperates the skilled 
performer from the skilled sight-reader. 

Hierdie siening van Wolf sluit aan by die konteks-sensitiwiteit van die KG, soos voorheen 

verduidelik. Die intensiewe versterking van die inligting wat met die noulettende oefenproses 

gepaard gaan, veroorsaak dat die inligting baie diep enkodeer word. 3 Weer eens moet daarop 

gewys word dat die bladleesproses en voordragspel grootliks verskil. Hierdie intensiewe ver

sterking vind nie in die konteks van bladlees plaas nie, met die gevolg dat dit die soektog 

na die kontekstueel-kloppende inligting in die LG tydens bladlees verder kan vertroebel en die 

bladleesproses eintlik kan benadeel. 

Bogenoemde aangeleentheid blyk werklik een van die kernprobleme in die bladleessituasie aan 

te raak. Die hele sisteem van aanvangsonderrig en die hoe premie wat op die ontwikkeling van 

voordragspel ten koste van bladlees geplaas word, word in die lig hiervan weer eens bevraagteken. 

Hiermee word geen apatie teenoor opleiding in voordragspel geimpliseer nie, in teendeel, musiek 

sou geen betekenis he as dit nie uitgevoer word nie. As egter in ag geneem word dat weinig 

klavierleerlinge uiteindelik voordragkunstenaars word, of selfs volhou met klavierstudie, wil dit 

voorkom of 'n klemverskuiwing in die langtermyndoelwitte van klavieronderrig ernstig oorweeg 

behoort te word. 

Vir die meeste klavierleerlinge beteken die einde van klavierlesse ook die einde van ak

tiewe deelname aan musisering, omdat hulle nie behoorlik kan lees nie. Talle mense ondervind 

3 Hierdie beskrywing va.n Wolf aangaande die werkswyse van die pia.nis het betrekking op toegewyde konsen

trasie en nie op die oppervlakkige oefenmetodes va.n sornmige leerlinge nie. 
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lewenslange verarming ten opsigte van die vreugde van musisering juis om hierdie rede. Sukses in 

die uitvoerende kuns is die voorreg van die minderheid, maar leesvaardigheid is binne die bereik 

van elkeen, mits die grondslag hiervoor reg gele word. 

Die benutting van die verskynsel, blokvorming, behels veel meer as slegs die komponente wat 

tot dusver uitgelig is. Hierdie komponente is hoofsaaklik visueel van aard maar die motoriese 

aspek van bladlees leen hom ook gunstig tot blokvorming. 

In Hoofstukke 2 en 3 is die armoede met betrekking tot navorsing aangaande die motoriese 

komponent van bladlees betreur. Die feit dat handgrepe en vingersettingpatrone noodsaaklike 

elemente in die motoriese vergestalting van musiek is, dui daarop dat blokvorming op moto

riese gebied, funksioneel benut kan word. Dit blyk egter vera] met betrekking tot bladlees, 'n 

onontginde terrein te wees. 

Nadere ondersoek toon dat visuele en motoriese blokke nie altyd korelleer me en dat daar 

dus twee teenstrydige stelle blokke in die uitvoering van musiek teenwoordig is. Hierdie terrein 

hou groot potensiaal vir die ontwikkeling van leesvaardighede in. 

Hierdie aspek van blokvorming kan ook afgeskaal word tot die vlak van aanvangsonderrig. 

Leerlinge behoort vanaf die begin attent gemaak te word op blokwaarneming - visueel sowel as 

motories. Dit is 'n vaardigheid wat ontwikkel kan word en waarvan die doelbewuste benutting 

in voordragspel asook in bladlees, ingrypende resultate kan toon. 

10.4 Gevolgtrekking 

Hierdie oorsig oor blokvorming en die onderskeie deelaspekte daarvan, beklemtoon een van die 

belangrikste hulpmiddels in bladlees. 

Aangesien inkomende inligting in die KG aan 'n proses van sortering onderwerp word, kan 

die kapasiteit van die KG eintlik deur die proses van blokvorming aansienlik verhoog word indien 

die leser die onderskeie deelaspekte en funksies van hierdie verskynsel optimaal benut. 

In bladlees is blokvorming verder ook belangrik in die waarneming van albei dimensies. Toon

hoogtes en ritme-eenhede wat in blokke saamgevoeg kan word, stem egter nie altyd ooreen nie. 

Dit kan dus voorkom dat twee stelle blokke gevorm word - naamlik een waarin die ritmiese 

gegewe, en een waarin die melodiese en harmoniese gegewe saamgevoeg word. Hierbenewens kan 

die motoriese aspek van bladlees ook aan blokvorming verbind word. Die prosesse van blokvor

ming is dus nie so eenvoudig nie. Dit wil voorkom of vaardigheid in blokvorming 'n handeling 

is waarin die leser gekondisioneer moet word, alvorens hierdie aspek van geheue optimaal in 

bladlees toegepas kan word. Die waarde daarvan vir bladlees ka.n egter nie onderskat word nie. 
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Elk van die komponente wat bespreek is openbaar moontlikhede wat ter bevordering van 

bladleesvaardigheid ontgin kan word. Hierdie komponente vervul elk 'n besondere funksie tydens 

bladlees. Die kenmerke daarvan toon ook dat elk in eie reg ontwikkel kan en benut behoort te 

word en dat hul gesamentlike krag 'n ingrypende verskil in die ontwikkeling van bladleesonderrig 

en -vaardigheid tot gevolg kan he. Dit is duidelik dat die voordele wat blokvorming vir voor

dragspel inhou, ook ontgin kan word. Hierdeur kan die brein gestimuleer word in die ontwikkeling 

van beter speel- sowel as leestegnieke. 

Hiermee word die dringende behoefte aan verdere navorsing oor hierdie onderwerp en die 

deelaspekte daarvan, in die soeke na oplossings vir die bladleesprobleem, uitgespreek. 
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Hoofstuk 11 

Hemisferiese spesialisasie 

11.1 Inleiding 

Music is the supreme mystery of human knowledge. All other branches of knowledge 
stumble into it; it holds the key to their progress. 

Claude Levi-Strauss (Gardner 1982:91) 

Hierdie stelling word vandag toenemend deur wetenskaplikes, selfs op ander terreine as 

musiek, erken. As die kompleksiteite van die breinfunksies wat tot dusver behandel is in ag 

geneem word, kan gestel word dat die mistieke aard van musiek en die prosessering daarvan deur 

die brein, 'n fassinerende terrein vir navorsing is. Die groeiende belangstelling onder byvoorbeeld 

psigoloe, medici en fisici in die ooreenkoms tussen hierdie terreine en musiek, spruit uit die tot 

nog toe onverklaarbare, unieke kwaliteite van die kunsvorm. Die besondere kwaliteite van die 

kreatiewe mens, die moontlikheid dat musikale materiaal op 'n unieke wyse deur die brein ge

prosesseer word en die invloed van musiek op die gees van die mens, is elemente wat toenemend 

aandag geniet. Hierdie belangstelling word· ook in die volgende woorde weerspieel: 

A creative person is one who can process in new ways the information directly at hand 
... A writer needs words, a musician needs notes ... and all need some knowledge of 
the techniques of their crafts. But a creative individual intuitively sees possibilities 
for transforming ordinary data into a new creation, transcendent over the mere raw 
materials. 

(Edwards 1979:26) 

Die bestaan van twee verskillende prosesse in die versameling en kreatiewe transformasie 

van data, word algemeen deur kreatiewe individue erken (Edwards 1979:26). Hierdie mening 

word ook toenemend as moontlike verklaring vir leerprobleme gehuldig deur die ontwikkeling 

van navorsingstegnieke in die neuropsigologie (Naude en Du Pr.eez 1988). 
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Die moontlikheid van 'n natuurlike verklaring en beter begrip vir leerprobleme word in die 

konsep van hemisferiese spesza/isasie gevind. Navorsing oor die unieke samestelling en funk

sionele organisasie van die brein, toon die mooi}tlikheid dat leerlinge as /eergestrem beskou kan 

word as gevolg van 'n andersoortige wyse van leer. Opspraakwekkende bevindinge oor hierdie 

andersoortige wyse van leer kom uit navorsing oor die gespesialiseerde funksionering van die 

onderskeie hemisfere van die brein (Naude en Du Preez 1988:328). 

Aanduidings dat 'n vorm van abnormaliteit in die links-regs hemisferiese interrelasie on

derliggend is aan leergestremdheid, is reeds vroeer gevind. Verbale leesprobleme is ook dikwels 

toegeskryf aan onvoldoende hemisferiese kontrole of dominansie (Tarnopol en Tarnopol 1977:97). 

Resente navorsingsgegewens dui daarop dat die linker- en regterhemisfere wei onderskeidelik oor 

unieke prosesseringswyses beskik wat verklarings mag hied vir spesifieke leergedrag (Naude en 

Du Preez 1988:329). 

Die vermoede bestaan dat verdere verklarings vir die bladleesprobleem ook in die verskynsel 

van hemisferiese spesialisasie gevind kan word. Hoewel die probleem tot dusver in hierdie studie 

vanuit verskeie gesigspunte benader is, is daar talle vrae wat steeds onbeantwoord bly, of waarvan 

die moontlike verklarings ontwykend is. Die opspraakwekkende bevindinge en vermoedens op die 

gebied van hemisferiese spesialisasie, gee aanleiding tot die hipotetiese beskouing dat die meeste 

bladlesers waarskynlik ook as leergestrem bestempel kan word as gevolg van hierdie andersoortige 

wyse van leer. 

Vervolgens word verduideliking van die begrip hemisferiese spesia/isasie asook 'n oorsig oor 

die aard en funksies van die twee hemisfere gegee, waarna die raakvlakke van die komponente 

met bladlees behandel sal word. 

11.2 Die begrip hemisferiese spesialisasie 

Dit lyk asof die mens altyd op soek sal wees na verklarings vir sy denke en die wese van sy 

siel. Op een of ander stadium van sy lewe wonder elke mens oor die mistieke aard van hierdie 

fenomene, soek hy verklarings vir die voorkoms en word hy oorweldig deur die krag hiervan. Vir 

die antieke Egiptenare was die menslike gees byvoorbeeld gesetel in die ingewande en die hart en 

vir die antieke Israeliete in die lewer. Selfs Aristoteles het die brein slegs as 'n verkoelingsisteem 

vir die bloed beskou. Plato en Leonardo da Vinci was gefassineer deur die verskynsels van denke 

en siel, maar dit was die ongeluk van Phineas Gage op 13 September 1848 wat die deure na 

die menslike brein vir die medici en die psigoloe op 'n besondere wyse geopen het. Gage het 

naamlik na 'n ernstige breinbesering 'n totale persoonlikheidsverandering ondergaan (Blakemore 

1977:1-27). 
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Talle raaisels van die verlede is opgelos deur die navorsing wat op hierdie gebeurtenis gevolg 

het maar die redes waarom die mens en spesifiek die menslike brein uit twee eenderse helftes 

bestaan en die nuwe vrae wat dit oor die denke en die siel laat ontstaan, kon tot nog toe nie 

volkome beantwoord word nie. 

In die evolusie van die menslike brein lyk dit of die enorme vereistes van inligtingprosessering, 

wat met die ontwikkeling van verbale kommunikasie ontstaan het, die verskyning van hemisferiese 

spesialisasie meegebring het (Roederer 1982:44). Dit blyk dus dat die ontwikkeling van denke en 

die gepaardgaande drang om te kommunikeer, die katalisators was vir die funksionele benutting 

van die besondere kwaliteite van die hemisfere. Navorsing dui byvoorbeeld daarop dat spraak 

alreeds op vierjarige ouderdom by kinders in die linkerhemisfeer gelokaliseer is, maar ook dat 

seuns in hierdie opsig ietwat stadiger ontwikkel as meisies (Kimura 1967:167). 

Genoemde evolusionere proses gaan waarskynlik steeds voort. Die mens is steeds besig om 

antwoorde te vind wat aanleiding gee tot nuwe vrae en verklarings vir die geheimenisse van die 

brein. 

Die menslike brein bestaan uit twee hemisfere wat asimmetries ontwikkel ten opsigte van 

funksie (Edwards 1979:27). Die twee hemisfere word oorkruis verbind met die sentrale senustelsel 

corpus callosum en elke hemisfeer beheer die teenoorgestelde kant van die liggaam. Die mees 

opvallende uiterlike kenmerk van hierdie asimmetrie is die verskynsel, regs- of linkshandigheid 

(Edwards 1979:27) wat meegebring word deur die feit dat een helfte van die brein in elke mens 

dominant is. 

In die verdeling van take word die ap.alitiese en sekwensiele verbale funksies in ongeveer 97% 

gevalle in die dominante hemisfeer gevind. Hierdie prosesseringswyse is geskik vir die ontleding 

van sogenaamde enkel-kanaalinligting, soos byvoorbeeld in taalgebruik. Die ondergeskikte hemis

feer is meer geskik vir die persepsie van sintese en holistiese verhoudinge. Hier word meer kanale 

benodig in die bepaling van die holistiese aard van stimuli. Die prosesseringswyses moet egter 

samewerkend naas mekaar bestaan ten einde inligting aangaande die omgewing, die program en 

respons te kan verwerk (Roederer 1982:44). 

Die onderskeie funksies van die hemisfere word ook getipeer as sou vinnig varierende persepsie 

en kognisie tot die linkerbrein behoort, en meer langsaam veranderende, globale en affektiewe 

prosesse, tot die regterbrein (Makeig 1982:232). Die dominante hemisfeer hanteer inligting ook 

hoofsaaklik volgens 'n tydsdimensie en die ondergeskikte hemisfeer, volgens 'n ruimtelike dimen

sie. In normale breinfunksionering bestaan daar 'n noue samewerking tussen die twee hemisfere 

en die verskille is bloot relatief (Naude en Du Preez 1988:329). Hemisferiese spesialisasie is dus 

nie absoluut nie (Roederer 1982:44). 
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A Comparison of Left-Mode ancl Right-~'v1ode Characteristics 

L-MODE 
Verbal: Using words to name, describe, de

fine. 

Analvtic: figuring things out step-by-step 
and pan-by-part. 

Svmbolic: Using a symbol to standfor some
thing. For example, the dr:l\n1 form~ 
stands for eye, the sign + stands for the 
process of addition. 

Abstract: Taking out a small bit of informa
tion and using it to represent the \\·hole 
thing. 

Temporal: Keeping track of time,. sequencing 
one thing after another: Doing first things 
first, second things second, etc. 

Rational: Ora wing conclusions based on reason 
and facts. 

Digital: Using numbers as in counting. 

Lo~Zical: Drawing conclusions based on logic: 
one thing foilo\ving another in logic:ll order 
- for example, a mathematiGll theorem or 
a well-stated argument. 

Linear: Thinking in terms of linked ideas, one 
thought directly following another, often 
leading to a convergent conclusion. 

Uit: Edwards: 1979. 

cW--MODE 
Nonverbal: Awareness of things, but minimal 

connection with words. 

Synthetic: Purring things together to form 
wholes. 

Concrete: Relating to things as they are, at 
the present moment. 

Analwic: Seeing likenesses between things; 
understanding metaphoric relationships. 

Nontemporal: \Vithout a sense of time. 

Nonr::niona.l: Not requiring a basis of r~a.son 
or facts; willingness to suspend judgment. 

Spatial: Seeing where things are in relation to 
other things, ~ll1d ho\\' parts go together to 
form a \vhole. 

Intuitive: Making !cops of insight, often based 
on incomplete patterns, hunches, feeiings, 
or visual images. 

Holistic: Seeing whole things all at once; per
ceiving the overall patterns and structures, 
often leoding to di\·ergent conclusions. 

Voorbeeld 11.1 
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In voorbeeld 11.1 verduidelik Edwards (1979:40) die onderskeie funksies van die twee hemis

fere. Sy baseer die uiteensetting op regshandigheid. Regshandigheid word ook as uitgangspunt 

gebruik in die hieropvolgende bespreking van hemisferiese spesialisasie. 

Edwards (1979:26-43) gee 'n breedvoerige uiteensetting van die belangrikste verskille tussen 

die twee hemisfere. Sy beklemtoon die feit dat elke hemisfeer 'n spesifieke denkwyse openbaar. 

.. . these styles of thinking are fundamentally different and can cause each mode, in a sense, to 

view reality in its own way (Edwards 1988:11). Die grootste verskil in die funksionering van die 

twee hemisfere is nie soseer in die lokalisering van indrukke gelee nie maar in die wyse waarop 

die inligting geprosesseer word. Sy stel dit so: The key idea is that there are two parallel 'ways 

of knowing' (Edwards 1979:34). 

Albei hemisfere versamel dieselfde inkomende sensoriese inligting en elk hanteer die inligting 

op verskeie maniere: die taak mag verdeel word tussen die hemisfere waarin elk die dele hanteer 

waarvoor dit beter geskik is, of die een hemisfeer - gewoonlik die dominante een - neem die taak 

oor en inhibeer sodoende die ander (Edwards 1979:34-35). 

Die linkerhemisfeer ontleed, is samevattend, tydsgebonde, tel, beplan stap-vir-stap, ver

baliseer en rasionaliseer. Hierdie wyse van weet (knowing) is objektief, linier en logies. Die reg

terhemisfeer is intu!tief, subjektief, begryp metafore, suggereer, is verbeeldingryk en ongebonde 

aan tyd. Hierdie wyse van inligtingprosessering het skielike momente van insig tot gevolg (die 

sogenaamde ah-ha! respons) (Edwards 1979:35-36). Die linkerhemisfeer is wakker en waaksaam, 

die regterhemisfeer fungeer ten beste in 'n droomwereld. Die linkerbrein skyn die wetenskaplike 

en die regterbrein die kunstenaar te wees. 

Dit lyk ook asof die linkerhemisfeer 'n limiet bereik in sy kapasiteit om ingevoerde inligting 

te ontleed. Die regterhemisfeer daarenteen toon 'n wye gedragspektrum en beter resultate indien 

stimuli uit twee veranderlikes bestaan (Aiello 1979:475). 

Dit is ook moontlik dat die linkerhemisfeer van wee die logiese aard daarvan, 'n taak ignoreer en 

die taak sodoende aan die regterhemisfeer oorlaat (Edwards 1979:55). Die regterhemisfeer open

baar meer geduld om 'n taak te voltooi as die linkerhemisfeer. Hierdie eienskap hou waarskynlik 

ook verband met die limiet waarna hierbo verwys word. Interferensie van die dominante brein 

vind ook gedurig plaas met die gevolg dat albei nie optimaal kan fungeer nie (Edwards 1979:35). 

Doelbewuste opleiding in die gebruik van albei hemisfere is noodsaaklik vir die vorming van 

die totale mens, waa.rin die brein as geheel benut word en nie slegs die dominante hemisfeer soos 

deur die skoolsisteme vereis word nie (Edwards 1979:37). 

Die normale komplementerende ontwikkeling van die hemisfere kan deur oorerfiikheidsfaktore, 

asook deur intense omgewingsveranderlikes be1nvloed word. Die funksies van die een hemisfeer 
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mag dus beter ontwikkel as die van die ander. Groter lateralisasie van hemisferiese funksies gee 

aanleiding tot 'n voorkeurwyse van inligtingprosessering. Die voorkeurwyse wat oorwegend aan 

een van die twee hemisfere gekoppel word, staan bekend as die ~emisferisiteit van 'n persoon 

(Naude en Du Preez 1988:329). 

Hierdie besondere hemisferiese organisasie veroorsaak dat of 'n analities-opeenvolgende (do

minante) of 'n holistiese (ondergeskikte) prosesseringswyse vir aile kognitiewe take gevolg word, 

hetsy die strategie suksesvol is al dan nie. Waar die een hemisfeer egter so oorheers dat die een 

styl ten koste van die ander gevolg word, vind hemisferiese dissonansie plaas (N au de en Du Preez 

1988:329). 

11.3 Hemisferiese lokalisering van musikale vermoens 

Daar word algemeen aanvaar dat, by regshandige individue, die meeste musikale funksies in 

die regterhemisfeer gelokaliseer is en dat die omgekeerde situasie by linkshandiges voorkom. 

Holistiese patroonherkenning is 'n basiese vereiste in die waarneming van musiek en dit is logies 

dat hierdie denkhandelinge by voorkeur deur die ondergeskikte hemisfeer hanteer word. Aan

d!lidings bestaan egter ook dat meer gekompliseerde musikale take, by opgeleide musici, deur die 

linkerbrein verwerk word (Makeig 1982:232). Die evolusie van Westerse musiek dui ook op 'n 

geleidelike verskuiwing van die fokuspunt van musiekprosessering - van die ondergeskikte hemis

feer in byvoorbeeld Barokmusiek, na die dominante hemisfeer in byvoorbeeld Avant Garde musiek 

(Roederer 1982:45). Die idee dat musiek deur musici meer met die linkerbrein en deur nie-musici 

meer met die regterbrein ervaar word, is egter as onrealisties bevind (Makeig 1982:232). 

Enige teorie aangaande musikale bekwaamhede moet versoenbaar wees met bekende feite 

oor breinfunksies asook die psigologiese en fisiologiese prosesse (the tools) van musiek. flier

die versoenbaarheid kan ten beste aangetoon word na analogie van taal, aangesien musiek en 

taal vergelykbaar is in die sin dat albei 'n vorm van uitdrukking en komrnunikasie is (Pribram 

1982:23). 

Bewyse is gevind dat musieksimbole anders deur die senustelsel geprosesseer word as verbale 

simbole. Studies van normale en breingestremde individue toon 'n groter variasie in die lokaliser

ing van musikale- as ve~bale vaardighede in die brein. Hierdie variasie hou verband met musikale 

vaardighede soos ingebore skeppingsvermoe (komposisie) beluistering, musieklees, of die bespeel 

van 'n instrument waarby die Ionge en lippe (fiuit) of die han de en voete (klavier) betrokke is 

(Gardner 1982:91). Daar is ook 'n denkrigting wat meen dat die een hemisfeer in die prosessering 

van musiek nie as dominant beskou behoort te word nie, aangesien elk volgens sy eie spesialisasie 

werk en daar 'n interaksie tussen die hemisfere bestaan (Gates en Bradshaw 1977:403). 
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N avorsing toon egter teenstrydige bevindinge aangaande die lokalisering van sommige musikale 

aspekte, soos byvoorbeeld melodie en ritme. So vind Kimura (1967:174) dat die waarneming van 

melodie 'n funksie van die regterhemisfeer is. Aan die ander kant dui getuienis daarop dat die 

waarneming van melodie by gesofistikeerde musici hoofsaaklik in die linkerhemisfeer gelokaliseer 

is (Bever en Chiarello 1974). As rede vir hierdie teenstrydigheid, word aangevoer dat verbetering 

van analitiese vaardighede deur ervaring, toenemende betrokkenheid van die linkerhemisfeer in 

musiekprosessering tot gevolg het. Hierdie stelling word weer bevraagteken deur Franklin en 

Baumgarte (1978) wat tot die slotsom kom dat daar individue bestaan wat, ongeag musikale 

opleiding, die vermoe besit om musikale take wat die linkerhemisfeer betrek, suksesvol te kan 

uitvoer. Hierdeur bevestig die outeurs die soortgelyke bevindinge van Gordon (1970:387-398). 

Ander huldig, aldus Gates en Bradshaw (1977:422) die mening dat hemisferiese spesialisa

sie waarskynlik nie die gevolg van opleiding is nie maar eerder van die wyse waarop musiek 

geprosesseer word. Die volgende dien ter illustrasie hiervan: 

Hoewel die waarneming van ritme hoofsaaklik 'n funksie van die linkerhemisfeer is, is bewyse 

gevind dat die byvoeging van toonhoogte (melodie) ook hemisferiese lokalisering be!nvloed. Hier 

bestaan die neiging by musici om die twee dimensies te integreer, terwyl nie-musici waarskynlik 

hoofsaaklik op een dimensie konsentreer (Gates en Bradshaw 1977:419). Die temporele aspek 

van musiek word dus in albei hemisfere gelokaliseer (Gardner 1982:92). Hierdie verskynsel kan 

waarskynlik toegeskryf word aan die hemisferisiteit van die individu, waarna voorheen verwys is. 

Die waarneming van akkoorde blyk die funksie van die regterhemisfeer te wees (Gordon 

1974:132; Gates en Bradshaw 1977:418) terwyl intervalle ook in die regterhemisfeer gelokaliseer 

word (Gordon 1974:133). Volwasse nie-musici toon egter 'n sterker linkerhemisferiese betrokken

heid in die waarneming van gebroke akkoorde terwyl daar by ervare musici geen duidelike onder

skeid gevind word nie. Vokalisering van melodiee is hoofsaaklik gelokaliseer in die regter hemisfeer 

(Gordon 1974:127) en so ook toonkleur en toonsterkte (Gates en Bradshaw 1977:418-419). 

Daar is sterk aanduidings van die ontwikkelingsvermoe van die onderskeie hemisfere. Aiello 

(1979:470) meen dat die hemisfere die vaardigheid ontwikkel om 'n taak ewe suksesvol te behartig. 

Sy vind bewyse dat musikale opleiding, ouderdom en die fisiese parameters van die stimuli, 

hemisferiese lateraliteit belnvloed en dat die twee hemisfere inderdaad 'n ontwikkelingsproses as 

gevolg van opleiding ondergaan. 

N a aanleiding van die bewyse dat die een hemisfeer in staat is om sekere funksies van die ander 

oor te neem, verwys Gates en Bradshaw (1977:407) na die onderskeie sienings van Henschen, 

Kinsbourne, Reese en Smith, en kom tot die slotsom dat die hemisferiese funksies van volwassenes 

kwalitatief eerder as kwantitatief verskil. Elke volwasse hemisfeer is in 'n mindere of 'n meerdere 

mate in staat om die funksies van die ander te vervul en die afwesigheid van een hemisfeer het 

184 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012

 
 
 



ook weinig invloed op die hemisferiese spesialisasie van die oorblywende een. 

Vaardigheid in die beoefening van musiek kan moontlik meebring dat funksies wat normaalweg 

in die regterhemisfeer gelokaliseer is, oorgeplaas word na die linkerhemisfeer. In hierdie verb and 

meen Gardner (1982:92) die volgende: 

With musical training, it seems, a good deal of musical skill migrates across the 
corpus callosum . . . into the linguistically dominant left side. 

Hoewel die redes hiervoor nog onduidelik is, kan dit moontlik toegeskryf word aan verbale 

etikettering van musikale funksies as gevolg van opleiding. 'n Verdere verklaring is ook gelee in die 

teorie dat die regterhemisfeer besonder bruikbaar is vir die prosessering van ongewone of vreemde 

inligting. N amate vaardigheid in die prosessering van inligting ontwikkel, word hierdie vermoe 

oorgeplaas na die linkerbrein sodat die regterbrein vry kan wees vir genoemde unieke spesialiteit. 

'n Derde verklaring, is die moontlikheid dat begaafde musikale individue wat onderrig ontvang, 

meer linkerhemisferiese of bilaterale potensiaal besit en dus 'n groter analitiese benadering tot 

musiek openbaar (Gardner 1982:92). 

As die regterhemisfeer die potensiaal be sit om ongewone of vreemde inligting te prosesseer, is 

dit moontlik dat sekere funksies van die bladleesproses wei in die regterbrein gelokaliseer is. Daar 

word egter gewaarsku teen die tipering van die organisasie van musiek in die brein, aangesien 

daar waarskynlik groter variasie in die organisasie van musikale vaardighede gevind kan word as 

byvoorbeeld in die organisasie van linguistieke vaardighede (Gardner 1982:92). 

In 'n ondersoek na die lokalisering van musikale funksies in die brein, kan die emosionele kom

ponent nie uitgesluit word nie. Die emosionele aspek van musiek word verbind met misterieuse 

breinfunksies wat tot nog toe vir die mens 'n besondere bekoring inhou. Emosionele ervarings 

is dan ook gesetel in die regterhemisfeer (Gardner 1982:92) en die emosionele krag van musiek 

word soos volg geskets: 

We might speculate that music is the form of knowledge most intimately tied to the 
emotions, and emotion is essential to survival (Gardner (1982:92). 

In die lig van hierdie oorsig oor die verskynsel van hemisferiese spesialisasie is dit duidelik dat 

daar teenstrydige opinies aangaande die lokalisering van musiek in die brein bestaan.-Musikale 

vermoens kan dus nie sonder meer uitsluitlik aan een van die hemisfere verbind word nie. Daar 

moet nietemin gepoog word om die raakvlakke van hemisferiese spesialisasie met bladlees aan te 

toon. 
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11.4 Implikasies van hemisferiese spesialisasie vir bladlees 

Uit die voorgaande bespreking van die aard en funksies van die twee hemisfere blyk dit dat die 

twee hemisfere inderdaad oor unieke prosesseringswyses beskik. Die insigte wat na vore gekom 

het, dien ook as moontlike verdere verklarings vir leergedrag. 

Die opinies van Naude en du Preez (1988) asook die van Edwards (1979, 1988) aangaande 'n 

andersoortige vorm van leer, laat die vraag ontstaan hoeveel leerders miskien ook in bladlees as 

leergestrem bestempel kan word. Dat daar werklik twee vorme van leer en verstaan is, lei geen 

twyfel nie. 

Dit is teen hierdie agtergrond dat die argumente van Edwards (1979:37) belangrik is. Sy 

meen dat oneffektiewe onderrig in die gebruik van die potensiaal van die linkerhemisfeer in die 

hedendaagse skoolsisteem, skadelike gevolge het waarvan die linkerhemisfeer moeilik herstel. Die 

situasie ten opsigte van die regter hemisfeer is aansienlik swakker omdat daar min aandag aan die 

ontwikkeling van die regterbrein gegee word: . . . American scientific training through graduate 

school may entirely destroy the right hemisphere (Edwards 1979:37). 

Edwards (1988:11) haal in hierdie verband ook Zaidel aan: 

It is a common condemnation these days of our Western educational system that it 
discriminates against the right hemisphere. There is no doubt that our educational 
system is half-brained, but is it left-brained? 

Die vraag kan tereg gestel word of die voorkeurwyse van inligtingprosessering, waarin die 

regterhemisfeer prominent is, 'n regmatige plek in die huidige leersisteem op skool gegun word. 

As die hemisferisiteit van 'n persoon die voorkeurwyse van leer be!nvloed is dit noodsaaklik dat 

hierdie feit voor oe gehou word wanneer leergestremdheid ge!dentifiseer word. 

Wat die musieksituasie betref, is hierdie argument hoogs geldig. Leerlinge word gekondi

sioneer in een of ander vorm van leer, ongeag die moontlikheid dat hemisferiese dissonansie 

grootliks verantwoordelik kan wees vir trae vordering of wesenlike gebrek aan begrip. 

Dit is verder ook duidelik dat daar te min inligting beskikbaar is oor die wyse waarop musiek 

werklik geprosesseer word en dat hierdie aangeleentheid verdere navorsing benodig alvorens die 

invloed daarvan op musiekleer en veral op die bladleesproses, duidelik sal word. Daar kan egter 

gestel word dat musiek as 'n kunsvorm, behoort tot die other way of knowing waarna Edwards 

(1979:34) verwys. 

'n Baie belangrike verskil tussen voordragspel en bladlees kom ook uit die oorsig na vore. 

Gedagtig aan die karaktereienskappe van die onderskeie hemisfere, soos Edwards dit uiteensit 

(kyk voorbeeld 11.1) is dit duidelik dat voordragspel tot die regterhemisfeer, waarin tydloosheid 
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en fantasie 'n belangrike element is, behoort. Die beoefening van voordragspel versterk dan 

ook hierdie geneigdheid. Die bladleesproses is egter in hoofsaak 'n kognitiewe aktiwiteit, waar

tydens gekonsentreer moet word op die waarneming van stimuli - 'n aktiwiteit wat by uitstek 

aan die linkerhemisfeer behoort. Hierdie gedagtes getuig van verdere verskille tussen die twee 

musiseringsvorme en beklemtoon die noodsaaklikheid dat elk in eie reg ontwikkel behoort te 

word. 

Die besondere prosesseringsvermoens van die goeie bladleser, laat die vraag ontstaan of 

bladlees by hierdie lesers aan die spontane kwaliteite van die regterhemisfeer verbind word, ter

wyl swakker lesers op die vermoens van die linkerhemisfeer staat maak. Die stelling is voorheen 

gemaak dat vaardige lesers waarskynlik die musikale stimuli ervaar terwyl die swakkeres poog 

om dit te lees. Hierdie twee wyses van musiekervaring verskil radikaal en dit is moontlik dat die 

other way of knowing (Edwards 1979:34) ook hier van toepassing is. Gedagtig aan die argumente 

aangaande interferensie en oog-hand-span (kyk 9.3.1) asook bewyse dat vaardige lesers in staat 

is om musikale materiaal te manipuleer (Sloboda 1985:72) is dit duidelik dat goeie bladlesers 

ook anders te werk gaan in die realisering van die inligting op die partituur. Hulle verstaan 

die grafiese voorstelling van musiek op 'n wyse wat nie vir die swakker Ieser beskore is nie. Dit 

kan dus wees dat hemisferiese dissonansie nie by goeie bladlesers aanwesig is nie en dat hulle 

waarskynlik vanaf die begin van leeservaring 'n suksesvolle strategie vir die ontwikkeling van 

leesvaardigheid benut het. Die brein is dus vry om die musiek op 'n kreatiewe manier te ervaar 

en te manipuleer. 

Dit is egter verder moontlik dat hemisferiese dissonansie ( veral by swakker lesers) tydens 

bladlees ontstaan, aangesien die verwysingsraam (voordragspel) nie met dieselfde hemisferiese 

funksies verbind word as die funksies wat vir die leesproses benodig word nie. N avorsing toon 

ook dat nie alle aspekte van musiek in die regter brein gelokaliseer is nie. Die bladleser be trek 

dus waarskynlik albei hemisfere aktief in die leesproses. 

'n Verdere belangrike faset van hemisferiese spesialisasie, word ook in die voorgaande be

spreking geidenti:fiseer. Sover vasgestel kon word, is geen navorsing gedoen oor die mentale 

lokalisering van motoriese handelinge in musiek en die invloed van hemisferisiteit op hierdie han

delinge nie. Die bladleesproses bestaan nie slegs uit kognitiewe denkhandelinge nie maar ook uit 

psigomotoriese handelinge. Hoewel die twee prosesse totaal verskillend is (soos in Deel 2 uiteen

gesit) kan dit in die lees proses nie geskei word nie. Die lokalisering van die onderskeie funksies 

van die bladleesproses in die geheel (kognitief asook psigomotories) behoort dus die uitgangspunt 

in 'n ondersoek na die invloed van hemisferiese spesialisasie op bladlees, te wees. 

Desnieteenstaande kan gestel word dat daar uit bogaande oorsig aanduidings is dat die 

bladleesproses enersyds funksies betrek wat in albei hemisfere gelokaliseer is. So behoort vinnige 
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waarneming waarskynlik tot die linkerhemisfeer en die ongewone materiaal waarmee die leser 

gekonfronteer word, waarskynlik tot die spesialisasie van die regterhemisfeer. Andersyds weer is 

daar tydens bladlees nie tyd vir besinning oor die betekenis van stimuli nie, met die gevolg dat 

hierdie aspek van die leesproses waarskynlik ook tot die linkerbreinfunksies behoort. Die feit dat 

bladlees 'n leesproses is, toon weer verband met die lokalisering van verbale leesfunksies - dus 

die linkerhemisfeer. 

Hieruit blyk dit duidelik dat hierdie aangeleentheid indringende ondersoek benodig alvorens 

enige uitsluitsel oor die lokalisering van inligting en die funksies van die hemisfere met betrekking 

tot bladlees, gevind sal kan word. 
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Hoofstuk 12 

Oorsig 

In Deel 3 van hierdie studie is drie belangrike funksies van die menslike brein ondersoek. Daar 

is eerstens gekyk na die funksies van die geheuestore naamlik die sensoriese geheue, die kort

termyngeheue en die langtermyngeheue, waarna 'n verdere komponent van van die KG, naamlik 

blokvorming, ook aan die orde gekom het. Laastens is die verskynsel, hemisferiese spesialisasie 

en die funksies van die twee hemisfere van die brein, behandel. 

Die vernaamste bevindinge hieruit en die implikasies daarvan vir bladlees word vervolgens 

kortliks gestel. 

Dit is duidelik dat elk van die geheuestore uiters belangrike funksies tydens die bladleesproses 

verrig. Die keuse van inkomende inligting deur die SG, is byvoorbeeld van primere belang 

vir bladlees aangesien waarneming en die voorkeur wat aan spesifieke inligting gegee word. die 

proses van verdere inligtingverwerking inisieer. Die redes waarom inligting aan selektiewe aandag 

onderwerp word, is ook belangrik vir bladlees. Indien die bladleser hom van hierdie redes kan 

vergewis, kan dit 'n positiewe effek op waarneming tydens bladlees uitoefen. 

In hierdie verband is die funksies van die optiese sisteem belangrik. Uit die oorsig oor oog

bewegings en die funksies van die oog wat by bladleesbetrokke is, is dit duidelik dat die voile 

implikasies hiervan en die invloed daarvan op waarneming, grotendeels aan die meeste lesers on

bekend is. Heelwat probleme in sowel die opleidingsituasie as die leesproses het ook hul ontstaan 

in hierdie onkunde. Die oog is die belangrikste apparaat in bladlees aangesien al die verdere 

prosesse afuanklik is van die inligting wat deur waarneming bekom is. Hierdie feit word deur 

die meeste onderwysers en bladlesers onderskat. Ontwikkeling van die vermoens van die oog 

en optimale benutting daarvan as hulpmiddel in die ontwikkeling van leesvaardigheid, behoort 

voorkeur te geniet. 
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Die bespreking van die verskynsels, oog-hand-span en interferensie en die wedersydse invloed 

hiervan op bladlees, ondersteun die hipotetiese beskouing dat inligting by goeie bladlesers op 

'n unieke wyse geprosesseer word. Hierdie indi"idue is in staat om inkomende inligting en 

voorkennis in die realisering van die notebeeld, op 'n besondere wyse te sintetiseer. Dit is 

duidelik dat waarneming by goeie lesers 'n ander funksie as slegs die visuele inname van data 

vervul. Daarenteen berus die vaardigheid van die swak Ieser hoofsaaklik op visuele waarneming 

en die beperkte vermoens van die ikoniese- en korttermyngeheue. 

Dit is baie duidelik dat die onderskeie vermoens van hierdie twee lesertipes radikaal verskil. 

Daar is baie inligting oor die onvermoe van die swak Ieser maar die wyse waarop die goeie Ieser 

tydens bladlees te werk gaan in die manipulering van musika.le materiaal, is nog nie voldoende 

ondersoek nie. In die soeke na oplossings vir die bladleesprobleem is so 'n ondersoek noodsaaklik 

ten einde die onderskeie vaardighede en leestegnieke in perspektief te stel. N avorsing oor hierdie 

onderwerp behoort aandag te geniet. 

Die waardevolste aspek van geheuefunksies wat met betrekking tot die bladleesprobleem in 

die ondersoek geldentifiseer is, is die kontekssensitiwiteit van die KG. Hierdie verskynsel raak 

waarskynlik een van die grootste oorsake van die probleem. In bladlees fungeer die KG in 

'n bindingskapasiteit tussen die inkomende inligting vanuit die SG en kontekstueel-kloppende 

inligting vanuit die LG. Inligting wat nie in die eerste plek in konteks in die LG geberg is nie, 

word baie moeilik herwin (De Wet et al. 1981:266-267). 

Dit is presies die situasie met bladlees omdat inligting aangaande die notebeeld in die kon

teks van voordragspel in die LG gekodeer is. Dit geld ook nie slegs vir die kognitiewe prosesse 

van bladlees nie maar ook vir die motoriese prosesse. Konsentrasie op die wyse waarop inlig

ting gekodeer word vir berging in die LG, behoort dus 'n belangrike prioriteit te wees in die 

aanvangsonderrig van bladlees. Die proses van inligtingverwerking speel 'n fundamentele rol 

in die kodering en berging van inligting en dit mag daarom nie in die wyse waarop leerstof in 

aanvangsonderrig aangebied word verontagsaam word nie. 

Hieruit is dit duidelik dat daar in aanvangsonderrig 'n onderskeid gemaak behoort te word 

tussen die kodering van inligting in die konteks van voordragspel en bladlees onderskeidelik. 

Leesvaardigheid behoort van primere belang te wees, altans totdat die leerling die basiese tegnieke 

en vaardighede kan beheer. 

Wat blokvorming betref is dit duidelik dat hierdie waardevolle meganisme en die moont

likhede wat dit vir bladlees hied, nie optimaal benut word nie. Swak lesers ondervind probleme 

ten opsigte van eenheidswaarneming van musikale materiaal en dit bring mee dat waardevolle 

waarnemingstyd as gevolg van die onvermoe verlore gaan. 
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Die eienskappe van die blokvormingsproses en die verband daarvan met bladlees, behoort in 

eie reg ondersoek te word. Leerlinge behoort van die begin af gekondisioneer te word in hierdie 

aspek van waarneming en inligtingkodering. Blokvorming is ook nie slegs van toepassing op 

kognitiewe funksies nie maar ook op psigomotoriese funksies omdat handgrepe, vingersettings en 

veral sekwensiele motoriese denkhandelinge (gebeuresekwense) ook as 'n gestalt fungeer. 

Eenheidswaarneming is 'n onderrigbare leestegniek. In bladleesopleiding behoort hierdie 

moontlikheid vanaf die begin toegepas te word, sodat dit ook in diens van voordragstudie opti

maal benut kan word. Hierdeur kan ure van ontsyferingstyd wat by die instudeer van nuwe werke 

verkwis word, beter benut word. Tydens bladlees kan blokvorming ook dien as 'n hulpbron vir 

konsentrasie. Hierbenewens kan die effektiewe toepassing van blokwaarneming tydens vooraf

beskouing, die leespoging aansienlik vereenvoudig en ook groter sekuriteit tydens die realisering 

van die notebeeld daarstel. 

Die voordele van blokvorming is s6 waardevol dat die nastreef van vaardigheid in hierdie 

tegniek ook voorkeur behoort te geniet. Hierdie vaardigheid kan eweneens hoogs effektief in die 

beoefening van voordragspel benut word. 

Hemisferiese spesialisasie is 'n terrein waarop daar nog baie navorsing gedoen moet word, 

veral ten opsigte van verskeie aspekte van musiek. Dit is duidelik dat hierdie denkrigting radikale 

verandering in die benaderings tot leer en leergestremdheid tot gevolg het. Die feit dat laterale 

dominansie nie as absoluut beskou kan word met betrekking tot spesifieke funksies en veral 

die lokalisering van hierdie funksies in die brein nie, dui op tekortkominge wat as gevolg van 

hemisferisiteit in die leergeskiedenis van individue kan ontwikkel. Dit is dan ook die kreatiewe 

individu wat as gevolg van hemisferisiteit die meeste skade kan ly. 

Bewyse van bilaterale lokalisering van spesifieke funksies laat die vraag ontstaan of hier

die verskynsel, tesame met hemisferisiteit, moontlik hemisferiese dissonansie by bladlesers kan 

veroorsaa.k. Die bladleesstandaard van die meeste lesers is s6 laag dat dit nie slegs aan swak 

leesvermoe toegeskryf kan word nie. Dit is duidelik dat bykomstige elemente hieraan deel het. 

Hemisferisiteit kan egter waarskynlik ook as 'n verklaring dien vir die feit dat sommige indi

vidue in staat is om goed te kan bladlees. Die vermoede bestaan dat die vaardigheid van goeie 

lesers nie op waarneming berus nie, maar dat daar op 'n ander wyse te werk gegaan word in die 

realisering van die notebeeld. Vir hierdie lesers is waarneming slegs 'n middel tot 'n doel. Dit 

is moontlik dat hierdie wyse van dataverwerking verb and hou met die ... other way of knowing 

waarna Edwards (1979:35) verwys. 

Hemisferisiteit het waarskynlik eweneens 'n groot invloed op voordragstudie. Een van die 

hoofredes waarom die meeste leerlinge baie tyd benodig om nuwe werke te bemeester, kan 
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waarskynlik na hierdie verskynsel teruggevoer word .. Die feit dat die meeste leerlinge die stukke 

waaraan hulle soms maande lank gewerk het, knap mi die eksamen vergeet, dui op ernstige 

leemtes in die instudeerproses. Uit die oorsig aangaande breinfungering, is dit baie duidelik dat 

die kontrolehandelinge, repetisie en kodering, nie optimaal benut word nie. Die vermoede bestaan 

egter dat ander redes soos byvoorbeeld hemisferiese dissonansie, ook tot hierdie situa.sie hydra. 

Hoewel die voorgaande in hierdie stadium nog slegs bespiegelinge is, is daar sterk aanduidings 

van die geldigheid daarvan. Hierdie vermoedens baan die weg vir nuwe denke aangaande die 

bladleesprobleem. Daar is uit die ondersoek 'n groot hoeveelheid inligting bekom wat van veel 

waarde kan wees in die ontwerp van 'n opleidingsmodel vir bladlees. 

Die oorkoepelende gevolgtrekking is een van ontnugtering oor die erns van die bladleespro

bleem. Aan die ander kant is daar ook optimisme aangesien genoemde denkrigting die eerste 

tekens van 'n moontlike oplossing vir 'n paar fundamentele aspekte van die probleem, toon. 
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