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I DOEL VAN DIE STUDIE
Die doel van hierdie studie is tweeledig.
(a> Die vasstel van ontwikkelingsnorms vir artikulasie
vermoe by die jong Afrikaanssprekende kind.
(b) Die opstel van 'n voorlopige vorm van 'n Afrikaanle
artikulasietoets vir gebruik by jong kinders.

II OMSKRYWING VAN TERME
(a)

ARTIKULASIEVERMOE

Die woord "artikulasie" is afkomstig van die Latynse
Die spraakuiting
"articulo" - om litte saam te voeg.
as geheel word aa't ware beskou as saamgestel uit kleiner
dele of litte wat nie afsonderlik kan bestaan of funksioneer
nie, maar deur hulle samewerking kom die geheelfunksie tot
stand.
In die praktyk verwys die term "artikulasie" na die vorming
van spraakklanke deur 'n spreker.
Hierdie klanke kan nie
as spraakklanke afsonderlik funksioneer nie, maar deur
hulle samewerking kom die geheelfunksie van spraak tot
stand.
Artikulasievermoe word egter tans ook as 'n onaf
skeidbare dee 1 van die groter taalspektrum beskou.
McDonald se uiteensetting kan dien as verteenwoordigend
van die siening wat vry algemeen gehuldig word.
Taal het verskeie uitingsmoontlikhede, waarvan spraak een
is; spraak word deur verskeie onderling-geskakelde pro
sesse voortgebring, waarvan artikulasie een is (McDonald,
1964, p.71).
Verskillende skrywers laat, in hulle omskrywings van
artikulasie, die klem op verskillende aspekte val.
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McDonald gee die volgende definisie van artikulasie:
Artikulasie is In proses wat uit 'n reeks oorvleuelende,
ballistiese bewegings bestaan.

Hierdie bewegings plass,

in In wisselende mate, versperrings in die weg van die
na-buite-bewegende lugstroom en wysig gelyktydig hiermee
die grootte, vorm en aaneenskakeling van die resonansie
ruimtes

(McDonald, 1964, p.S7).

Wood omskryf artikuls

sie s6:
Dit is die produksie van afsonderlike klanke in In aaneen
lopende diskoers; die beweging en plasing, tydens spraak,
van daardie organe wat dien om die stemdraende of stemlose
lugstroom op so In manier te onderbreek of te wysig dat
betekenisvolle klanke voortgebring word; die spraakfunksie
wat grotendeela deur die bewegings van die onderkaak. lippe,
tong en sagte verhemelte uitgevoer word

(Wood, soos aange

haal deur Epstein, 1962).
In albei hierdie definisies word die nadruk op beweging
In Wood se definisie word egter 'n tweede saak
aangeraak, naamlik betekenis; die bewegings dien 'n be
sondere doel en wei die oordrag van betekenis van

spreker~

na luisteraar.
Rierdie twee aspekte verskyn ook in Morley se definisie
van artikulasie:
Artikulasie is In proses waardeur woorde tot uitdrukking
kom deur spierbewegings, wat deur ingewikkelde neuromusku
lere veranderinge beheer word.

Die bewegings maak die

produksie van onderskeibare spraakklanke moontlik
(Morley, 1965, p.l).
Artikulasiebewegings help dus om tekens tot stand te
bring.

Tekengroepering versinnebeeld betekenis.

Vir

die doel van hierdie verhandeling verwys "artikulasie
vermoi" na die spreker se vermoi om daardie bewegings te
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maak wat die klanke, wat in sy spesifieke taal as tekens
dien, tot gevolg het.

(b) ONTWIKKELINGSNORMS
Waar In bepaalde aspek van ontwikke1ing by die grootste
gedee1te van die norma1e bevo1king In vaste gang vo1g,
kan daar ontwikke1ingsnorms vasgeste1 word.

Vo1gens su1ke

norms word bepaa1 wat op In sekere tydstip tydens die
ontwikke1ing by In norma1e bevo1kings1id verwag kan word.
Daar kom egter by a11e aspekte van die kind se ontwikkeling
In groot mate van individue1e variasie voor
en Miller, 1967, p.193;

(Fry in Smith

Winitz, 1969, p.63).

Ontwikke1

ingsnorms kan nooit eng en abso1uut wees nie, maar word
slegs gebruik as aanduidings van die grense van In norma1e
ontwikke1ingsver1oop.

Dit word ook gebruik om vas te ste1

of In bepaa1de onvermoe op 'n bepaa1de ouderdom as normaal
beskou kan word, en of In vorm van spesia1e hu1p of op1ei
ding nodig is.
Navorsers het bevind dat daar vir die ontwikke1ing van
artiku1asievermoens we1 In (min of meer) bepaa1de ver100p
voorkom -- byvoorbee1d Berry (1969, p.165), Herriot (1970,
p.123), Higgs (1968), Hutcheson (1968), Roe & Mi1isen
(1942), Templin & Darley (1960), Templin (1952), Winitz
(1969, p.58v).
(0)

JQNG AFRIKAANSSPREKENDE KIND

Verwys na kinders tussen die ouderdomme van 3 jaar en 9 jaar
6 maande, van wie die huistaa1 Afrikaans is en wat In
Afrikaanse skoo1 of k1euterskoo1 bywoon.

Die vereistes

wat in hierdie opsig geste1 is, word later vo1lediger
bespreek.

(d) ARTIKULASIETOETS
'n Artiku1asietoets word gebruik vir die beskrywing en
eva1uering van In be1angrike dimensie van spraakgedrag,
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naamlik die produksie van die spraakeenhede van die taal.
(Templin & Darley, 1960).

Die doel waarmee die toets

toegepas word, sal bepaal watter soort artikulasietoets
toegepas word.

As daar net In algemene beeld van die kind

se artikulasievermoe verlang word (gewoonlik om te bepaal
of dit toereikend is en of terapie nodig sal wees), word
In siftingstoets gebruik.

As die kind se artikulasiever

moe in besonderhede beskryf en geevalueer moet word (ge
woonlik met die oog op die opstel van In terapieprogram),
word In diagnostiese toets gebruik.

III MOTIVERING VIR DIE STUDIE
(a)

DIE VASSTEL VAN ONTWIKKELINGSNORMS VIR ARTIKULASIE
"
\~ BY DIE JONG AFRIKAANSSPREKENDE KIND

(1) DIE NUT VAN ONTWIKKELINGSNORMS
Ontwikkelingsnorms word in die eerste plek benodig om In
normale ontwikkelingsverloop vas te stel, met ander woorde
hoe lyk die gemiddelde patroon van ontwikkeling.

(Na

vorsing op hierdie gebied met be trekking tot die ontwik
keling van artikulasievermoens word elders bespreek).
Met behulp van ontwikkelingsnorms word bepaal op watter
ontwikkelingspeil In kind is, ook wat 8y artikulasie betref
(soos byvoorbeeld in Hutcheson se uiteensetting, 1968).
Dit word gebruik om te beslis of In bepaalde onvermoe op In
bepaalde ouderdom as normaal beskou kan word -

in die

geval van artikulasie, word die vraag gewoonlik so gestel:
Is dit normaal dat In kind op hierdie ouderdom nog nie
hierdie klank reg gebruik nie?

Veral by In geval waar

daar veelvuldige probleme teenwoordig is, is dit dikwels
van belang om vas te stel of aIle aspekte van die norm
afwyk en indien wei, of daar In ooreenstemmende mate van
vert raging of afwyking voorkom.
Ontwikkelingsnorms word ook gebruik by vergelykende studies
-- byvoorbeeld om twee groepe wat in een opsig verskil.
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met mekaar te vergelyk betreffende bulle ontwikkeling in
ander opsigte (byvoorbeeld Morley,

1965~

p.36).

Ook word

ontwikkelingsnorms op die een gebied vergelyk met die op
ander gebiede, byvoorbeeld artikulasie-ontwikkeling word
vergelyk met die norms vir klankdiskriminasie, woordeskat
en sinstruktuur om 'n beeld van die onderlinge verwantskap
tussen bierdie vermoens op verskillende ouderdomspeile te
verkry.

Vergelykings kan ook getref word tussen die ont

wikkelingsverloop van verskillende bevolkingsgroepe.

Die

invloed van faktore soos sosio-ekonomiese agtergrond word gemeet
deur bulle invloed op die ontwikkelingsnorms.
Op dieselfde wyse dien ontwikkelingsnorms as grondslag vir
verskeie vorms van navorsing, byvoorbeeld die Boeke na
linguistiese universeelbede.
Ontwikkelingsnorms word ook by toetsing gebruik, BOOS
dikwels by die ontleding van artikulasietoetsresultate
(byvoorbeeld Barker & England, 1962).

By siftingstoetse,

in grootskaalse opnames, word ontwikkelingsnorms benut om
kinders uit te sonder wat spraakterapie nodig bet omdat
bulle artikulasie ontoereikend is vir bulle ouderdom
(Templin & Darley, 1960, pol).
Uit bierdie kort oorsig blyk dit dat ontwikkelingsnorms
vir artikulasievermoe weI deeglik 'n doel dien.

Daar word

nie beweer dat die vasstelling van sulke norms die ver
naamste aspek in die ondersoek na artikulasievermoens is
nie;

'n kwalitatiewe ontleding van gegewens bly altyd on

ontbeerlik.

Die basiese gegewens vir navorsingBdoeleindes

sluit egter die ontwikkelingsnorms ook in en daarom word
dit as belangrik beskou.

«(I) ONTWIKKELINGSNORMS VIR VERSKILLENDE TALE
Verskillende tale benut verskillende klanke in bulle
foneemstelsels.
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So verskyn daar byvoorbeeld die volgende klanke as foneem
realisering in Engels, maar nie in Afrikaans nie:

[el, [a], L~A], [b], [3].
Voka Ie: [ I ], [Ee 1, [D], [A], [Q)], [3: ].
Konsonante: [.I],

Diftonge: [aG.l], [181,

[ee].[Q)~

Klanke wat in (nie-dialektiese) Afrikaans as foneemreali
serings voorkom, maar nie in Engels nie, is die volgende:
Konsonante: [r], [x]~ [c], ['?], [9], [Jl], [Ft.1.

I€ : 1,

Vokale: [y], [ed, [0:1,

[0], [0:], lee].

Diftonge: [o:i], lui}, [eey], [iu].
Verder kom daar by die stemlose afsluitingsklanke in die
Engels aspirasie voor, wat in die Afrikaans (normale
omgangsstyl) nie voorkom nie.
In die ontwikkelingsnorms wat vir een van bierdie twee tale
opgestel is, sal daar dus klanke verteenwoordig wees wat nie
as foneme in die ander taal voorkom nie; aan die anderkant
sal daar ook die klanke wat slegs in die ander taal as
foneme voorkom, ontbreek.

Vir elke taal sal dit dus

nodig wees dat daar In eie stel ontwikkelingsnorms vir
die realisering van foneme opgestel word.

Verskillende

dialekte en praatstylvariasies kan selfs binne een taal ver
skillende wyses van foneemrealisering te weeg bring.
Selfs waar

daar~

oppervlakkig gesien, ooreenstemmende

foneemgroepe in twee verskillende tale voorkom, sal die
fisiese vorming van die klanke wat daardie foneme ver
teenwoordig, verskil.

Daar is, in elke taal,

In gewisse

ooreenstemming tussen die klanke wat aan dieselfde groep
beboort, wat veroorsaak dat die klankstelsel van elke
taal In unieke, kenmerkende aard bet.
[t]

In In taal waar

byvoorbeeld met die tongpunt ver terug gevorm word,

sal [d]

en [n]

nie, as [b]

ook nie voor teen die tande gevorm word

volledig stembebbend is, kan 'n mens taamlik

seker wees dat [d]
1926, p.247).

en [g]

ook so sal wees (Jespersen,

Dit is hierdie saak wat aangeroer word
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wanneer daar gese word dat elke taal 8y eie (aktiewe) ar
tikulasiebasis het.
"Onder artikulasiebasis word verstaan die verhouding van
die spraakorgane, edit is mate van spierspanning, mate van
stem, mate van

vernouing~

ensovoorts) by die uitspreek

van spraakklanke in die spraakverband, ten opsigte van die
neutrale stand of stand van rus.

Hierdie verhouding kan

in verskillende tale, selfs in verskillende vorme van die
selfde taal, baie verskillend wees"

(Ie Roux & Pienaar,

1927, p.42).
So word daar ook onderskei tussen In sogenaamde "slap
artikulasiebasis il wat minder spierspanning vereis, en In
"gespanne artikulasiebasis,t waar meer spierspanning vereis
word.

Die vokale van In taal met In gespanne artikulasie

basis is meer kardinaal as die van In taal met In slap
artikulasiebasis.
By die opstel van ontwikkelingsnorms vir artikulasievermoe
moet daar telkens beoordeel word of die realisering van
In bepaalde foneem aan die norm voldoen.
basis van die gegewe taal

Ie

Die artikulasie

die norm vas en sal dus In rol

by die beoordeling speel.
Spraakklanke is basies beweging.

Hierdie bewegings word

gewysig onder andere deur die fonetiese omgewing (Gray, in
Travis, 1957, p.9l).

Dit wil se al daardie klanke wat

die spesifieke klank voorafgaan of daarop volg, bet In in
vloed op die vorming daarvan.
die taal speel bier ook In rol

Die artikulasiebasis van
byvoorbeeld by on slap

artikulasiebasis gaan eksplosiewe klanke in bepaalde po
sisies oor tot frikatiewe klanke (Ie Roux & Pienaar, 1927,
p.43).

So In wysiging is in daardie taal dan aanvaarbaar;

maar nie in In taal met on meer gespanne artikulasiebasis
nie.

Hierdie uitwerking is weliswaar gering en tot baie

min gevalle beperk, maar waar die realisering van In
bepaalde foneem in In klankomgewing (woord of sin) beoor
dee 1 word, kan die artikulasiebasis die

g~en8e

vir aan

vaarbaarheid van In sekere soort klank beinvloed.
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Die gevolgtrekking kan nou gemaak word dat ontwikkelings
norms belangrik is as grondslag van sowel terapie as
navorsing op die gebied van artikulasievermoe.

Aangesien

die norm wat vir een taal opgestel is, nie sonder meer op
'n ander taal oorgedra kan word nie, is dit wenslik dat
elke taal sy eie stel norms sal he.

Sulke norms vir die

ontwikkeling van artikulasievermoe vir Afrikaans is nog
nie van te vore opgestel nie.

Daarom is hierdie studie

gemik op die vasstel van ontwikkelingsnorms vir artikula
sievermoe by die jong Afrikaanssprekende kind.

(b) DIE OPSTEL VAN 'N VOORLOPIGE VORM VAN IN AFRIKAANSE
ARTIKULASIETOETS VIR GEBRUIK BY JONG KINDERS
(I)

DIE NUT VAN 'N ARTIKULASIETOETS

Waar daar artikulasiefoute voorkom, moet hierdie foute ge
identifiseer word voordat daar met spraakterapie begin
word.

'n Artikulasietoets word algemeen beskou as 'n

basiese werktuig van die spraakklinikus -- dit bied In
stelselmatige metode van opsporing en aantekening, vir die
beskrywing en evaluasie van die produksie van 'n taal se
spraakeenhede.
deur Goldman &
Spriestersbach,

(Hierdie saak is onder andere uiteengesit
Fristoe~

1952~

1969, p.4; Johnson, Darley &

p.2l; Templin & DarleY9 1960, p.l).

Soos aIle kliniese toetse, word ook die artikulasietoets
vir verskillende doeleindes gebruik.

Dit word eerstens

gebruik om vas te stel watter foute weI voorkom.

Die

huidige status van die artikulasiegedrag in vergelyking
met die toepaslike norms word dUB bepaal.

Daar word

beslis wat die aanvangsvlak vir terapie sal wees.

Die

artikulasietoets gee 'n aanduiding van watter klank
klanke die eerste aangepak sal word.

of

Waar terapie reeds

In ruk lank aan die gang is, word 'n toets gebruik vir
herevaluasiedoeleindes.

Dit bied In waardebepaling van

die veranderinge in artikulasiegedrag oor die verloop
van tyd.

In Toets is nuttig by In voortdurende validasie,
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om die juistbeid of geslaagdbeid van besluite en prosedures
te bevestig.

Ook by ontslag kan 'n toets gebruik word;

'n toepaslike vorm van in artikulasietoets kan die toekom
stige artikulasiegedrag in natuurlike situasies voorspel
(Weston, 1972, p.1S3).
Volgens McReynolds en Huston (1971) kan 'n fonologiese
evaluasie gebruik word om te bepaal of kinders met
kulasiefoute ontoepaslike foneemreels

gebruik~

arti

en of die

nodige motoriese response wel in bulle artiku1asiereper
toires teenwoordig is.

Artiku1asietoetsing kan dan

beskou word as toetsing van die foneemste1se1 van 'n taa1,
daarom ook as 'n dee1 van taa1toetsing (Epstein, 1962).
Waar 'n volle bee1d van die kind se 1inguistiese vermoens
ver1ang word, is die artiku1asietoets as 1inguistiese teg
niek onontbeer1ik.
Dit is dus duide1ik dat 'n artiku1asietoets van sowe1
kwantitatiewe as kwa1itatiewe nut is en 'n be1angrike ro1
in die tota1e ondersoek- en terapieprosesse spee1 -- vera1
aangesien artiku1asieprob1eme In onderafde1ing van so ve1e
komp1ekse k1iniese prob1eme vorm.

<TT) 'N AFRIKAANSE ARTIKULASIETOETS
Daar bestaan tans geen gestandaardiseerde Afrikaanse
Om bierdie rede word in bierdie

artiku1asietoets nie.

studie gepoog om 'n voor10pige vorm van 'n Afrikaanse
artiku1asietoets vir gebruik by jong kinders op te ste1.

IV

MElDDE VAN VERWYSING

Wanneer daar na die mening van 'n sekere persoon verwys
word en die gedee1te in 'n artike1 voorkom, sal geen
b1adsyverwysing aangegee word nie.

Die vo11gedige

verwysing na die b1adsynommers van die artike1 verskyn
in die bib1iografie.

Indien so 'n persoon se mening

egter in boekvorm vervat is, sal die b1adsynommer by
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die verwysing aangehaal word.

By elke verwysing verskyn

die datum van uitgawe van die betrokke werk.

V AANBIEDING VAN HOOFSTUKKE
Hoofstuk een bied 'n omskrywing van terme en 'n motivering
vir die studie.

In die daaropvolgende twee hoofstukke

word die ontwikkeling van normale en afwykende artikulasie
bespreek, veral met betrekking tot die navorsing op die
gebied.

Hoofstuk

~ier

handel oor

ve~skeie

aspekte van

artikulasietoetsing.
In hoofstuk vyf word die eksperimentele metode en
prosedure uiteengesit en die resultate met betrekking
tot ontwikkelingsnorms word in hoofstuk ses bespreek.
Die slothoofstuk bestaan uit 'n samevatting van die
bevindings, die aanwendingsmoontlikhede daarvan vir
die opstel van 'n artikulasietoets en aanbevelings vir
verdere navorsing.

VI

SAMEVATTING

Artikulasievermoe is omskryf in terme van hoofsaaklik
twee samestellende vermoens, naamlik beweging of motoriese
vaardigheid en fonetiese betekenisoordrag of taalvaardig
heid.

Navorsers het bevind dat daar vir die ontwikkeling

van artikulasievermoe weI 'n (min of meer) bepaalde ver
loop voorkom.

Die artikulasietoets, wat vir die beskry

wing en evaluasie van hierdie vermoens gebruik word, is
kortliks bespreek.

'n Meer uitvoerige bespreking kom in

hoofstuk viervoor.
Vervolgens is die motivering vir die studie uiteengesit aan
die hand van 'n bespreking van die nut van ontwikkelings
norms, wat vir elke taal afsonderlik opgestel moet word,
en die dringende behoefte aan 'n Afrikaanse artikulasie
toets.

So 'n toets sal 'n middel voorsien waarmee die

jong Afrikaanssprekende kind se artikulasievermoe geevalueer
en in sekere opsigte met norms vergelyk kan word.
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BOO F S T lJ K THE E
I

DIE ONTWIKKELING VAN ARTIKULASIEVERMOENS

Uit verskeie omskrywings van artiku1asie bet dit geb1yk
dat sowe1 motoriese beweging as 1inguistiese betekenison
derskeid

by die begrip

lI

ar tiku1asievermoens" betrokke is.

Motoriese vaardigbeid by die kind toon 'n ontwikke1ings
ver100p met ouderdomstoename en ook 1inguistiese vaardig
J

hede moet verski11ende ontwikke1ingsfases deur100p.
Artiku1asievermoens sal dus na verwagting in verbouding
tot bierdie prosesse verander en uitbrei.
(a)

INLEIDING: DIE ONTWIKKELING VAN NORMALE ARTIKULASIE
VERMOENS

(I) DIE BASIS
Gedrag is In integra1e dee1 van die organiese gebee1.
Gedrag is verwant aan vorm en funksie; die een kan beskou
word as In uiting van die ander (Lenneberg, 1967, p.l).
Artiku1asiegedrag bebe1s beweging van verski11ende strukture
die lippe, tong$ verbeme1te, kakebeen9 larinksspiere -
en is dus verwant aan die vorming en funksie van hierdie
strukture.

Daar is 'n verskeidenheid van faktore wat

in ro1 spee1 by die vorming van die artiku1asieorgane,
sowe1 voor as na geboorte.

Die vorming van hierdie organe

bet 'n invloed op bulle funksionering.

Die funksionering,

dit wil se die werking van die spiere, speel egter ook
weer 'n ro1 in die vorming van die tota1e kompleks (soos
byvoorbee1d beskryf deur Cox, ASBA Report 1970, p.26v).
Die ontwikke1ing van die mond-kee1-kompleks staan dan on
der die inv10ed van verskeie funksies wat die gesament1ike
werking van verski11ende

s~iere

vereis -- onder andere

voedselopname, asemba1ing en die gerigte motoriek van
die hoof- en 1iggaamshouding.

Laasgenoemde is betrokke

by die stabi1isering van die onderkaak en byoied (in in
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bepaalde fase van neuromuskulere ontwikkeling)7 waardeur dit
vir die tong moontlik gemaak word om die bewegings vir kou
en praat te kan uitvoer (Beiboer e.a., 1970,

p.24).

Die sogenaamde " pr imere" funksies van sing, suig en kou
word deur sommige outoriteite as die basis vir artikulasie
ontwikkeling beskou (Shohara, 1942; Luchsinger & Arnold,
1965, p.346), hoewel die bewegings wat vir spraak gebruik
word, dikwels heelwat van hierdie primere bewegings verskil
(Peterson, in Malmberg, 1968, p.156; Bradley, ASHA Report
1970 p p.77).

Damste (Beiboer, Damste e.a., 1970, p.24)

beskou die volgorde van ontwikkeling as belangrik; solank
as suiggedrag by voedselopname nog nie deur byt- en kou
gedrag opgevolg is nie, is die fondamente vir die leer van
goeie spraakbewegings nog te swak.
Tesame met die ontwikkeling van die spiere is die ontwik
keling van die skelet ook belangrik vir artikulasiebewegings.
Neurologiese ryping is noodsaaklik, nie aIleen met betrekking
tot spiervoorsiening nie, maar ook met betrekking tot tak
tiele, kinestetiese en ouditiewe terugvoer, waardeur die
bewegings van die artikulasie-organe uiteindelik beheer
word.

Verskeie interne faktore is dus betrokke by die

Ie van 'n grondslag vir artikulasievermoens.
Volgens Fry (in Smith en Miller, 1967, p.187) behels die
ontwikkeling van artikulasie vir spraak drie aspekte:
die aanleer van motoriese vaardighede, die bemeestering
en leidrade vir herkenning (met ander woorde die vaardig
hede van gehoor, tas en kinestese), en die opbou van 'n
voorraad linguistiese kennis wat die basis vorm vir Bowel
die produksie as die ontvangs van aIle aspekte van spraak
en taal, insluitende die foneemstelsel.

Die omgewing

speel dus ook In belangrike rol by die ontwikkeling van
artikulasievermoens.
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(11) VROEt KLANKUITINGE EN BABBELSPEL
Vanaf sy vroegste dae gee In normale kind uiting aan klanke
as In reaksie op sy toestand -- as hy ongemak moet verduur,
sal hy huil; andersins sal hy gewoonlik betreklik stil
wees.

Op In effens latere stadium begin hy klanke van

in verskillende aard te uiter, om ook sy meer aangename
gevoelens te vergesel.

Die enigste verwantskap tussen

hierdie klanke en spraak is die gebruik van die fisiolo
giese meganismes van asemhaling,

stemgewing~

en in In

sekere mate artikulasie.
Binne sy eerste lewensmaand begin die kind die klanke van
in menslike stem aan aangename situasies koppel.

Hy onder

skei waarskynlik nog nie die stem van ander klanke wat ter
selfdertyd voorkom nie.

Spoedig begin hy egter meer spe

sifiek op spraak reageer, hoewel dit nog vir hom 'n deel
van die situasie as geheel vorm.

Op hierdie stadium is

die hoeveelheid spraak wat die kind hoor, belangrik vir sy
toekomstige spraakontwikkeling; dit is in hierdie tydperk
wat hy leer luister, en waar die grondslag vir sy artikula
siepatrone dus vasgele word.
Tydens sy eerste lewensjaar bring die normale kind 'n groot
verskeidenheid klanke voort.

Hierdie klanke is afkomstig

van sy ervarings van genot sowel as sy ervarings van onge
rief.

Die begin van die sogenaamde babbelstadium is dus

nie duidelik afgebaken nie.

Babbelklanke word gekenmerk

deur herhaling van klankgrepe of klanke.

'n Betekenis

volle kenmerk is verder dat die kind die klanke vir sy eie
plesier uiter, nie meer net as In uiting van sy reaksies
nie.
Twee baie belangrike ontwikkelings vind hier plaas:
1. Die kind ontdek die moontlikhede van sy stem- en ar
tikulasiespierstelsels.

Hy leer om hulle op In ver

skeidenheid van maniere saam te voeg.

Hy bring
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dikwels klanke voort wat nie in die foneemstelsel van
sy taal vereis sal word nie.

Die kind "oefen li die

kombinasie van larinksaktiwiteit met bewegings van die
artikulators, die beheer (binne perke) van die larinks
frekwensie, die gebruik van die bewegende lugstroom vir
verskillende soorte artikulasies en die herhaling van In
sekere klank deur die bewegings te herhaal (Velten, 1943).
2. Die ouditiewe terugvoerkringbaan word vasgele.

As

klankproduserende bewegings oor en oor herhaal word 9
word In sterk band gele tussen taktiele en kinestetiese
indrukke en ouditiewe sensasies.

(ffl) VAN BEWEGINGS NA 'N FONEEMSTELSEL
In babbelspel kom In verskeidenheid van klanke voor, waar
van

sommige later agterwee gelaat sal word (soos byvoorbeeld

uiteengesit deur Velten, 1943).

Aan die ander kant word

al die klanke wat in die kind se taal nodig sal wees,
waarskynlik nie in babbelspel voortgebring nie.

Verander

inge in artikulasie en ook nuwe klanke word nou deur naboot
sing te weeg gebring.

Bewyse hiervoor word gesien in die

feit dat daar In groot mate van ooreenkoms in uitspraak
eienaardighede by In moeder en haar kind voorkom.

Velten

(1943) meen dat die gebruik van onderskeidende klanke aan
vanklik beperk is omdat die kind nie sy foneemstelsel ver
kry deur In lukraak seleksie van babbelgeluide, of deur dit
kant-en-klaar van die volwassene oor te neem nie; maar deur
In stap-vir-stap vordering vanaf die grootste moontlike
foneemonderskeidings na kleiner en steeds kleiner onder
skeidings.

Hierdie stapsgewyse verloop sal uit die be

spreking van die navorsing (sien verder aan) toegelig word.
Teen die einde van die babbelstadium begin die kind dan
om spesifiek die klanke na te boots wat die mense om hom
maak, veral die moeder.

Dit is moontlik dat korttermyn

geheue, wat nog nie lang stringe elemente kan hanteer nie,
hier as In beperkende faktor

vir die spoedige aanleer

van In klankstelsel kan optree (Herriot, 1970, p.12l).
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AIle veranderinge, veral die aanleer van nuwe artikulasies,
wat in bierdie tydperk voorkom, is afbanklik van die voort
durende beloning wat voorsien word deur die situasies
waarin die kind bom bevind.
Direkte beloning, deur berbaling en goedkeuring van die
moeder se kant, is nie die enigste vormende krag wat op
die kind se gebruik van spraakklanke inwerk nie.

Her

kenning van woorde (die assosiasie van In woord met 'n
situasie) gaan enige poging van die kind om die woord met
betrekking tot daardie situasie te gebruik, vooraf.

Sodra

die kind selfs maar In klein aantal woorde bet wat by kan
berken en probeer se, begin by spontaan om bulle te ge
bruik.

Sy spraak is nou onderworpe aan die luisteraars

se reaksie; sy luisteraars bepaal asft ware die ontwikkeling
of verandering van sy artikulasiepatroon.

As sy uiting

genoegsaam ooreenstem met die patroon wat by uit die omge
wing geboor bet, sal by daarin slaag om die verlangde
reaksie te verkry.

Daar is dus In sterk dryfveer om sy

artikulasie te "oefen" en te verander, ten einde bomself
geredelik verstaanbaar te maak.

Die kind kan byvoorbeeld

ook vind dat In artikulasiepatroon wat die verlangde reaksie
by sy moeder uitlok, by ander mense misluk; dan moet by sy
artikulasiepatroon wysig.
Die kind is op bierdie stadium steeds besig om sy motoriese
vaardigbede te ontwikkel en te verfyn.

Dit speel ook In

vername rol by die wysiging van sy artikulasiepatroon.

Die

oorgang van growwe (Vlgross") artikulasiebewegings na pre
siese en fynbebeerde bewegings vind geleidelik plaas en
strek oor die eerste paar jaar van die kind se lewe.
Fletcber (soos aangebaal, ASHA Report, 1970, p.82) beskryf
byvoorbeeid die realisering van die

It I

en

Idl

foneme by

die jong kind as gekenmerk deur bree kontak met 'n stoot
beweging, waar die tong rofweg en nie-spesifiek met die
tandrif en bo-tande in aanraking gebring word.

By vol

wasse spraak bestaan bierdie beweging uit 'n ratse, skerp
beweging van die tongpunt teen die tandrif, vat vlug
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losgelaat word en vergemaklik word deur die algemene gereed
heidshouding van die tong as geheel.

In Verdere voorbeeld

van die verskil in motoriek word gesien wanneer die jong
kind die onderkaak saam oplig as hy die apeks van die tong
willig.

vn Ouer spreker kan die tong-apeks onafhanklik

lig (Bradley, ASHA Report 1970, p.82).

Veranderinge in

artikulasiepatroon kan dus slegs gemaak word in so verre
as die bewegingsmoontlikhede van die artikulasie-organe
deur ryping toegelaat word.
Die kind se artikulasieveranderinge onder druk van volwas
senes se reaksies op sy uitinge is die eerste stap in die
rigting van vaslegging van sy foneemstelsel.

Die ontwik

keling van die kind se foneemstelsel toon interessante
ooreenkomste met die ontwikkeling van die grammatikastelsel.
Die kind het blykbaar op enige gegewe tydstip vn volledige
stel beginsels en vir die verkryging van hierdie beginsels
is hy daarvan afhanklik dat hy sy eie uitinge en die van
andere kan hoor (Herriot? 1970, p.120).

Die omgewing

voorsien dus nie net 1n klankmodel nie maar ook In model
vir In stelsel van beginsels.
Die ontwikkeling van die fonologiese stelsel sluit dan ook
die aanleer van die verspreiding van foneme in (Winitz,
1969~

p.55).

Hierdie proses is, soos reeds geblyk het,

deels afhanklik van die kind se herkenning en nabootsing
van reekse, maar word ook bevorder deur die voorkoms van
minimale pare.

As die verskil tussen twee foneme die

enigste onderskeidende

kenmerk vorm tussen twee woorde

wat die kind dikwels hoor en gebruik, sal hy gou leer
om albei foneme te realiseer.

Dit is dus nie net die

reaksie van die luisteraar wat tn rol speel nie, maar
ook die struktuur van die taal self.
Behalwe die foneme as sodanig, is dit moontlik dat die
kind ook besig is om die verskeie

distinktiewe of

kenmerkende eienskappe van foneme te leer.

Jakobson
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& Halle (soos aangehaal deur Herriot, 1970, p.22) beweer
dat die ontwikkeling van elke kind se taal In bepaalde
volgorde in die verkryging van hierdie distinktiewe eien
skappe toon.

(Ook Velten, 1943, ondersteun die gedagte

van 'n universele ontwikkelingsverloop van kenmerke by die
aanname van foneme).

Jakobson & Hallemeen dat die

onderskeidings (distinctions) wat die mees seIde in die
tale van die wereld voorkom, die laaste verkry word.

Die

afleiding word gemaak dat die aanname van vokaal- en kon
sonantfoneme volgens aangebore beginsels wat linguisties
universeel is, verloop (Weir, in Smith en Miller, 1967,
p.154).

In Verdere argument ten gunste van hierdie op

vatting is dat dowe kinders die foneemteenstellings van
hulle moedertaal kan bemeester ten spyte van In aansien
like gehoorverlies (Herriott, 1970, p.122).

Dit if egter

moontlik slegs In aanduiding dat daar baie verskillende
akoestiese en artikulatoriese leidrade is wat In kind kan
gebruik;

'n dowe kind is moontlik meer afhanklik van in

ligting wat gegrond is op die taktiele en kinestetiese
selfstimulasie wat van artikulasie afkomstig is.
As alternatief vir In stel aangebore distinktiewe eienskappe
stel Herriot (1970, pp.l22-123) In stel sogenaamde "expe
riential" distinktiewe eienskappe -- dit is leidrade wat die
kind self gebruik en sal in die vroee stadia van kind tot
kind verskil.

In Essensiele sy van hierdie konsep van

kenmerkende eienskappe is dat klanke vergelyk kan word
volgens verskeie kriteria. waarvan daar slegs een verskillend
hoef te wees ten einde twee klanke in verskillende kate
goriee te plaas.

Hierdie essensiele aspek is moontlik In

eienskap van meer as een stelsel -- enige stelsel wat meer
en meer met die volwasse stelsel ooreenkom, soos wat growwe
perseptuele

en artikulatoriese onderskeidings verfyn.

Herriot noem hierdie proses "acquired distinctiveness of
cues", aangesien leidrade wat aanvanklik nie waargeneem
is nie, later gebruik word om tussen foneme te onderskei.
In hierdie opsig stem die ontwikkeling van die foneemstel
sel dan presies ooreen met die ontwikkeling van grammati
kale en semantiese vaardighede.
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Winitz (1969, pp.86-87) stel dit egter duidelik dat die
kenmerkende eienskap-benadering sekere leemtes het.
Spraakpersepsie en -produksie behels oorwegings van byvoor
beeld tydsfaktore en ko-artikulasie, wat nie in sulke
modelle gespesifiseer word nie.
interessante materiaal
oor

is~

Hoewel dit dus teoreties

is daar nog baie aspekte waar

geen besliste uitspraak gelewer kan word nie.

Samevattend kan nou gese word dat die aanleer van die
"korrekte produksie " van klanke verwys na die vermoi om spe
sifieke artikulatoriese of fonetiese bewegings te maak op
maniere wat in die taalgemeenskap aanvaarbaar ia.

Daar is

in die verlede aanvaar dat die chronologiese ontwikkeling
van apraakklanke beteken die ontwikkelingsverloop van
aanleer van die spraakklanke van 'n taal.

Maar dit is

eintlik iets meer ingewikkelds wat plaasvind, naamlik die
aanleer van 'n taal met al sy reils of subatelsels van
reels.

Een van die subatelsels vat aangeleer word, is die

fonologiese stelsel ---

dit wil se die aanleer van die

teenstellingselemente (contrastive elements) van In taal.
Volgens Lenneberg (1967, pp.375-377) is hierdie hele ver
loop~

die hele proses van taalontwikkeling, gegrond op In

aangebore biologiese taalkapasiteit wat by aIle mense voor
kom.
Die gedagtes wat tot dusver bespreek is, het meestal 'n
ooraprong in die navorsing gevind.

Navorsingsgegewens ia

'n belangrike grondslag vir aIle pogings om tot

9

n begrip

te kom van die ontplooiing van die mens as sprekende wese.

(b) NAVORSING
in Groot hoeveelheid navorsing is op die gebied van arti
kulasieontwikkeling

onderneem en die resultate is op 'n

verskeidenheid van wyses aangeteken en verwerk.
'n Volledige oorsig sou te veel ruimte in beslag neem,
dUs word net enkele aspekte van die navorsing en In paar
aktuele ondersoeke hier kortliks bespreek.
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In die bespreking sal die term "foneem ll en die notering

Ipl

gebruik word vir die eenheid wat in In taa1 se fono10giese
ste1sel voorkom, terwyl na die verklanking daarvan verwys
sal word as die realisering van die foneem, met die
notering [pl

In baie van die ondersoeke is daar geen

duidelike onderskeid tussen I1foneem", lIklank", " art ikulasie",
"spraakklank " en so meer getref nie.

Die oorspronklike

terminologie word behou waar dit duidelik en sinvol is, maar
waar dit verwarrend kan wees, is dit na goeddunke met bo
vermelde terme vervang.

(') PRELINGUISTIESE UITINGE
Die term "prelinguistiese uitinge" verwys na uitinge 
dit wi1 se klanke of fone
eenhede

voordat hulle as linguistiese

dit wil se foneme en woorde -- gebruik word.

O.C. Irwin (in Kaiser, 1957, pp.403-4l6) bet op hierdie
gebied navorsing gedoen, om te bepaal of daar enige wetma
tigheid in die vroee stadia van ontwikkeling is, voordat
daar betekenis (linguistiese betekenis) in die kind se
uitinge is.

Indien so In wetmatigheid weI sou voorkom,

sou dit moontlik van k1iniese nut wees met die oog op aan
duidings van 'n vertraging of ander wysiging in die ont
wikke1ing, waar In vroee

remediele program dan ingestel

sou kon word.
Twee kante van die saak is

bestudeer~

naam1ik (in Irwin se

eie terminologie) die foneemtipe wat voorkom en die voorkoms
frekwensie van foneme.

Aangesien in hierdie studies egter

juis daardie uitinge nagegaan is wat voorkom voordat die
kind taal gebruik, is hierdie terme nie van toepassing nie.
Die term "k1ank" sou eerder van toepassing wees -- meer
hieroor later.
Daar is bevind dat die [00] klank in die eerste tien dae
die vokalisering oorheers.

Voor- en middelvokale bet

die hoogste voorkomsfrekwensie, met die uitsondering van

20

die voorvokale [i]

en [e] •

heid van agtervokale.

Daar is byna algehele afwesig

Die vokaalklanke wat die meeste in

die eerste maande voorkom~ is [11 , [e:1

en [A] •

Die voor

koms van elk van hierdie klanke neem af met ouderdom, ter
wyl die ander voorvokale ([ i]

en [ e]) toeneem.

Die ver

naamste ontwikkeling vind egter ten opsigte van agtervokale
plaas.
Ten opsigte van konsonantklanke, kom velere en glottale
klanke die meeste by die pasgeborene voor.
afwesig.

Lipklanke is

In teenstelling dus tot die vokale klanke, wat

hoofsaaklik voor in die mond gevorm

word~

word omtrent

98% van die konsonantklanke aanvanklik agter in die mond
gevorm.

Op ongeveer 5 tot 6 maande verskyn die klanke

[bl, [m], [wl, [d], [n], [..r]

egter ook.

S008 reeds vermeld, word die klanke wat tot dusver beskryf
is, deur Irwin nie as fone nie, maar as foneme aangedui.
Vol gens sy beskrywing het die gemiddelde baba onder twee
maande 71 foneme, op 30 maande omtrent 27 tot 40 foneme van
die bree transkripsie van die Internasionale Fonetiese Al
fabet.

Teen 29 tot 30 maande stem die konsonant profiel

in hooftrekke ooreen met die van die

volwassene~

maar is

nog nie identies nie.
Die kwes8ie van terminologie en die invloed daarvan op die
bruikbaarheid van hierdie navorsingsgegewens moet miskien
op hierdie stadium verder gevoer word.
die term "foneem

ti

Die gebruik van

strook nie met die aanvaarde formele lin

guistiese terminologie nie, aangesien die klanke wat babas
maak nog geen betekenis binne In linguistiese kode of taal
aandui nie.

In die kind se tweede lewensjaar begin die

vokalisasies wat as woorde geinterpreteer word, toeneem.
In Irwin se ondersoeke is geen ontleding van die foneemstel
sel van individuele proefpersone of groepe proefpersone
egter gemaak nie.

Die term "foneem" is dus ontoepaslik j

Winitz (1969, p.8), in 8y bespreking van Irwin se werk,
meen egter dat die term "foon" ook nie korrek is nie want
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want die klanke is meerendeels getranskribeer binne die
Engelse foneemstelsel.
Die transkripsieprosedure wat deur Irwin en sy kollegas
gebruik is, is grotendeels bepaal deur die feit dat hulle
in die eerste plek as Engelssprekende veldwerkers opgelei
is.

As sodanig het hulle gewoonlik nie onderskei tussen
allofone van Engelse foneme nie -- byvoorbeeld [k} en [k h l
albei as

Ikl

getranskribeer word.
Winitz (1969, p.8)
h
wys daarop dat, hoewel [kJ en [k 1 in Engels allofone van
SOU

dieselfde foneem is, dit in Hindi

twee foneme is.

Die

gegewens wat deur Irwin verstrek word, sal dus nie in aIle
tale eenders geinterpreteer word nie.

Irwin se werkswyse

het verder moontlik sekere onkonstanthede tot gevolg gehad
-- die klanke [11 en [lh] is byvoorbeeld miskien getranskri
o
0
beer as 111, la/ of lsi, omdat hulle nie as foneme in Engels
voorkom nie.
SOU

die gebruik van 'n meer "onpartydige" transkripsie die

inligting wat versamel is, meer bruikbaar maak?

'n Oor

deel in hierdie verband kan nie gevel word alvorens sodanige
navorsing deurgevoer is nie.

Die konsonant- en vokaal

profiele wat deur Irwin en sy kollegas verkry is, sou mis
kien gewysig word as ander transkripsiemetodes gebruik word,
maar sy bevindings gee waarskynlik 'n taamlike goeie beeld
van die ontwikkeling van voortaalse uitinge by babas tot
op l~ jaar.

Hoe om die waarde van hierdie gegewens te

bepaal, is egter In probleem.

Die belangrikste vraag is

miskien: het babas se klankuitinge enige betekenis vir
taalaanleer?

Carroll (aangehaal deur Winitz, 1969, p.28)

stel voor dat die besondere klanktipes wat in babbel voor
kom, min betekenis vir hierdie latere aanleer het, want
die klanktipes verskyn in min of meer onbepaalde volg
ordes wat min verwantskap toon met die volgende wat
waargeneem word wanneer ware taalaanleer begin.

Nadat

babbelspel opgehou het (gewoonlik voor die einde van die
eerste jaar), kan dit in werklikheid selfs voorkom asof
die kind tydelik die vermoe om sekere klanke te maak,
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ver100r bet.

Jakobson (1941, pp.28-29) tref In baie

definitiewe onderskeid tussen voortaa1se k1anke en
foneme.

K1anke wat soms in die babbe1spel dikwels voor

kom, verskyn eers baie 1aat as foneem.
Aan die anderkant is die vokalisasies van babas be1angrik
omdat dit vir die baba moontlik gemaak word om, deur toe
paslike beloning, die instrumentele kommunikatiewe aard
van die k1anke te leer.

Die funksies van babbelspel in

bierdie verband is reeds bespreek.
Dit is eers wanneer die kind begin praat, dat die klanke
wat by voortbring, geinterpreteer word en ook as reg of
verkeerd beoordeel word.

Die oordeel van die luisteraar

wissel egter na gelang van die ouderdom van die kind wat
praat.

Volwasse luisteraars maak gewoonlik outomaties

toegewings vir jonger kinders.

Vir 'n kliniese (tera

peutiese) beoordeling word daar gewoon1ik van ouderdoms
norms gebruik gemaak om 'n meer objektiewe maatstaf te
voorsien.

Hierdie norms is verkry uit ontwikke1ingstudies.

"Ontwikke1ingstudies lV sluit in aIle studies van kinders wat
ongeselekteer is ten opsigte van artiku1asiefoute, met ander
woorde In verteenwoordigende monster van die a1gemene be
volking.

Die term "kliniese studies"

sal gebruik word om

te verwys na studies van proefpersone (kinders en volwasse
nes) met afwykende artikulasie.

(II) ONTWIKKELINGSTUDIES
Die eerste groep ondersoeke wat bespreek word, is die waar
In groot groep kinders van verski1lende ouderdomme betrek
is.

Die doe 1 van hierdie ondersoeke is gewoon1ik om vas

te stel watter klanke op bepaalde ouderdomme korrek ge
produseer word in woorde.
Daar is hoofsaaklik drie bekende studies oor die ontwik
keling van spraakklanke by Amerikaans- Engelssprekende
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kinders.

Hierdie studies is die van Wellman en andere

(1931), Poole (1934) en Templin (1957).
Hierdie drie studies is deur Winitz (1969) saamgevat en
bespreek.

In die hieropvolgende bespreking sal van sy

opmerkings ook gebruik gemaak word.

Winitz beperk sy

bespreking van bevindinge net tot konsonante, omdat die
vokale meestal vroeg reeds bemeester word en nie defektief
bevind word nie.

Aangesien die navorsing wat (vir hierdie

projek) in Afrikaans onderneem is, ook slegs die konsonante
betrek, sal Winitz se voorbeeld in die onderstaande uit
eensetting gevolg word.
Wellman en andere (1931) het, met behulp van prente en
vrae, 133 spraakklanke ondersoek soos dit voorgekom het
in die spraak van 204 kinders.

Vir die doel van hierdie

ondersoek het In bepaalde ouderdomsgroep kinders ingesluit
van wie die geboortedatum binne 6 maande weerskante van
die chronologiese ouderdom wat gespesifiseer is, geval het.
Die kinders se ouderdomme het gewissel van twee tot ses
jaar.
Poole (1934) het 62 toetsitems gebruik in In ondersoek na
die vermoe van 140 voorskoolse kinders om 23 konsonantklanke
te produseer.

Die response, bestaande uit enkele woorde,

is met behulp van voorwerpe, prente en vrae ontlok.

Die

kinders se ouderdomme het gewissel van 2,5 tot 8,5 jaar.
Poole het 'n gegewe ouderdomsgroep omskryf as 'n groep wat
kinders insluit wie se geboortedatums binne 6 maande van
die bepaalde ouderdomsperk val.
Templin (1957) ondersoek die artikulasievermoens van 240
seuns en 240 dogters, almal enigste kinders (singletons).
Daar is 'n groep van 30 seuns en 30 dogters op elk van
8 afgebakende ouderdomspeile van 3 tot 8 jaar.

Uit

woorde wat of spontaan uitgespreek is (deur prente ontlok)
of agter die ondersoeker aan gese is, word daar by elke
kind 176 klankelemente aangeteken.
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In die ondersoeke van Wellman e.a. en Templin het die
artikulasietoetsitems, benewens die realisering van die
enkelkonsonantfoneme van Engels, ook konsonantgroepe,
vokale en diftonge ingesluit.
Die bevindings van hierdie ondersoekers word uiteengesit
in tabel 1 (geneem uit Winitz, 1969, p.59).

In hierdie

tabel word die vroegste ouderdom aangegee waarop in ge
gewe persentasie van die proefpersone elke konsonant
foneem op In aanvaarbare wyse gerealiseer het.

In die

studies van Wellman e.a. en Templin moes 75% van die kin
ders In klank korrek produseer voordat dit vir daardie
ouderdomsgroep as bemeester beskou is.

Poole het kor

rektheid by 100% van die proefpersone in In bepaalde
ouderdomsgroep vereis.
Templin se bevindinge word in chronologiese volgorde aange
gee en as verwysingsgrondslag vir die ander twee studies
gebruik.

Ten spyte van die feit dat twee verskillende per

sentasie-kriteria gebruik is, stem die drie studies in
In betekenisvolle mate ooreen met betrekking tot die
ouderdomsplasing van die klanke.
Templin (1957, p.54) wys daarop dat daar volkome ooreen
stemming is in die ouderdomsplasing van vyf van die 17
foneemrealiserings wat deur al 3 ondersoeke gedek is,

In

verspreiding van een jaar op 6 foneemrealiserings en In
verspreiding van twee of meer jaar op nog ses.
teenstrydigheid kom voor by die realiserings van

lsI, It/, Ill, Izl

en

If I

Die grootste

If I , Ir/,

(Winitz, 1969, p.60).

Interes

sant is die waarneming dat heelwat van hierdie sewe foneme
ingeslote is by die wat die meeste foutief by kinders voor
kom.

Daar is tans nog geen verklaring hiervoor nie.

Die bevindinge van die drie studies dui daarop dat die
ontwikkeling wat plaasvind, met ouderdom korreleer, in
die opsig dat die realisering van party foneme vroeer as
ander bemeester word en ook dat die meeste foneme teen
die ouderdom van agt jaar korrek gerealiseer word.
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TABEL 1

Vrge1yking van die ouderdomme waarop proefpersone
spesifieke konsonantk1anke korrek geartiku1eer het
in die ondersoeke van Templin, Wellman en Poole
Ouderdom waarop korrek geproduseer

K1ank
Templin (1957)
m
n

I

D

p
f
h
w
j

k
b
d
9
r
s
f
tf
t

a

v
1
(J

z

3
d3
hW(M)
a

i

Wellman e.a.

3
3
3
3
3
3
3
3.5
4
4
4
4
4
4.5
4.5
4.5
6
6
6
6
7
7
7
7
-a

Poole (1934)

(1931)

3
3
-a
4
3
3
3
4
4
3
5
4
5
5
-b
5
5
-a
5
4
-b
5
-b
6
-a

I

3.5
4.5
4.5
3.5
5.5
3.5
3.5
4.5
4.5
3.5
4.5
4.5
7.5
7.5
6.5
-b
4.5
7.5
6.5
6.5
6.5
7.5
6.5
-b
7.5

K1ank is getoets maar was op die oudste ouderdom wat
getoets is, nog nie deur 75% van die pp'e korrek
geproduseer in a11e woordposisies nie.

b

K1ank is nie getoets nie, of geen vers1ag is daarvan
ge1ewer nie.

Daar is egter nog geen navorsingsbevindings wat daarop
dui dat hierdie vo1gorde orde1ik is nie --- dit wi1 se
dat die bemeestering van enige gegewe k1ank (foneemrea1i
sering) sonder uitsondering deur 'n spesifieke foneemrea
1isering voorafgegaan en deur 'n ander spesifieke foneem
rea1isering gevo1g word nie.
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Templin se gegewens dui daarop dat afsluitingsklanke (be
halwe [t]) op In vroee ouderdom bemeester word.
tinuante (behalwe [f]

Die kon

en [h]) word betreklik laat bemeester.

Klankpare (stemloos-stemhebbend) word nie saam bemeester
nie -

byvoorbeeld [f]

4 jaar en [t]

op 3 jaar en [v]

op 6 jaar.

op 6 jaar, [d]

op

Daar skyn geen stelselmatige

verband te wees tussen die fonetiese kenmerke van plek en
wyse van artikulasie enersyds en ouderdom andersyds nie.
Ten opsigte van die stemhebbende en stemlose klankpare, is
dit interessant om daarop te let dat ondersoekers wat die
ontwikkeling van foneemstelsels van individuele kinders
beskryf, in baie gevalle vind dat In paar klanke soos
[p, b1

en [t, d]

foneem voorkom.

aanvanklik as allofone van dieselfde
Die onderskeidende gebruik van stemheb

bende en stemlose afsluitingsklanke ontwikkel eers later.
(Sien bespreking verder aan).
Winitz (1969, p.62) maak uit die gegewens van Wellman e.a.,
Poole en Templin die afleiding dat ryping van een of meer
fisiologiese prosesse nie van groot belang is by die be
paling van die ontwikkelingsverloop met betrekking tot
konsonante ns die ouderdom van 3 jaar nie, in die sin dat
ryping die voorkoms van fonetiese eienskappe bepaal (of
in baie gevalle die voorkoms van die toepaslike gebruik
van fonetiese eienskappe).
Hierdie studies kan as foneties-beskrywend beskou word.
Die klanke wat ondersoek is, is weI die wat as die reali
sering van In foneem in die taal gebruik word, maar is
nie spesifiek as In stelsel in sy geheel bestudeer nie.
Waar die verskyning van klanke binne die verwysingsraam
werk van die kind se foneemstelsel bespreek word, word
daar gewoonlik van In ietwat verskillende standpunt
uitgegaan as in die voorafgaande studies.
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(III) FONOlOGIESE STUDIES
Die bemeestering van foneme behels die aanleer van die
foneemstelsel van die taal van die gemeenskap, die funk
sionele eenhede van die taal wat se antiese onderskeid
aandui.

Dit behels ook die aanleer van die aanvaarbare

foneemvolgordes van die taal;

dus kan foneme eintlik nie

as losstaande elemente bestudeer word waar die ontwikkeling
van In foneemstelsel ondersoek word nie.

Elke taal het

bepaalde reils vir toelaatbare en ontoelaatbare foneemvolg
ordes.

Hierdie foneemreekse kan ook nie losgemaak word

van die boodskap wat oorgedra wil word nie.
(Carroll,

800S

Anders gestel

aangehaal deur Winitz, 1969, p.66): foneme

is die boustene waaruit betekenisdraende of grammatikaal
funksionele vorms saamgestel word; hulle voorsien verder ook
die kritiese grondalag vir onderskeid tu.sen hierdie vorms.
Op die gebied van ontwikkelende foneemstelsels is ook al
baie navorsing onderneem.

Wanneer foneemstelsels bestu

deer word, word daar gewoonlik nie met groot groepe kinders
(soos in die voorafgaande studies) gewerk nie, maar met
enkele kinders oor 'n tydperk van 'n paar maande of langer,
waarin gereelde opnames gemaak word.
Daar is verskeie studies van die foneemstelsels van jong
kinders met verskillende moedertale, veral ook Engels.
Die voorloper van hierdie studies was egter Jakobson.
In 8y werk "Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautge
setZel!

(194l) bespreek Jakobson die ontwikkelende fono

logiese stelsels van kinders met verskillende moedertale.
Uit gegewens

~erkry

van waarnemings van Franse, Sweedse,

Noorweegse, Deense, Russiese, Poolse, Tsjeggiese, Serbo
kroatiese, Bulgaarse, Engelse, Duitse, Indiaanse, Esto
niese, Hollandse en Japanese kinders, stel Jakobson In
algemene ontwikkelingspatroon vir foneemstelsels vas.
Die manier waarop die patroon van teenstellings ontwikkel,
word veral bespreek.

Jakobson gaan van die standpunt uit

dat die volgorde van kategoriee van foneme wat in kindertaal
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verskyn, stabiel is, hoewel die snelheid van ontwikkeling
uiters veranderlik en individueel is.

Twee nuwe foneme

wat by die een kind direk na mekaar verskyn, kan by 'n
ander geskei word deur baie maande, selfs jare.
Die volgorde wat Jakobson voorstel, word deur verskillende
latere ondersoekers as grondslag aanvaar, hoewel dit oor
die algemeen as te strak en onbuigsaam beskou word (sien
byvoorbeeld Velten, 1943).
In hooftrekke is die algemene ontwikkelingsverloop wat
beskryf word, as volg:

(In hierdie opsomming word Jakobson

se terminologie behou).
Aan die begin van die eerste stadium van taalontwikkeling
neem die ontwikkeling van vokale 'n aanvang met 'n wye vokaal;
terselfdertyd neem die ontwikkeling van konsonante 'n aan
vang met 'n afsluitingsklank wat voor in die mond gevorm word
-- gewoonlik 'n labiale afsluitingsklank.

(Die ontwikkeling

van foneme staan dus hier in teenstelling tot die verskyning
van die eerste klankuitinge by die baba, waar voor-konso
nante ontbreek en oorwegend velere en glottale konsonantklanke
aangetref word).

Die eerste konsonant-teenstelling is die

van orale teenoor nasale lugvrylating (/p-m/), gevolg deur
die teenstelling labiaal-dentaal (/p-tf, Im-n/).

Hierdie

twee teenstellings vorm die minimale konsonantstelsel van
die tale van die wereld.

Dit is die enigste teenstellings

wat in aIle tale (waar die sprekers 'n normale anatomiese
struktuur behou) voorkom.

In die kindertaal word hierdie

twee konsonant-teenstellings gevolg deur die eerste vokaal
teenstelling, naamlik 'n nouer vokaal teenoor die aanvank
like wye vokaal (la-if).
gebonde variante.

Die vokale het soms vrye of

In die volgende stadium is daar of 'n

verdeling van die nou vokaal in palataal en veler

(fa-i-u/) of 'n meer sentrale vokaal (fa-i-e/).

Enige

van hierdie twee stelsels van drie vokale is die minimum
vokaalstelsel vir die tale van die wereld.

Die ontwik

keling van frikatiewe voorveronderstel die ontwikkeling
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van afsluitingsklanke as foneme in die kind se taalstelsel.
Die kind vervang aanvanklik die frikatiewe met die ooreen
komstige afsluitingsklanke.

Die ontwikkeling van die

agter-konsonante voorveronderstel op dieselfde wyse die
voorkoms van voor-konsonante (dit wil se labiaal en
dentaal) in die kind se linguistiese stelsel.

Aanvanklik

vervang die kind dan die agterste nasale konsonant met [n]
en gewoonlik ook die agterste afsluitingsklanke met die
ooreenstemmende dentale klanke.

ieenstellings wat betrek

lik skaars is in die tale van die wereld, ontwikkel gewoon
lik ook laat by die kind -- byvoorbeeld nasale teenoor
orale vokale.
Die ontwikkelingsverloop van die foneemstelsel, wat
hier net in bree trekke aangedui is, word deur Jakobson in
besonderhede beskryf, met voorbeelde uit verskeie tale.
Gewoonlik is bierdie vocrbeelde nie van 'n groep kinders
nie, maar van 'n enkele kind.
Wat belangrik is in elke linguistiese

stelsel~

ook die van

die kind, is nie enkele klanke nie maar klankonderskeidings
en daarom primer die verwantskap van elke klank met al die
ander klanke van die stelsel.

Hieruit word 'n patroon

van ontwikkeling afgelei waarin die soorte teenstellings
wat telkens bygevoeg

word~

van primere belang is.

Die algemene patroon soos deur Jakobson uiteengesit, word
dan as grondslag gebruik in latere studies.

tn Paar

studies van individuele kinders word nou kortliks bespreek,
om voorbeelde te kry van tn werklike ontwikkelende stelsel.
Velten (1943) bet sy dogter se spraak van die ouderdom 11
tot 36 maande bestudeer.

(Hy bet boofsaaklik op die fo

neem- en leksikale ontwikkeling gelet; laasgenoemde aspek
word nie bier bespreek nie).

Hierdie kind is aan Engels,

Frans en Noorweegs blootgestel, maar Velten berig dat
baar fonologie op baar moeder se Amerikaans-Engelse
stelsel gegrond is.
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Velten stem in hooftrekke 8aam met Jakobson se waarnemings
ten opsigte van die kind se foneemontwikke1ing, maar ste1
'n groter mate van aanvank1ike variasie voor as wat Jakobson
toe1aat.

Die ontwikke1ingsvo1gorde word dan as vo1g

beskryf:
Die basiese foneempaar bestaan uit vokaa1 + konsonant,
waar daar by die konsonant tota1e afs1uiting van die orale
en nasa1e openinge is.

Die teenste11ing is dus 9 totaa1

oop teenoor totaa1 toe.

Vervo1gens ontwikke1 daar steeds

k1einer wordende foneemonderskeidings deur die toevoeging
van (a) 'n kontinuant, (b) die tweede afs1uitingsk1ank,
(c) die tweede kontinuant,

(d) die tweede vokaa1.

Die

twee kontinuante, vo1gens Velten, is of die nasa1e Iml en

In/, of en sibilant en 'n 1abia1e spiraat.
Die eerste
paar afs1uitingsk1anke is Ipl en It/.
Die tweede vokaa1
verskyn nie voordat hierdie vier1edige ste1se1 vasge1e is
nie, naam1ik
(1)

p

m

t

n

of

(2)

P

f

t

s

Velten se dogter het die aanvangspatroon (2) in haar spraak
ontwikke1ing getoon.

Die pare Ip,b/, It,d/, Is,zl en

Ihw.fl het as eenhede gefunksioneer, met ander woorde by
e1ke paar was a1bei 1ede a11ofone van een foneem.

In

e1ke geva1 is die stem10se vorm net in die finale woordpo
sisie gebruik.
'n Tydperk van ses maande vo1g op die verskyning van die
vokaa1 luI voordat 'n twee-vokaa1-ste1se1 Ua-u/) op 22
maande vasge1e word.

Op ongeveer 22-24 maande bestaan

daar dan in die kind se taa1 9 foneme, waarvan drie
elk twee a11ofone (stemhebbend en stem1oos) het.
is net twee voka1e teenoor sewe konsonante.

Daar

Hierdie

twee voka1e is ste1se1matig versprei in ooreenkoms met
die vokaa1foneme van Engels en k1em spee1 'n ro1 in die
distribusie.
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In die daaropvolgende tien maande vind die fonemiese onder
skeid

tuss~n

plaas.

stemhebbende en stemlose afsluitingsklanke

Daarna word die onderskeid

Ib-ml

Id-nl

en

getref.

Vervolgens ontwikkel veral die vokaalstelsel.
As Jakobson se modelpatroon met die ontwikkelingspatroon
van Velten se dogter vergelyk word, is daar nie aIleen
verskille ten opsigte van die ontwikkeling van die vokale
nie, maar ook ten opsigte van die konsonante.

Die nasale

verskyn later as by Jakobson se patroon en die frikatiewe
vroeer -- die alternatiewe ontwikkelingspatroon wat deur
Velten voorgestel word, is die wat hy by sy dogter waarge
neem het.
'n Ander soortgelyke studie is die van Leopold (m Saporta,
1961).

Sy twee dogters is albei ook aan twee tale, Engels

en Duits, blootgestel.
Die ontwikkeling van die vokaalfoneme in Leopold se be
skrywing stem in hoofsaak ooreen met die verloop wat deur
Jakobson voorgestel word, met geringe wysigings.

Tydens

die laaste paar maande van die eerste jaar word die vokaal
lal

gebruik, in die plek van [re]

wikkel (i]

en [11.] •

Vervolgens ont

en [el, sodat 'n stelsel van drie vokale bestaan

voordat die teenstelling voor-agter begin ontwikkel.
Hierna verskyn die agtervokale en eers heelwat later die
middelvokale.
Die ontwikkeling van die konsonantstelsel begin met

Id/.

Heelwat later verskyn

Ig/,

gevolg deur

Ik/.

Ibl

en

Die

skeiding tussen stemhebbende en stemlose afsluitingsklanke
begin eers teen die einde van die tweede jaar ontwikkel.
tn Duidelike onderskeid tussen die drie reeks afsluitings
klanke naamlik labiale, dentale en velere verskyn na die
einde van die tweede jaar.
Leopold vind dat

Irl

en

111

laat ontwikkel, wat ook met

Jakobson se waarnemings ooreenstem.

In teenstelling tot
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Jakobson se aantekening is die eerste konsonante bier
stembebbenu en nie stemloos nie.

Velten teken ook die

eerste konsonantfoneme as stemloos aan (/p/,

It/) maar
vermeld dat, waar Ipl en Ibl as ook It I en Idl allofone
van een foneem was, die stemlose vorm net aan die einde
van woorde voorgekom bet.

Dit is dus moontlik dat bier

eintlik net In verskil in aantekeningswyse of interpretasie
is.
Leopold wys op In belangrike saak by die transkripsie en
interpretasie van die foneme van kindertaal (Saporta, 1961,
p.355).

Linguiste reken die fonetiese korrekte uitspraak

van geisoleerde woorde nie in by In bespreking van die kind
se foneemstelsel nie.

Sulke woorde word afsonderlik nage

boots sonder dat bulle inpas in die foneemstelsel
daardie stadium.

op

Sulke gevalle bewys slegs dat die fone

tiese kapasiteit van die kind sy foneemontwikkeling ver
vooruit kan wees.

Die feit dat die kind sekere klanke

nie gebruik nie, spruit nie altyd daaruit voort dat by
bulle nie kan boor of produseer nie, maar dit pas nog net
nie in by die fonemiese ontwikkelingstadium nie.
Twee verdere studies kan ook net kortliks genoem word.
'n Studie deur Allbrigbt en Allbright (in Winitz, 1969,
pp.68-69) beskryf die konsonant- en vokaalfoneemstelsels
van 'n eenjarige kind.

Die ontwikkelingspatroon wat te

voor8kyn tree, kom meer ooreen met patroon (1) soos deur
Velten beskryf, met ander woorde die frikatiewe verskyn
eers na die nasale.
Ook Weir (1970) bestudeer sekere aspekte van taal by 'n
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jarige kind, dus ouer as die aanvangsouderdom van die

kinders in die ander ondersoeke.

Die kind se taal word

bestudeer as 'n selfstandige stelsel onder spesiale om
standighede, naamlik net voordat hy saans aan die slaap
raak, en sy linguistiese stelsel tydens daardie periode
word dan as sy eie "idiolek" beskou.
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Weir bevestig weereens die bevinding dat daar in groot
mate van variasie by die vokaalfoneme voorkom, dit wil se
In betreklike groot aantal variante in baie posisies.

By

konsonante is die beeld ten opsigte van variante eenvoudiger.
Dit is interessant om hier in gedagte te hou dat daar in
die ontwikkelingsstudies waar groot groepe kinders van In
ietwat latere ouderdom bestudeer is, bevind is dat die
vokale meestal vroeg reeds bemeester word en nie de£ektief
is nie (Winitz,

1969~

p.SS).

Dit wil dan voorkom asof

die vokale aanvanklik onstabiel is, maar gou gevestig word
en die varieerbaarheid is van betreklik korte duur.
In die verskillende studies kom heelwat individuele variasie
te voorskyn.

Ren van die faktore wat hiertoe kan bydra,

is die opleiding en uitgangspunt van die ondersoeker.

Oscar

Bloch (in Jakobson, 1941, pp.19-20) wys daarop dat dit by
transkripsie van klanke in die eerste twee

l~wensjare

moeilik

is om die klanke noukeurig te onderskei en te transkribeer.
Die klanke word moeilik gelnterpreteer, dit is nie altyd
maklik om te besluit onder watter foneem (van die volwasse
taal) 'n klank wat in die kind se spraak voorkom, geklassi
fiseer moet word nie.
Die taak om die foneemstatus van kinders se spraakklanke te
bepaal. word ook deur ander faktore beinvloed.
1969~

p.68).

(Winitz,

Ten eerste kan die linguis nie aan die kind

vra of twee woorde, byvoorbeeld minimale pare, dieselfde
of verskillend is nie.

Die kind sal nie maklik reageer

op die soort vrae wat gestel moet word nie, byvoorbeeld
"Hoe se jy hierdie woord?"
daardie een?"

"Verskil hierdie uiting van

"Se ek dit nou soos jy dit se?"

Die

linguis moet eenvoudig staatmaak op eenhede wat herhaalde
lik voorkom, en in sommige gevalle, op die kind se reak
sies op prente.
ingespan word.

Ouers en ouer kinders kan soms as "tolk"
Ten tweede, aangesien die foneemstelsel

van jong kinders gedurig verander, is die klankveranderinge
uitgebreid en ingewikkeld.

In Voorbeeld hiervan kan

gevind word in die beskrywing deur Allbright en Allbright
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(in Winitz, 1969, pp.68-69) van die veranderende glyklanke
by tn 26 maande oue kind.
Hoewel die metode van ondersoek waar die ontwikkelende
foneemstelsel van een kind oor 'n verloop van tyd nagegaan
word, waardevolle inligting oplewer, is dit op hierdie
stadium nog moeiltk om die verskillende studies met mekaar
te vergelyk of veralgemeende afleidings te verantwoord.
As die beskrywende studies van Poole, Wellman e.a. en
Templin uit die oogpunt van die ontwikkeling van foneem
stelsels beskou word, geld die volgende opmerkings (Winitz,
1969, p.74):

In hierdie studies is die realisering van

elk van die foneme meer as eenkeer getoets, gewoonlik in
verskillende woordposisies en in tn paar verskillende
woorde.

Hoewel die toetsing nie so volledig en in beson

derhede gedoen is as wat tn linguis dit sou doen nie, gee
die maatstaf van korrekte produksie (75% of 100%) teens
woordig vir ons die beste aanduiding van die ontwikkeling
van die foneemstelsel van jong Engelssprekende Amerikaanse
kinders, in tn ouderdomsverloop.

As tn foneem byvoorbeeld

bevredigend gereal.Lseer word ("korrek geproduseer word")
deur 75% van die kinders op die ouderdom van 3 jaar, kan
daar met redelike sekerheid

gese word dat die gebruik van

hierdie foneem 'n noue ooreenkoms toon met die volwasse
foneemgebruik.

Die allofone en hulle verspreiding kan

natuurlik nie maklik uit hierdie inligting verkry word nie.
Nogtans kan albei die komponente van artikulasievermoe,
naamlik motoriese vaardigheid en linguistiese betekenison
derskeiding, deur hierdie soort ondersoek toegelig word.
Winitz (1969, p.76) is van mening dat ontwikkelingstudies
hoofsaaklik die motoriese aspek van die artikulasie
leerproses weerspieel -- die aanname van fonetiese eenhede
en volgordes in woorde.

Dit beskryf die tydperk waarin

die jong kind sy artikulasie-produksies verfyn.
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Die aanleer van klanke van ongeveer 3 tot 8 jaar, dus die
tyd wat deur die ontwikkelingstudies gedek word 9 weerspieel
meerendeels In proses wat direk verwant is aan die integrasie
van fonetiese eenhede in woorde, dit wil se as foneme.
Aan die begin van hierdie

ontwikkelingstydperk beskik die

gemiddelde kind oor die meeste van die fonetiese eenhede
wat geintegreer m(:t'E~t word~ asook In perseptuele begrip van
die fonologiese en morfologie5e stelsels van 5y taal.

Die

artikulasie-ontwikkelingsproses kan dus beskou word as In
proses wat sekere gedrags- en psigologiese meganismes behels
wat nog nie goed begryp word nie, en waarvan die oorsprong
in die tydperk voor die ouderdom van 3 jaar Ie (Winitz,
1969, p.16).
Dit is moontlik dat daar In noodsaaklike ryping plaas
vind, of In spesifieke sameloop van rypingsprosesse, wat
die ontwikkelingsverloop van artikulasie bepaal.

Dit is

ook moontlik dat die fonetiese eienskappe van die klanke
wat reeds geproduseer kan word, uitgesorteer en georden
moet word.

<Iv) DIE ONTWIKKEL1NG VAN UNIVERSELE KENMERKENDE EIENSKAPPE
Menyuk

(1968) voer navorsingsgegewens aan ten gunste van

In interpretasie in teenwoordigheid van ryping.

Sy ge

bruik as argument aniversele eienskappe van taal, soos
toegepas op fonetiese ontwikkeling.

Menyuk stel voor dat

In universele ordening van fonetiese eenhede moontlik is.
Om dit te bewys, vergelyk sy die ontwikkeling van sekere
distinktiewe eienskappe by Amerikaanse en Japanese kinders.
Sy vind In ooreenkoms in die volgorde van ontwikkeling vir
verskeie distinktiewe eienskappe: nasaal, gravis 9 stem,
diffuus, kontinuant en skerp.

Albei groepe kinders het

hierdie eienskappe in die volgorde soos aangegee, ontwik
kel.
Winitz (1969, pp.61-62) aanvaar nie hierdie bevindinge
nie en weI om die volgende redes:
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(a) Die Japanese kinders was 1 tot 3 jaar oud, maar by
die Amerikaanse kinders was die jongste 2 jaar 6
maande.
(b) Die Engelse (Amerikaanse) ontleding is gebaseer op
gebruik in woorde, die Japanese op gebruik in letter
grepe.
Menyuk

(Hierdie twee beperkinge word ook deur
genoem).

(c) Die verskille in ouderdomspeil toon aan dat die
Japanese kinders al die eienskappe reeds op 3 jaar
bemeester het, of op ongeveer die tyd wat die Ameri
kaanse kinders die eerste vordering begin toon het.
(Hierdie argument hou egter nie verband met die volg
orde van ontwikkeling nie en hoef dus nie noodwendig
In beperking te wees nie).
(d) Die interpretasie van Wellman se gegewens (Menyuk het
hiervan gebruik gemaak as die Amerikaanse groep) kan
bevraagteken word.

Wellman doen verslag van die

bemeestering van klanke in

terme

vaG

woord

posisie en dit word nie heeltemal deur Menyuk in ag
geneem nie.
(e) Menyuk het net 6 eienskappe gebruik, byvoorbeeld stem
hebbend (voicing) is gebruik maar nie stemloos (un
voicing) nie.

Bipolariteit as In konsep iapliseer nie

die gelykwaardige ontwikkeling van die binere fonetiese
waardes nie.
(f) Wanneer die maatstaf by die ontleding en vergelyking
tussen tale die toepaslike gebruik van foneme is en
nie fonemiese teenstelling of die abstrakte ordening
van fonologiese reels nie, ontstaan daar heelwat pro
bleme.
Wanneer die foneemstelsels wat deur Velten t Leopold,
Allbright en Allbright i Weir en so meer beskryf is, aan
Menyuk se patroon gemeet word, blyk dit ook dat die indi
viduele verskille waarvan reeds melding gemaak is, so
In absolute ordening moeilik maak.
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Vergelykende gegewens oor taalaannames is nodig.

As daar

egter stellings gemaak wil word oor die biologiese of
rypingsgrondslag van spraakklankontwikkeling, sal formele
kriteria opgestel moet word wat inherent betekenisvol en
sinvol is.

Waarneming van die gedragsmanifestasies aIleen

sal nie voldoende wees nie, daar sal waarskynlik stellings
ingesluit moet word oor die fisiologiese meganisme as so
danig.

Fonetiese ontwikkeling in woorde sal ook onderskei

moet word van fonetiese ontwikkeling voordat woorde aange
leer is.

Laasgenoemde kan In deels fisiologiese grond

slag he, eersgenoemde In fisiologiese grondslag slegs in
die sin dat dit optree by die verklaring van In abstrakte
fonologiese reel wanneer daar voldoende ryping plaasgevind
het.

Daar kan egter nog geen uitspraak hieroor gelewer

word nie.

Tot op hede is dit slegs die gedragsmanifestasie

wat ondersoek is.
(v)

tNHERENTE FONOlOGIESE KENNIS

Boewel daar geen algemeen aanvaarde verduideliking is vir
die (onbewuste) kennis wat kinders dra aangaande die fo
neemstruktuur van hulle taal nie, is dit tog 'n feit dat
sodanige kennis weI voorkom.
oordeelsvermoe,

Daar bestaan by die kind In

In sogenaamde Itimplicit phonology" soos

blyk uit die ondersoek deur Messer (1967).

In hierdie

ondersoek is woordpare aangebied aan kinders van gemiddeld
3-7 jaar.

Een woord van elke paar was In nie-Engelse

woord wat weI, volgens die Whorf-formule vir die vorming
van Engelse lettergrepe (Whorf, 1956, p.223), in Engels
moontlik sou wees.
orde

Die ander woord bevat 'n foneemvolg

wat nie in Engels moontlik sou wees nie, volgens

die beperkings van dieselfde formule.

Sommige van die

woorde het van toelaatbare Engels afgewyk slegs ten opsigte
van die konsonantgroep in die aanvangsposisie, terwyl by
andere ook die konsonantgroep in die finale posisie van
Engels afgewyk het.

Die proefpersone moes oordeel

watter een van die paar die meeste

800S

'n woord klink.

Bulle het in hulle keuse weI In onderskeidingsvermoe
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openbaar, deurdat meer "moontlike" as "onmoontlike" woorde
gekies is.
In Verdere waarneming wat deur Messer gemaak is, is dat die
i'onmoontlike" woorde meer dikwels verkeerd uitgespreek is
as die "moontlikeU woorde.

Hieruit lei sy af dat die

kind die implisiete "sintaksis" van die foneme gelnternali
seer het en dat In perseptuele instelling verkry is wat
daartoe lei dat die ontoelaatbare kombinasies verkeerd uit
gespreek word.
Foley en Locke (1971) het die ondersoek herhaal met 10
items wat uit Messer se toets uitgesoek is.

Hulle bevind

ing is, dat kinders se kennis van fonologiese reels vir
die volgorde van foneme nie verwant is aan die vermoe om
foneme te produseer nie.

Proefpersone met In verskillende

mate van kennis van fonologiese reels het nie betekenisvol
verskil ten opsigte van artikulasievaardigheid nie.

Hoe

weI ontoelaatbare volgordes dus moeilik uitgespreek word,
impliseer 'n kennis van die toelaatbare volgordes nie
noodwendig dat hulle weI reg uitgespreek sal word nie.
Foley en Locke meen dat die afwesigheid van In verband tus
sen fonologiese kennis en artikulasievaardigheid te verwagte
is, want die twee sake word waarskynlik geskei deur al die
leer- en linguistiese prosesse wat met die skeiding tussen
taalproduksie en -ontvangs geassosieer word.

(vI) SlOTOPMERKING
Oor die verloop van baie jere is daar 'n duisternis van
gegewens versamel uit navorsing oor die ontwikkeling van
artikulasievermoens.

Uit hierdie gegewens kan afleidings

gemaak word -- sommige tentatief, ander met 'n redelike
mate van sekerheid.

Oor die grondliggende vrae, naamlik

presies hoe die motoriese en linguistiese kante van die
saak saamvoeg, of daar 'n stelselmatige ontwikkeling
plaasvind en in hoe 'n mate die antwoorde op hierdie vrae
universeel geldig sou

wees~

het selfs die jongste navorsing
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egter nog geen definitiewe uits1uitse1 gegee nie.

II

SAMEVATTING

1. In hierdie hoofstuk is teoretiese en eksperimente1e
gegewens aangaande die norma1e ontwikke1ing van arti
ku1asievermoens bespreek.

Die be1ang van die fisio

logiese gronds1ag is aangedui, asook die oorgang van
die k1ank-uitinge na betekenisvo11e taa1-uitinge.
2. Navorsing kan vanuit twee uitgangspunte benader word.
Opnames van die spraak van groot geta1le kinders, om
vas te stel watter k1anke op bepaa1de ouderdomme korrek
geproduseer word, verskaf 'n ste1 ontwikkelingsnorms
wat dikwe1s as basiese gegewe vir ander navorsingspro
gramme of in k1iniese werk gebruik word.

'n Fono1o

giese ont1eding gee 'n bee1d van die geleidelike ver
anderinge wat plaasvind in die gebruik van k1anke

4S

betekenisonderskeidende e1emente in die taal.
3. Menings met betrekking tot universe1e kenmerkende eien
skappe en inherente fonologiese kennis toon nog 'n groot
mate van uiteen1opendheid.
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DR I E

H 0 0 F STU K
I

AFWYKENDE ARTIKULASIE

In die vorige hoofstuk is die ontwikkeling van normale
artikulasievermoens bespreek.

In die normale ontwikkelings

verloop kom daar artikulasiefoute voor wat in 'n sekere sin
as tlnormale foute ll beskou kan word, omdat so 'n groot aan
tal lede van dieselfde ouderdomsgroep dieselfde fout maak.
Waar daar artikulasiefoute voorkom wat nie in die raamwerk
van normale ontwikkeling (soos in die ontwikkelingsnorms
weerspieel) pas nie, word die term "afwykende artikulasie tl
gebruik.
(a)

DIE ONKONSTANTHEID VAN ARTIKULASIEFOUTE

'n Hele aantal ondersoeke dui daarop dat 'n groot persen
tasie van die kinders wat 'n klank foutief produseer, die
selfde klank soms reg artikuleer.

McDonald (1964, p.lOO)

wys daarop dat ontwikkelende gedrag uiteraard veranderlik
en onkonstant is.

Terwyl die kind nog besig is om te leer

hoe om 'n klank voort te bring, sal hy dit op 'n verskei
denheid van maniere vorm.

In hierdie tydperk vind daar

gewoonlik nog anatomiese groei plaas.

Neurologiese ryping

moet ook voldoende wees voordat fyn beheer oor die spraak
organe verkry word.

Tesame met die ontwikkeling van fyner

beheer, vind daar gewoonlik 'n afname plaas in die ver
anderlikheid van die wyse waarop 'n beweging uitgevoer word.
'n Ooreenstemmende verklaring kan ook vanuit 'n leerteore
tiese uitgangspunt gegee word (Winitz, 1969, pp.2l7-2l8).
Onkonstante artikulasiefoute kom waarskynlik

v~~r

wanneer

die kind besig is om die terminale artikulasierespons te
leer.

Leerkurwes kan algemeen beskryf word as

lopende (kontinue) groeifunksie.
word 'n plato bereik.

'n deur

Na baie probeerslae

As daar argumentshalwe aangeneem

word dat 'n proefpersoon, wanneer hy die laaste plato
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bereik, 100% van die tyd reg reageer, dan sal hy voor
daardie tyi (behalwe op die 0% peil)

'n onkonstante re

spons toon.
Onkonstante artikulasie is nie noodwendig beperk tot kin
ders van wie die artikulasiefoute na bewering funksioneel
van aard is nie (die omskrywing van die term "funksioneel"
in teenstelling met "organies" word later bespreek).

On

konstante artikulasiefoute by kinders met ooglopende or
ganiese afwykings is reeds deur klinici in 'n verskeiden
heid van gevalle beskryf.

(Winitz, 1969, p.2l8).

Gray (in Travis, 1957, p.9l) beklemtoon die feit dat
spraak uit patrone van hoogs ingewikkelde en veranderlike
bewegings bestaan.

Die bewegings word gewysig deur die

fonetiese omgewing maar ook deur die logiese konteks van
die uiting en die emosionele instelling van die spreker,
deur die formele of informele aard van die spraaksituasie,
deur die graad van noukeurigheid wat op daardie oomblik
verlang word en soms deur eise om die hoogste mate van
verstaanbaarheid.

Aangesien dieselfde spreker nie altyd

'n gegewe klank onder identiese omstandighede ten opsigte
van konteks, intellektuele inhoud en emosionele instelling
sal voortbring nie, sal sy artikulasiebewegings nooit uit
identiese opeenvolgende patrone bestaan nie.

As hierdie

faktore by die spreker met normale artikulasie geld, sal
dit beslis ook 'n invloed he op die spraak van 'n spreker
met 'n artikulasie-afwyking, van watter aard ook al.
Die veranderlikheid wat by afwykende artikulasie opgemerk
word, veral in 'n toetssituasie, moet dus aan verskeie sake
gekoppel word.

Faktore soos die stimuluswoord wat in die

toets gebruik word, die posisie van die klank in daardie
woord, die onmiddellike fonetiese omgewing, die metode van
aanbieding (nabootsing of spontane produksie) is deur
ondersoekers

nagegaan en bespreek (byvoorbeeld Siegel,

Winitz en Conkey, 1963, Roe en Milisen, 1942, Winitz,
1963).

Oor die algemeen is bevind dat daar weI

'n
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invloed uitgeoefen word, maar dit is nie altyd van 'n sta
tisties beduidende aard nie.

Die feit dat hierdie onkon

stantheid weI voorkom, moet in gedagte gehou word by 'n
bespreking van afwykende artikulasie.

Of dit egter van

kardinale belang sal wees by die interpretasie van navor
singsgegewens, is onwaarskynlik.

Wat weI van groot belang

is, is die instelling of orientasie van die ondersoeker wie
se gegewens bestudeer word.
Die ontwikkeling van artikulasievermoens is deur sommige
navorsers in 'n fonologiese raamwerk bespreek.

So is daar

ook navorsers wat artikulasiefoute in terme van foutiewe
foneemstelsels bespreek.

Skrywers soos Winitz, Menyuk,

Crocker en Compton (McReynolds en Huston, 1971) stel voor
dat artikulasieprobleme binne die raamwerk van 'n fonolo
giese stelsel beskou word.

Hulle laat die klem val, nie

op die kind se verwerwing van motoriese response nie, maar
eerder op die verwerwing van 'n stelsel van reels wat die
verband bepaal tussen oppervlakte-strukture (fonetiese
produksies) en die fonetiese voorstellings wat uit 'n
universele klas getrek is.

Die universele klas word voor

sien deur 'n algemene linguistiese teorie.

Daar word aan

vaar dat die spraakklankproduksies reeds tot die kind se
beskikking is.

Wat die kind moet leer, is die foneemreels

van sy taal vir die organisasie van die fonetiese elemente.
Die artikulasie-Ieerproses bestaan dus uit die verwerwing
van die gemeenskap se foneemstelsel tesame met die fonetiese
(motoriese) produksies.

Wanneer artikulasiefoute voorkom,

is dit moontlik dat hulle bestaan uit 'n foneemstelsel wat
anders as die volwasse foneemstelsel georganiseer is.

In

daardie gevalle word "onkonstante foute" dan heeltemal in
'n ander lig beskou.

'n Voorbeeld van sodanige be

skouing word later bespreek.

(b) DIE OORSAKE VAN ARTIKULASIE-AFWYKINGS
Normale spraak kan slegs voorkom wanneer sekere toepaslike
bewegings van die mond- en gesigstrukture uitgevoer word
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(Bloomer, in Travis, 1957, p.609).

Hierdie bewegings moet

naam1ik d&ardie k1anke tot gevolg he wat in die betrokke
taa1 as rea1isering van die foneme aanvaar word.
Bloomer stel die volgende moontlikhede daar:
normale strukture + normale bewegings

=

normale spraak

abnormale strukture + wanaangepaste bewegings • afwykende spraak
normale strukture + wanaangepaste bewegings • afwykende spraak
abnorma1e strukture + aangepaste bewegings • normale spraak.
(in Travis, 1957, p.609).
Daar is dus sprake van twee bepalende faktore, naamlik die
struktuur enersyds en die beweging of funksie andersyds.
Artikulasie-afwykings word dan ook tradisioneel in twee
groepe verdeel, naamlik die met strukturele of organiese
oorsprong en die met funksionele oorsprong.

In Artikulasie

afwyking word gewoonlik as "organies il geklassifiseer as
daar In organiese pato10gie is wat direk waargeneem of
indirek uit sekere manifestasies afgelei kan word.

Waar

In artikulasie-afwyking as "funksioneel" gek1assifiseer
word, is daar geen merkbare strukturele, fisiologiese of
neuro10giese abnormaliteit in die spraakmeganisme of onder
steunende strukture nie.

Dit word eerder toegeskryf aan

norma1e variasies in die organisme, of aan sie1kundige of
omgewingsfaktore.

Sommige skrywers meen dat die terme

"organies" en "funksioneel" nie gebruik moet word om na
die oorspronklike oorsaak te verwys nie, maar na die huidige
toestand wat as tussenganger vir oorsaak en afwyking dien.
(Travis, 1957, p.707).
Waar daar by In persoon met In artikulasie-afwyking In oog
lopende strukturele (anatomiese) of fisiologiese afwyking
voorkom, skyn dit In eenvoudige saak te wees om die oor
saak van die artikulasie-afwyking uiteen te sit.

McDonald

(1964, pp.103-108) wys egter daarop dat dit nie so maklik is
om In klassifikasie van "organies" of nfunksioneel" te
maak nie en weI om die volgende redes:
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(i) Artikulasie-afwykings met In organiese oorsaak kan
bykcmstige funksionele probleme skep.

As In kind

byvoorbeeld herhaaldelik misluk in sy poging om die
modelklank te reproduseer, is dit moontlik dat hy sy
pogings sal staak en dan selfs nie sal poog om die
klanke wat hy wel sou kon bemeester, te vorm nie.
In Groot aantal pogings om die modelklank te produ
seer, kan ook lei tot so In verskeidenheid van sen
soriese terugvoerpatrone dat die kind verward raak.
(ii) Dit kon gebeur het dat anatomiese abnormaliteite enl
of fisiologiese wanfunksies tydens die ontwikkeling
van komplekse sensories-motoriese interaksies deur
die leerproses, teenwoordig was.

Op In latere sta

dium het hierdie abnormaliteit of wanfunksie egter
moontlik verdwyn.

Waar In verhemelte byvoorbeeld

aanvanklik abnormaal hoog was, kan daar tydens die
groeiproses In normale verhouding tussen die ver
bemelte en die ander mondstrukture ontstaan.

Longi

tudinale studies toon In besliste ruimtelike en tem
porale patroon in die groei van die kop- en gesig
strukture, maar daar bestaan opvallende individuele
variasies selfs onder persone met strukture wat as
"normaal" geklassifiseer is.
Dit is eweneens moontlik dat die kind se normale
vordering van growwe na fyn sensoriese diskriminasie
deur siekte, gebrek aan oefengeleentheid en so meer
vertraag kan word.

Later, wanneer die artikulasie

ondersoek uitgevoer word, is hierdie toestande nie
meer teenwoordig nie.
(iii) Die onvermoe om In konstante korrekte artikulasie
van komplekse klanke te ontwikkel, is dikwels die
gevolg van die gesamentlike invloed van verskeie fak
tore.

In Afsonderlike evaluasie van elke struktu

rele komponent of fisiologiese funksie sou geen
merkbare abnormaliteit aan die lig bring nie.
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Nie alle potensiele etiologiese faktore is ewe ska
de1 4 k nie.

Faktore wat dus elk op sigself nie In

afwyking tot gevolg sou he nie, kan afwykende arti
kulasie veroorsaak wanneer hulle tesame voorkom.
McDonald noem die volgende potensiele etiologiese faktore:
(l) Growwe strukturele anomaliee of ernstige wanfunksies
wat nie met welslae deur die organisme se kompensato
riese vermoens teengewerk kan word nie.
(2) Verlengde plato's in die leerkurwe tydens die aanleer
van artikulasievermoens, met die gevolg dat sekere
onrype sensories-motoriese patrone gewoonte word.
(3)

'n Onderbreking in die selfreguleringsprosesse wat die
ontwikkeling van ontoereikende sensories-motoriese
patrone veroorsaak.

(4) Verskeie kombinasies van anomaliee of wanfunksies wat
gesamentlik voorkom.
Hierdie faktore ontspring almal binne die organisme self.
In Groot aantal ondersoekers het egter al van die standpunt
uitgegaan dat faktore van buite 'n etiologiese rol by ar
tikulasie-afwykings kan speel.
Winitz (1969, pp.139-225) bespreek die navorsing wat op
hierdie gebied (sowel interne as eksterne faktore) gedoen
is, breedvoerig.
uiteenlopend.

Oor die algemeen is die bevindings
Geen deurgaans beduidende verband tussen

artikulasie-afwykings en faktore soos geslag, motoriese
vaardighede, lateraliteit, kinestetiese gevoeligheid,
mondstruktuur,

afwykende slukpatrone, algemene ontwikkeling

en fisiese gesondheid, gehoorgeheuespan, taalmaatstawwe
(leksikon en grammatika), of akademiese prestasies is
bewys nie.
Die studies wat deur Winitz nagegaan is, behels slegs
daardie ondersoeke waar die proefpersone verstandelik en
fisles normaal was.

Die bevindinge met betrekking tot
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die fisiese veranderlikes wat hieronder ingesluit is,
weerspreev dus nie die eerste potensiele etiologiese fak
tor wat deur McDonald genoem is nie, naamlik growwe struk
turele anomaliee of ernstige wanfunksies.
Hoewel die verband tussen artikulasie-afwykings en chrono
logiese ouderdom, sosio-ekonomiese status en plek in die
gesin meestal statisties beduidend is, kan genoemde drie
faktore eintlik as makroveranderlikes beskou word.

In

Makroveranderlike is In veranderlike wat uit verskeie ander
veranderlikes bestaan.

So weerspieel sosio-ekonomiese

status waarskynlik verskille ten opsigte van taalstimulasie
en beloning vir spraak.

Die verband wat hier bestaan,

moet dus nog fyner ontleed word.
Daar is ook sterk getuienis dat kinders met artikulasie
afwykings In laer telling as kinders met normale artikulasie
in spraakklankdiskriminasietoetse behaal.

Dit is moontlik

dat die artikulasie-afwyking hier die veroorsakende faktor
kan weeSe

Artikulasie-ondervinding sal vermoedelik latere

diskriminasie tussen spraakklanke beinvloed.
1969, p.198; Van Riper, 1972, p.174).

(Winitz,

Swak diskriminasie

tussen spraakklanke is dus nie noodwendig In oorsaak van
artikulasie-afwykings nie.
Op dieselfde wyse kan die verband tussen afwykende artiku
lasie en sommige ander faktore ook geinterpreteer word in
terme van die afwykende artikulasie as veroorsakende faktor.
Davis (1937, p.37) bevind dat hakkel by kinders van 6 jaar
en jonger saam met In swak artikulasievermoe kan voorkom.
Sy meen dat die probleme wat die kind ondervind om homself
verstaanbaar te maak, In veroorsakende faktor vir die hakkel
kan weeSe

Ook waar ondersoekresultate daarop dui dat on

gunstige persoonlikheidsfaktore of aanpassingstoestande by
persone met artikulasie-afwykings voorkom, beteken dit nie
dat die aanpassings- of persoonlikheidsfaktore die swak
artikula.ie veroorsaak nie; die omgekeerde kan eweneens
die geval weeSe
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Sekere sake word soms as voorvereistes vir norma1e artikulasie
gestel.

Sou dit ontbreek, word daar aangeneem dat artiku

lasie afwykend sal wees.

Arnold (in Kaiser, 1957, p.52)

maak die stelling dat In volledige gebit wat reg sluit,
onontbeerlik is vir foutlose artikulasie.

Tog is daar in

die navorsing geen sterk of konstante verband tussen die
frekwensie van artiku1asiefoute en onreelmatighede in tand
struktuur gevind nie (Winitz, 1969, p.166).
Intelligensie is nie soseer In veranderlike wat in In hoe
mate met artikulasie-ontwikke1ing korreleer nie, maar In
veranderlike wat weI in In sekere sin as voorvereiste vir
artikulasie-ontwikke1ing dien.

By laag-normale en hoer

inte11igensiepeile is daar min korrelasie met afwykende
artiku1asie.
korrelasie.

By laer inte1ligensiepei1e is daar In groter
(Weston, 1972, p.174).

Die enigste gevolgtrekking waartoe daar op grond van hier
die studies geraak kan word, is die slotsom waartoe Stewart
(1968) kom:

tot op die hede is dit nog van geen enkele

faktor bewys dat dit in enige beduidende mate by enige van
die wye reeks artiku1asie-afwykings betrokke is nie.

Geen

besondere afwyking hou met enige afsonder1ike faktor ver
band nie.
afwesig nie.

Geen faktor is se1fs deurgaans by a1le geval1e
Nogtans is e1ke faktor wat ondersoek is, in

sommige geva1le we1 as beduidend aangetoon.
Dit is heel moont1ik dat daar In aansienlike verband tussen
artiku1asie en ander onafhank1ike veranderlikes na vore sou
tree as die onafhanklike verander1ikes gesament1ik beskou
sou word, in p1aas van afsonder1ik.

Dit is, vo1gens Winitz

moont1ik dat daar In sameste11ing van verander1ikes gevind
kan word wat die voorspe11ing van artiku1asiefoute op 'n
stewiger gronds1ag sal plaas.

(Winitz, 1969, p.216).

Bier kan terugverwys word na McDonald se inde1ing van po
tensie1e etio10giese faktore.

len sodanige faktor is die
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gesament1ike voorkoms van verskeie kombinasies van anoma1iee
of wanfunksies.

Daarby kan miskien nou gevoeg word ook

kombinasies van verski11ende ander onafhank1ike verander
likes, hetsy binne of buite die organisme.
Powers (in Travis, 1957, p.7l1) wys ten slotte daarop dat
veroorsakende faktore vir praktiese (k1iniese) doe1eindes
in drie groepe verdee1 kan word: predisponerend, presipite
rend en onderhoudend.
Hoewel die aard en inv10ed van veroorsakende faktore by
die afsonder1ike geva11e in 'n k1iniese situasie van belang
is, is dit moei1ik om a1gemene afleidings te maak en kan
geen geldige reels nog neerge1e word nie.

Daar is waar

skynlik min, indien enige gevalle wat as "suiwer organies"
of "suiwer funksioneel ll gek1assifiseer kan word.

Des

nieteenstaande is hierdie bree tweeledige verdeling van
praktiese nut en word dit ook a1gemeen gebruik by die be
skrywing en bespreking van gevalle.

Die moont1ikheid be

staan altyd dat noukeurige navorsing 'n meer geldige onder
verdeling van afwykende artikulasie, ten opsigte van die
oorsake, kan lewer.
Navorsing is egter nle slegs van belang met die oog op die
oorsake van artikulasie-afwykings nle.

Die verskynsel as

sodanig is ook bestudeer en word nog steeds bestudeer.
Die gegewens wat uit hierdie studies verkry is, word nou
bespreek.
(0)

NAVORSING

(I) KLINIESE STUDIES VAN

ARTIKULASIEVERMO~NS

Die ontwikke1ingstudies waarvan in die vorige hoofstuk 'n
oorsig gegee is, het die saak uit die oogpunt van die nor
male beskou en het proefpersone betrek van wie die artiku
lasievermoe as normaal beskou was.

Daar is ook onder

soekers wat ste1selmatig die klanke wat dikwels foutief
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Hier is dus van

geartikuleer word, geidentifiseer het.

proefpersone met spraak wat van die norm afwyk, gebruik
gemaak.
Van die ondersoeke na Engels- Amerikaanse sprekers is die
bekendste die van Hall (1939, in Winitz, 1969), Roe en
Milisen (1942) en Sayler (1949, in Winitz, 1969).
Hall het die frekwensie van foutiewe klanke by kinders en
volwaasenes met spraakafwykings bestudeer.

Die kinders

se ouderdomme het tussen 7-2 en 13-6 jaar gewissel.
volwassenes was eerstejaarstudente.

Die

Die artikulasie

response by al die proefpersone is in elke woordposisie
getoets en is in sinne verkry.
Roe en Milisen het die spraakklankstatus van 1989 kinders
van die eerate tot die sesde skooljaar ondersoek, dit wil
se met ouderdomme ongeveer tussen ses en dertien jaar.
25 Konsonante en konsonantverbindings is in 'n totaal van
66 woordposisies ondersoek.
en Milisen verder gevoer.

Sayler het die werk van Roe
Sy het 1998 kinders van die

sewende skooljaar tot die twaalfde skooljaar getoets.
Die klanke wat vroeer deur Roe en Milisen bestudeer is, is
in 56 sinne gebruik.
Die resultate van hierdie drie studies word saamgevat in
tabel 2 (oorgeneem uit Winitz, 1969, p.64).
In sommige gevalle is die gegewens ontleed met be trekking
tot die persentasie proefpersone wat elke klank foutief
geartikuleer het, in ander gevalle met betrekking tot die
totale persentasie foute vir elke klank.

As die gesament

like verbindings van hierdie studies vergelyk word met
Templin se bevindings (Tabel 1, kolom 2), blyk dit dat
daar 'n ooreenkoms is tussen die foneme wat eers later,
dit wil ae op vier jaar of daarna, in die kind se taal
gerealiseer word, en die foneme wat met die hoogste
frekwensie foutief gerealiseer word, naamlik
6, ), 3, t), d3, v, r, hw/.

Is, z, a,

Die mees algemene fonetiese
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TABEL 2

Die Tien konsonantk1anke waar die meeste arti
kulasiefoute voorgekom het, soos berig in drie

ondersoeke
(Die persentasie proefpersone wat foute gemaak het, of die
persentasie foute op elke klank word verstrek.

'n Klank

is as foutief beskou as daar in enige getoetste woordposi
sie 'n artikulasiefout voorgekom het).
Hall (kinders) Hall (vo1wassenes) iRoe en Milisen (gr.i) Roe en Milisen
(1939)
(gr. vi) (1942)
(1939)
(1942)
I

K1ank

% Ppe

90,5
47,6
47,6
42,9
33,3
28,6
23,8
23,8
19,0
9,5

s
z

r
t!
d3
3
hw

a
r
(j

K1ank

% Ppe

s
z

83,1

I

K1ank

% Ppe

K1ank

% Ppe

d3
z
d

91,2
88,1
70,1

z

84,5

d3

9

69,1
68,8
57,3
53,0
48,9
45,7
26,0

70,7
68,8
55,6
44,7
43,1
41,4
39,7
38,4
32,8

75,9
48,2
37,3
34,9
28,9
10,8
10,8
9,6
7,2

d3
f
t!
hw

3
(j

!J

e

e
()

v
s
t
b

d
t
hw

a
()

9

v
s

I

Roe en Hilisen ,I
Roe en Hilisen (aIle grade, stemi
(gr. i-vi)
I 100s-stemhebbende !
(1942)
foute uitgesluit)
(1942)

I

i

I

K1ank % foute

K1ank , % foute

!

z
hw

I

I
I

a
d3
d
s
9
()

v
t

I

45,8

a

40,0
30,3
30,2
25,0

s
t

19,9
18,5
16,5
16,0
14,0

30,3
19,7

d3

14,0
13,2
12,4
7,2

t!
r
v
k

6,4
5,9
5,6
4,7

()

z

I
I

!
!

:
II

Sayler
(alle grade)
(1949)

K1ank

% foute

hw

29,6
28,9
19,6
12,6

z

!

()

!

v
t!
!J

I

f
9

s
I

I

(1949)

;

I
!

Sayler
(Alle grade,
stem100s-stem
hebbende foute
uitgesluit)

e

9,3
9,2
3,1
2,8
2,7
2,6

K1ank % foute
i

z
v
t!
n
v

(j

hw
f
s

a
9

17,4
9,3
9,3
9,2
9,0
7,1
3,1
2,7
2,6
2,4
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TABEL 2

Die Tien konsonantk1anke waar die meeste arti
ku1asiefoute voorgekom het,

SOOS

berig in drie

ondersoeke
(Die persentasie proefpersone wat foute gemaak het, of die
persentasie foute op e1ke k1ank word verstrek.

In K1ank

is as foutief beskou as daar in enige getoetste woordposi
sie In artiku1asiefout voorgekom het).
Hall (kinders) Hall (volwassenes) iRoe en Milisen (gr.i) Roe en Milisen
(gr.vi) (1942)
(1939)
(1939)
(1942)
i

% Ppe

Klank

% Ppe '

83,1
75,9
48,2

d3

91,2
88,1
70,1

z

84,5
70,7
68,8

37,3
34,9
28,9
10,8
10,8
9,6
7,2

9

% Ppe

Klank

% Ppe

s

90,5
47,6
47,6
42,9

s

z
f

tf

z

d3

J
tf
hw

33,3
28,6
23,8
23,8
19,0
9,5

d3
3
hw

e
r
(j

3
(j

D

e

I

Klank

Klank

!

z

d

(j

Roe en Milisen I
Roe en Milisen (alle grade, stem-i
(gr. i-vi)
I 100s-stemhebbende !
(1942)
foute uitgesluit) i
I
(1942)

I

v
s
t
b

I

Sayler
(alle grade)
(1949)

i

I Klank

K1ank

45,8

e

40,0
30,3
30,2
25,0

hw

e
d3
d

s
t
(j

z

19,9
18,5
16,5

s
9
(j

I

hw

e
(j

9

v
s

55,6
44,7
43,1
41,4
39,7
38,4
32,8

Sayler
(A11e grade,
stem100s-stem
hebbende foute
uitgesluit)
(1949)
I

I

% foute

z

v
t

d
t

69,1
68,8
57,3
53,0
48,9
45,7
26,0

e

1

d3

,

1

16,0
14,0

d3
t!
r
v

!

k

!

% foute

30,3
19,7
14,0
13,2
12,4
7,2
6,4
5,9
5,6
4,7

!

II
!,
I
I
j

j

I
I

I

Klank

% foute

hw

29,6
28,9

z

v
t!
D

f

a

i

;

9,3
9,2
3,1
2,8
2,7
2,6

z

v
tf

19,6
12,6

(j

9
s
I

Klank % foute

D
(j

hw
f
s

e

I

9

17,4
9,3
9,3
9,2
9,0
7,1
3,1
2,7
2,6
2,4

I
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eienskappe by die realisering van hierdie foneme is wrywing
of duur.

Hierdie eienskappe gaan egter meestal nie verlore

in die vervangingsklank nie; die variasie is gewoonlik ten
opsigte van plek van artikulasie, nie noodwendig die afwe
sigheid van wrywing of duur nie.

In plaas van [s] as

realisering van die foneem / sl word byvoorbeeld [a] , [f)
of [4]

gebruik; in plaas van die realisering van die foneem

If/ as [f), korn [tf) en [s] dikwels voor.

(Winitz, 1969,

p.65).
Ander foneme wat ook laat verskyn, byvoorbeeld /1, b, d,g,
t, k/, word meer seIde foutief gerealiseer (hoewel almal
behalwe /1/ tog ook wel in tabel 2 voorkom, maar hulle dra
minder totale gewig).
By die realisering van hierdie foneme kom die eienskap
van wrywing nie voor nie, en duur net by /1/.
Templin (1957, p.56) het ook gevind dat die frekwensie van
artikulasiefoute grootliks verskil vir verskillende kate
goriee van klanke.

Die aantal foute wat in Templin se

studie op wrywingsklanke voorgekom het, was byna 25 maal
soveel as byvoorbeeld by nbsale klanke.

Die volgorde van

soorte klanke ten opaigte van die aantal foute wat voorge
kom het, was in Templin se studie as volg:

wrywingsklanke,

klanksamestellings, ploffers, halfvokale, nasale klanke.
(Templin, 1957, p.58).
In tn bespreking van Templin se gegewens, (Smith en
Miller, 1967, pp.183-l86) vind Liberman dit interessant
dat kinders meer probleme met [s1

en

[~1

het as met af

sluitingsklanke, omdat dit die teenoorgestelde is van wat
op grond van die akoestiese eienskappe verwag sou kon word.
By afsluitingsklanke is die akoestiese Ieidraad nie onver
anderlik ten opsigte van die foneemrealisering wat waarge
neem word nie.

Dit wissel oor In wye gebied, afhangende

van die fonetiese konteks.

Vir die klas [s,

die akoestiese sein nader aan onveranderlik.

J,~]

is
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Hierdie vraagstuk word egter meer sinvol benader vanuit die
oogpunt van gemak van artikulasie as vanuit 'n akoestiese
standpunt.

Volgens House (Smith en Miller, t.a.p.) is

die belangrike saak dat die afsluitingsklanke in werklik
heid "stop" - dit wil se die bewegende organe het 'n vaste
aanrakingspunt.

Die plek waar hulle "stop" kan maklik,

hoewel benaderd geidentifiseer word, omdat die posisies
vir verskillende klanke aansienlik verskil.

Wrywingsklanke

vereis die instelling en aanpassing van die tong, wat dan
vir In rukkie so gehou moet word sonder iets om op te steun.
Die belang van die ouditiewe faktor wil nie hiermee buite
rekening gelaat word nie.

Dat gehoor vn vername rol in

die verwerwing van die kind se foneemstelsel speel, ly geen
twyfel nie.

(Sien byvoorbeeld Fry in Smith en Miller,

1967, p.187; Herriot, 1970, p.120).

Miller en Nicely

(Lehiste, 1967, p.349) bet navorsing gedoen in verband met
die verwarring wat moontlik kan voorkom by die persepsie
van konsonantklanke.

Hulle vind dat normaalhorende vol

wasse proefpersone die klankeienskappe van stem en nasali
teit veel makliker as die eienskappe van wrywing en duur
teen die agtergrond van 'n maskeringslawaai diskrimineer.
Dieseltde sal vermoedelik ook vir kinders geld.

Waar die

kind nie in 'n klankdigte omgewing sy taal aanleer nie en
In mate van maskeringslawaai dus meestal teenwoordig is,
is dit moontlik dat hierdie faktor verband kan hou met die
soort klank wat foutief aangeleer word.

Gegewens wat uit

akoestiese studies verkry is, kan wel vergelyk word met
gegewens van kliniese studies in verband met afwykende ar
tikulasie.
In Engeland is In studie deur Morley (1965) onderneem.

Sy

het die spraakontwikkeling van In groep kinders, verteen
woordigend van alle sosiale klasse, ondersoek.

Die kinders

se spraak is nagegaan op die ouderdomme 3-6 tot 3-10, 4-9,
6-6 en 9-6 jaar.

Verskil1ende aspekte is ondersoek, onder

andere die teenwoordigheid van artikulasie-afwykings.
Morley se proefpersone is in twee groepe verdeel, naamlik
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In kontrolegroep van wie In beeld van die normale ontwikkeling
in In verteenwoordigende groep kinders verkry is, en In
toetsgroep.

Haar resultate word in tabel 3 uiteengesit

(verwerk van die gegewens van Morley, 1965, p.45).
TABEL 3

Die 10 Konsonantklanke waar die meeste artikulasie
foute voorgekom bet, soos berig deur Morley (1965)

(Die persentasie wat aangegee word, is die persentasie
proefpersone wat op daardie klank 'n fout gemaak bet).

Kontrole groep
Toetsgroep
Klank
% Ppe
% Ppe

Klank

K1ank

Toetsgroep
% Ppe

r

34,8

a

75,2

e

64,5

a

30,6

r

54,1

s

58,1

15,2

I

43,3

r

45,2

tl

13,4

k

42,7

I

22,6

d3
k

12,5

tl

42,0

f

12,9

11,6

s

36,9

k

12,9

9
f

8,9

d3

32,5

12,9

6,3

f

26,9

9
tl

a

54,

9

22,3

b

3,2

s

5,4

14,0

t

3,2

I

I

I

a

I
I

Morley se bevindings stem in In groot mate
van die Amerikaanse ondersoekers.

6,5

oo~een

met die

Van die foneme wat 1aat

verskyn en in die Amerikaanse studies met die boogste
frekwensie foutief gerea1iseer word (vgl. tabe1 2), kom die
vo1gende ook bier voor: Is,

a, a,

I, t/, d3, r/.

'n Soortge1yke ondersoek is in Duits1and deur Hasenkamp
(1929) onderneem.

71 Kinders tussen die ouderdomme 5-11

en 7-4 jaar is ondersoek by bulle toe1ating tot spraak
terapie.

Dit was dus kinders met spraakprobleme, maar die

aard van die prob1eme word nie aangegee nie.

Die onder

soekmetode wat bier gebruik is, is die nabootsingsmetode.
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Ook in hierdie ondersoek is geen fouttelling vir vokale
gevind nie.
gee.

Hasenkamp se gegewens word in tabel 4 weerge

Die fonetiese tekens wat in die tabel gebruik word,

is arbitrer toegeken op grond van die gewone skriftekens
wat deur Hasenkamp gebruik is.
TABEL 4

Die 12 konsonantk1anke waar die meeste artiku1asie
foute voorgekom het, soos berig deur Hasenkamp (1929).
K1ank

* 

% foutte11ing

z*

89

s*

83

f*

63

9
v*

54
41

j

38

n*

11

g*

10

1

8

x

7

r
k*

7
7

stem ooreen met die rea1isering van Engelse foneme.
Ploffers is vergelykbaar omdat aspirasie in Engels
en in Duits voorkom (Jespersen, 1926, p.249).

Die

tri1k1ank is nie verge1ykbaar nie, omdat die rea1i
sering van die Irl foneem verskil in Engels en in
Duits; so ook /1/.
Hierdie resu1tate stem weer eens dee1s met die vorige
ooreen (dit wi1 se die van die Amerikaanse en Britse onder
soeke), naamlik ten opsigte van die realisering van die
foneme Is, z, f, vI.

Die 16,

(5

,3 , tf, d3, hwl wat in

Engels hoofsaak1ik probleme vir die kinders veroorsaak
het, kom nie in Duits voor nie.

Die foneemrea1iserings

wat in Duits prob1eme veroorsaak het, maar nie in Engels
voorkom nie, is [9]

en [x]

(wrywingsklanke) en [j]

en die
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allofone van die foneem

Irl -

ook duurders.

Die eienskappe

van hierdie klanke stem dus ooreen met die van die foneme
wat in die Amerikaanse Engels met die hoogste frekwensie
foutief voorkom (vergelyk Winitz se opmerking, 1969, p.65,
wat vroeer genoem is).
'n Vergelyking tussen hierdie verskillende studies is
streng gesproke nie geldig nie, omdat dit nie bekend is op
watter grondslag 'n klank as 'n foutiewe foneemrealisering
beoordeel is nie.

Tog dui die mate van ooreenstemming

in resultate daarop dat daar ook ten opsigte van hierdie
beoordeling 'n ooreenstemming was.

Die belang van afson

derlike studies vir afsonderlike tale blyk andersyds uit
die mate van onvergelykbaarheid tussen die Engels en
Duitse gegewens wat ontstaan as gevolg van die verskillende
foneemstelsels.
Die verskille in artikulasie-basis tussen tale moet ook in
gedagte gehou word - vergelyk tabel 5.

Hierdie kwessie

is reeds in hoofstuk een aangeroer.
By die praktiese aanwending van gegewens in verb and met
artikulasie foute, sal die voorkomsfrekwensie van die
onderske~e

foneemrealiserings in die verskillende tale

van belang wees by die skatting van die erns van die arti
kulasiefout.

Waar 'n bepaalde foneem 'n hoe voorkoms

frekwensie het, sal In foutiewe realisering van daardie
foneem In ernstiger probleem wees as by In foneem met In
lae voorkomsfrekwensie.

Aangesien die voorkomsfrekwensie

van foneme van taal tot taal verskil, kan hierin nog In
rede gesien word vir die wenslikheid van In afsonderlike
stel gegewens vir elke taal.

(11) FONOLOGIESE STUDIES
Die foneemstelsels van jong kinders met artikulasie
afwykings kan ook op dieselfde wyse as in die ontwikkel
ingstudies van Jakobson, Velten en so meer beskryf word.
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TABEL 5

'n Vergelyking tussen die eienskappe van die ver

skillende tale as gevolg van artikulasiebasis
(Net tn paar voorbeelde word ingesluit, nie in vOl1edige
ste1 eienskappe nie).
Verwerk van die gegewens van Jespersen (1926, pp.249-250)
en Ie Roux en Pienaar (1927, pp.43-44).
Duits

Engels

Afrikaans

1. Baie lipartiku1asie
kom voor met onder
an&ere vooruitsteek
van die lippe

1. Nie besonder baie
1ipartikulasie nie;
vooruitsteek van
die 1ippe word ver
my.

1. Aandeel van die
lippe in arti
ku1asie is be
treklik klein,
vooruitsteek van
die lippe word
vermy.

2. Tongpunt-k1anke word
nie besonder ver na
voor of na agter ge
vorm nie.

2. Die tongpunt arti
kuleer taamlik ver
terug, behalwe in
die geval van [e]
en [~].

2. Tongpunt-k1anke
word nie be son
der ver na voor
of na agter ge
vorm nie.

3. Die stemhebbendheid
van konsonante is net
in die Auslaut stabiel;
aIle konsonante behal
we [1, m,!J, r] word
in die Auslaut stem
loos.
Die konsonan
te (bdg] is in die
reel stemhebbend maar
nie uitdruklik nie.

3. Plofklanke word
3. Stemhebbende en
minder skerp
stemlose konsonante
uitgespreek, wat
staan deurgaans har
een van die redes
monies teenoor me
is waarom die ver
kaar.
Die klank
omgewing het byna
skil tussen stem
geen invloed op die
hebbende en stem
graad van stemheb
lose konsonante
minder skerp is.
bendheid nie. [bdm
het stem maar nie
Stemhebbende plof
klanke is nie op
besonder sterk nie.
sigself ten volle
stemhebbend nie.
Aan die einde
van woorde word
hulle stemloos
4. [ ptk] is swak ge
4. Geaspireerde
klanke kom nie in
aspireerd.
die normale spreek
taal voor nie.
5. Die glottale ploffer 5. Wanneer oorgegaan
word van 'n pouse,
kom nie voor nie.
hoe kort ook aI,
op 'n vokaal,
word elke vokaal
klank aan die be
gin van 'n woord
of lettergreep
deur In glottale
ploffer voorafge
gaan.

4. [ptk] is swak ge
aspireerd.

5. Die glottale ploffer
kom dikwels in die
Anlaut voor maar
nie andersins nie.
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'n Beskrywing van In kind se fonologiese patrone kan 'n
stelselmatige grondslag vir remediering vorm.
Vn Artikulasietoets kan byvoorbeeld op 'n jong kind toege
pas word en daar kan bevind word dat die realisering van
die foneme Is/ en

Ir/

foutief is; in

plaas van [s]

en [/],

word [8] en [fJ gebruik, terwyl die foneem /e/ dikwels as
[0] gerealiseer word.

Hierdie foute is

nie konstant nie.

'n Fonologiese ontleding (soos hier onder beskryf) bring
die situasie duideliker aan die lig.

Op grond van sodanige

ontleding blyk dit dat die kind eenfoneem net 4 allofone
het waar Engels 4 foneme vereis, plus 'n bykomstige foneem
wat nie in Engels voorkom nie.

FONOLOGIESE ONTLEDING (verwerk van Winitz, 1969, p.69)
Kind se stelsel

1

Stelsel van volwasse Engels

Foneme

Allofone

/s-a-f- f/
/~ /

[s],[a],[!],[f].

Foneme

Allofone

/s/

[~]

[ s]
[ a]

/8 I

[ f]

/ll
/fl

I

[ f]

FONETIESE VARIASIES IN DIE KIND SE STELSEL
(a) Aanvangsposisie:

(b) Middelposisie:

Engels [ s I en [!] + [ a]
Engels [ £]

....

Engels [ £]

.... [ 4>]

Engels [sl,[!]
(c) Eindposisie:

Engels [ s]

en [ 8]

+

'n vrye variasie

en [!] .... [ f] .

Engels [ £]
(waar

[ 4>]

.... [ 4>]

beteken "kan beskryf word as n ) .

Hierdie kind het nie onderskei tussen die /s/, If I, /6/
en /fl foneme nie; bowendien het die [4>]

klank foneem

status, omdat dit kontrasteer met /s-8-f-£/ en met die
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kind se ander foneme.

Artikulasieterapie sal dan anders

beplan word as wat deur die gewone artikulasietoets aange
dui sou word, naamlik
(i) die klankfoute sou beskou word as behorende tot In
foneemstelsel;
(ii) al die kontraste wat voorkom, sou geevalueer word en
met die kontraste van Engels in verband gebring word.
Winitz (1969, p.70) beskryf In terapieprogram wat
so beplan sou word.
Een voorbeeld van 'n werklike studie van die foneemstelsel
van

9

n kind met In artikulasie-afwyking is die van Haas

(1963).

Hierin word die ontleding van 'n 66 jarige se

foneemstelsel beskryf.
konsonantfoneme het.

Haas het bevind dat die kind 7
Hierdie foneme en die allofone van

elk is as volg:

Ipl
Idl
111

- [p]

- [d], [ d], [b], [t]
- ['I]

It,I - [6],[!],fs],[z]

Iwl
Iml
Inl

- [w] ,[

w]

- [m]

- [n] •

(Die foneemsimbole word nie deur Haas self toegeken nie).
Die ooreenkoms tussen hierdie kind se klankstelsel en die
klankstelsel van 'n volwasse spreker is ook deur Haas ge
trek.

'n Paar punte kan uitgelig word as voorbeeld:

1. Daar is blykbaar In een-tot-een ooreenkoms tussen die
kind se [p]

en die Engelse

Ip/.

Die enigste uitson

dering is omruilbaarheid met die glottale ploffer in
sommige posisies.

Die glottale ploffer kan gebruik

word in die plek van enige van die Engelse aflsuitings
klanke, van
2. Die [t]

Ibl

of [d]

en selfs

If/.

stem blykbaar ooreen met die ander

Engelse plofklanke buiten die realisering van
met If I.

Ipl

en ook
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3. Die sibilant stem ooreen met die Engelse stemlose
linguale frikatiewe.

Die uitspraak varieer vryelik

tussen die vier allofone, of Klink soms soos In kombi
nasie van hierdie klanke.
Baas stel voor dat korreksie van die kind se

!9

ar tikulasie

foute" ten beste sal geskied deur die ooreenstemming tussen
die kind se foneemstelsel en die foneemste1se1 van Engels
in gedagte te hou.
Ondersoeke na die foneemstelse1s van individuele persone
met spraakafwykings het dUB praktiese nut vir die opstel
van In terapieprogram.

Daar kan egter ook verder gegaan

word en In omvattende ontleding van die groter taa1stelsel
gemaak word, waar artiku1asie of te weI die foneemstelse1
as subste1se1 van taa1 met die ander substelse1s in verband
gebring word.

In Verandering of eienaardigheid in die een

subste1se1 beinv10ed dikwe1s die ander.
In sommige geva11e kan artiku1asiefoute In ste1selmatige
inv10ed uitoefen op die grammatikale vorms wat in die kind
se taal teenwoordig is, of omgekeerd, die kind se vorming
van grammatika1e strukture kan skynbare artiku1asiefoute
tot gevolg he.

Hierdie prob1eem is deur Applegate (1961)

in oenskou geneem.
Applegate se studie bevat 'n ontleding van die spraakk1ank
"foute" van twee broers, met ouderdomme 4 en 5 jaar.

Die

k1ank-"foute" is as afwykende morfo10giese patrone beskou.
Applegate wys veral daarop dat die agtervoegsels (a110
morfe) van werkwoorde in die teenwoordige tyd (derde per
soon enke1voud) en die verlede tyd die vo1gende vorms
behe1 s: [-tl, [-d1 en [-id] •

Byvoorbee1d die teenwoord ige

tyd (derde per soon enkelvoud) en die ver1ede tyd van "walk"
was

wakt.

spraak;

lsI

Frikatiewe was afwesig in die kinders se
is vervang deur

It/,

en

Izl

deur

Id/.

In

sommige geva11e is die verlede tyd egter onderskei van
die teenwoordige tyd (derde persoon enke1voud) deur die
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insluiting van twee allomorfe met die fonetiese vorms [9]
en [-i9

] •

Vir die werkwoord "do", byvoorbee ld was die

teenwoordige tyd (derde persoon enkelvoud) [dad] en die
verlede tyd [di,?].

Vir die werkwoord "talk" was die teen

woordige tyd (derde persoon enkelvoud) [takt]
lede tyd [taki'?] .

en die ver

AIle ander vorms in die teenwoordige

tyd het ooreengestem met die van standaard Amerikaanse
Engels.

Afsluitingsklanke is in die mediale en finale

woordposisie deur In glottale afsluitingsklank vervang, as
die aanvangsklank van die woord dieselfde as die mediale
of finale afsluitingsklank was.

As gevolg van die kinders

se morfologie het die vervanging egter nie plaasgevind in
woorde met [t]
[takt1

of [d] nie.

Dus is die finale [t1

in

(vir "talks") nie deur ['? J vervang nie, omdat die

finale [t1

In vervanging is vir [ s1, die standaardvorm.

Die allomor£ [-i9

]

sou egter die [t1

omdat hierdie woord In inisiele [t1

in "talked" vervang
en In finale [t] het.

Applegate kom nou tot die gevolgtrekking dat "artikulasie
foute" beskryf kan word in terme van die verwantskap tussen
die morfologiese struktuur van Amerikaanse Engels en die
morfologiese struktuur van die kinders se taal. waar daar
in gedagte gehou word dat die kinders se spraak nie In
lukraak poging om die taal van die volwasse gemeenskap na
te boots, verteenwoordig nie.
met goed-ontwikkelde reels.

Dit is In outonome stelsel
So In stelling geld egter nie

as veralgemening wat in aIle gevalle van afwykende artiku
lasie toegepas kan word nie.
Winitz (1969, p.73) kom tot die slotsom dat kinders se
artikulasie-a£wykings beskry£ kan word as sel£standige
£oneemstelsels, wat nie met die volwasse stelsel ooreenkom
nie.

Die reels van In kind se stelsel is aangeleer of,

nog beter, sel£vervaardig ("invented").

Hierdie self

standige stelsels het mor£ologiese vorms (byvoorbeeld
meervouds- of verlede tydsvorms)

wat van die volwasse

morfologiese stelsels verskil.

Hoewel die foneem

stelsels van jong kinders selfstandig is, word hulle
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natuurlik beinvloed deur die volwasse foneemstelsel en
miskien selfs deur die volwasse morfeenstelsel ook.
Waar artikulasieproduksies dus as afwykend beskou word,
kan die afwykings beskryf word as 'n foneemstelsel wat
teenstrydig met die volwasse stelsel is, dit wil se 'n
stelsel wat nie daarin geslaag het om met die norm van die
gemeenskap saam te vloei nie.

In die geval van hierdie

uiteenlopende foneemstelsels het klankintegrasie in woorde
wel plaasgevind, maar die geintegreerde eenhede is nie
aanvaarbaar nie, of te wel afwykend.

As hierdie standpunt

gehuldig word, word daar dan 'n fonologiese ontleding,
soos in die voorafgaande paragrawe beskryf, toegepas.
Dit is soms moeilik om die fonetiese leerproses van die
fonemiese leerproses te onderskci, omdat pogings om
fonetiese response te maak, die fonemiese leerproses sal
beinvloed, of selfs belemmer.
geen [s]

As 'n kind byvoorbeeld

klank kan voortbring nie en hy word gekonfronteer

met die eis om 'n woord wat met [s]
hy in die plek daarvan die
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begin, te se, dan kan

selekteer.

As hierdie

foutiewe patroon beloon word, sal die fout weer gebruik
word.

Die kind ontwikkel dus sowel 'n fonemiese probleem

(die verlies van 'n foneem naamlik
probleem.

lsI)

as 'n fonetiese

As die kind egter die laterale [4]

geselekteer

het, sou daar slegs 'n fonetiese probleem ontstaan het.
Hoe dit ook al sy, in albei gevalle sou dit nodig wees om
in terapie aan die kind 'n [s]
realisering van die foneem

lsI.

klank te leer as korrekte
Watter benadering ook

al gevolg word, die basiese oorwegings sal wees:
(i) watter klank/e ontbreek in die kind se foneemreali
sering en moet dus ingevoeg word, hetsy as vervanging
van 'n ander klank of as nuwe lid;
(ii) watter foneemvolgorde/s word gerealiseer met 'n
reeks klanke wat nie met die volwasse norm

van gegewens.

Grondliggend aan al die studies

1S

eg~er

'n ontleding van die klanke wat deur die proefpersoon
voortgebring word en die stelselmatige rangskikking van
gegewens volgens 'n voorafbepaalde raamwerk.
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H 0 0 F STU K
I

VI E R

ARTIKULASIETOETSING

(a)

INLEIDING

Die artikulasieproses kan vanuit ten minste drie oogpunte
beskou word:

(Noll, ASHA, 1970, pp.283-284).

(i) Fisiologies -

'n studie van die bewegingspatrone en

klepstelsels van die spraakorgane, dus die proses
waardeur spraak voortgebring word (byvoorbeeld die
studie van Kozhevnikov en Chistovich, 1967).
(ii) Akoesties - identifikasie van die spraakspektra
(byvoorbeeld die studies wat saamgevat is deur Lehiste,
1967).
(iii) Perseptueel -

'n studie van die fonemiese en lin

guistiese elemente van spraak.
Hierdie drie benaderings is onderling aan mekaar verwant
en staan nooit heeltemal onafhanklik nie.

'n Luisteraar

reageer op die foneemkode van die spreker ('n perseptuele
taak) deur middel van die fisiese eienskappe van die sein
('n akoestiese aangeleentheid), wat bepaal word deur die
posisies en bewegings van die spreker se artikulasie-or
gane (In fisiologiese gebeure).
Die meting of evaluasie van artikulasievermoens kan dus
ook vanuit hierdie drie rigtings benader word.

'n Om

vattende proses van waardebepaling of spesifikasie sal die
fisiologiese, die akoestiese en die perseptuele korrelate
van artikulasie betrek.
Die konsep van artikulasietoetsing verwys egter gewoonlik
spesifiek na die perseptuele stelsel.

Op grond van In

spraakvoorbeeld van die spreker, bepaal In luisteraar die
toereikendheid van die spreker se produksie van sy taal
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se foneemkode.

Hierdie omskrywing kan geld as in basiese

definisie van al die verskillende vorms van artikulasie
toetse wat later bespreek sal word.
Die vernaamste gebruik van artikulasietoetse staan in ver
band met terapie vir persone met artikulasie-afwykings.
Een van die belangrikste doelstellings in sodanige terapie
is die verkryging van aanvaarbare, "goeie" spraak.

Aange

sien die konsep van goeie spraak in werklikheid slegs
gedefinieer of bepaal kan word deur die vooroordele en
standaarde van 'n menslike luisteraar, is artikulasietoet
sing deur middel van die perseptuele proses van luister
die primere en basiese waardebepalingsmetode (Noll, ASHA,
1970, p.284).
Sekere navorsers, byvoorbeeld Lynip (Winitz, 1969, pp.24
25) stem nie met hierdie siening saam nie.

Lynip is 'n

voorstaander van sogenaamde objektiewe ontleding van spraak
gegewens.

Hy beskou 'n fonetiese ontleding as ongeldig.

Eksperimentele bevindinge (Winitz, 1969, p.24) toon egter
aan dat sogenaamde lIabsolute" metings, veral van vokaalklanke,
baie ingewikkeld en dubbelsinnig is.

'n Akoestiese ont

leding word beter benut wanneer dit aanvullend tot 'n
fone~

ese ontleding gebruik word as wanneer dit alleenstaande

gebruik word.

Dit kan veral verwarrend of onseker wees

ten opsigte van die verskil tussen kinders en volwassenes 
die spektrogramme wat byvoorbeeld by kinders verkry word,
lyk nie dieselfde as die van volwassenes nie.

Petersen

(Winitz, 1969, p.24) wys verder daarop dat nog 'n vaste
formantfrekwensie-, nog In formantfrekwensieverhoudings
hipotese toereikend is om vokaalpersepsie ten volle te
verklaar.
Boewel daar dus besware teen sUbjektiewe luisteraarsoor
deel ingebring kan word, word dit steeds gebruik as die
mees praktiese maatstaf.
gedagte gehou word.

Een beperking moet egter in

Waar daar 'n dialek ter sprake is,

veral 'n dialek waarmee die ondersoeker nie goed bekend

65

is nie, is luisteraarsintuisie nie 'n goeie grondslag vir
beoordeling nie.

(Monsees en Berman, 1968).

In sulke

gevalle moet spesiale maatreels getref word om eers die
nodige verwysingsraamwerk daar te stel.
Die doel waarmee 'n artikulasietoets in 'n bepaalde geval
uitgevoer is, moet altyd in gedagte gehou word by 'n be
spreking van die resultate.

Artikulasietoetse word ge

bruik vir sowel kliniese as navorsingsdoeleindes.

In die

geval van navorsing is die doel van die artikulasietoets
gewoonlik die bepaling van fonetiese vaardigheid, dit wil
se die akkuraatheid van artikulasie-produksies in woorde.
By die kliniese proses is daar verskillende stappe wat
gevolg word en die doel van artikulasietoetsing wissel na
gelang van hierdie stappe.
'n Siftingstoets word dikwels aanvanklik uitgevoer, om te
onderskei tussen hoe en lae risikogevalle.

Die doel van

toetsing is hier vasstelling van die huidige status van
artikulasiegedrag in vergelyking met die norms vir daardie
besondere persoon.

'n Kind se prestasie word byvoorbeeld

vergelyk met die van ander kinders in dieselfde ouderdoms
groep.

Wanneer persone met afwykende artikulasie dan uit

gesonder is, veral in die geval van jong kinders, geskied
verdere toetsing dikwels in 'n voorspellingshoedanigheid.
Die doel van toetsing is nou om te onderskei tussen daardie
kinders wat hulle vroee artikulasiefoute sal behou en die
kinders wat dit nie sal behou nie.
As daar besluit word dat terapie in 'n besondere geval
nodig of wenslik is, geskied hantering van die artikula
sieprobleem deur stelselmatige waarneming en/of ingrype.
By die aanvang van terapie word 'n volledige diagnostiese
ondersoek uitgevoer en artikulasietoetsing word gebruik
om die soort terapie wat nodig sal wees, voor te skryf.
Die resultaat van hierdie toets moet in besonderhede
inligting voorsien aangaande die persoon se vermoe om
In wye reeks spraakklanke in In verskeidenheid van woord
posisies en fonetiese omgewings te produseer.

Tydens
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die verloop van terapie word artikulasietoetse ook uitge
voer.

Die doel van sodanige toetsing is 'n waardebepaling

van die veranderinge in artikulasiegedrag wat oor die
verloop van tyd plaasvind.

Die kommunikasiegedrag van die

individu word realisties gewaardeer en in verband gebring
met gegewens en terapieprosedures.

Toetsing dien dus ook

ter stawing van die geldigheid van kliniese besluite en
prosedures.
Die beiindiging van terapie geskied op grond van 'n kli
niese besluit, of wanneer die pasient self besluit om
terapie te staak.

By die afs1uiting van terapie is die

doe 1 van artiku1asietoetsing om toekomstige artikulasie
gedrag in natuur1ike spraaksituasies te voorspe1.

(Weston,

1972, p.183; Winitz, 1969, p.246 v.; Templin en Darley,
1960).
Artikulasietoetse word dus vir 'n aantal uiteenlopende
doeleindes gebruik.

Daar kan dan onderskei word tussen

verskil1ende soorte artikulasietoetse op grond van die
besondere toepassingsgebied.

Artikulasietoetse kan egter

ook onderverdeel word ten opsigte van die konstruksie of
aanbieaingsmetode.
Verskil1ende soorte toetse word nou kortliks bespreek,
tesame met navorsingsbevindings, kritiek en kommentaar van
verskeie outoriteite.

(b) ARTIKULASIETOETSE
(I)

SOORTE TOETSE VOLGENS GEBRUIK

1.

DIE BEPALING VAN FONETIESE VAARDIGHEID

Die tradisionele artiku1asietoets het as primere doe1 die
bepaling van akkurate artiku1asie-produksie in woorde.
Die gegewens wat verkry word, word vrye1ik deur die
ondersoeker of klinikus verwerk en geinterpreteer na
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gelang van eie vereistes - sy dit vir die identifikasie
van kandidate vir terapie, vasstelling van die foutiewe
foneemrealiserings wat voorkom, vergelyking van individue
of groepe met mekaar, of enige ander gebruik.

Gewoonlik

word prente gebruik om response te ontlok, maar leeswerk
in die vorm van woorde of sinne word soms vir ouer persone
gebruik.

Daar kan ook van die nabootsingsmetode gebruik

gemaak word, waar die toetsling die woorde wat die toets
afneming voorse, herhaal.
metode word later bespreek.

Die voor- en nadele van elke
Die klanke word dikwels in

verskillende woordposisies en klankgroepe (phoneme clusters)
getoets.

Ten einde toetsfoute tot In minimum te beperk,

is dit belangrik dat hierdie soort toets, soos ook die
ander soorte, aan genoegsame betroubaarheidsvereistes vol
doen.

Voorbeelde van sodanige toetse is die inventaris

wat opgestel kan word deur gebruik te maak van die lei
drade wat deur Johnson, Darley en Spriestersbach (1952,
pp.2l-37) verskaf word: ook is daar toetse kommersieel
beskikbaar, byvoorbeeld die Photo Articulation Test
(Pendergast e.a., 1968) of die eerste deel van die Goldman
Fristoe Test of Articulation (Goldman en Fristoe, 1969).
Hierdie toetse is ontwerp om die toetsing van artikulasie
response te vereenvoudig en om In standaardinstrument te
voorsien vir die meting van artikulasieresponse.

Daar

word oor die algemeen aanvaar dat hierdie soort toetse
betroubare beskrywings van artikulasieresponse in ander
sosiale situasies gee (Winitz, 1969, p.247).

Sommige

skrywers stem egter nie hiermee saam nie, soos sal blyk
uit die bespreking van toetskonstruksie en die verwerking
van toetsresultate wat later volga

2. SIFTING
Wanneer In artikulasietoets bloot gebruik word om In kind
se artikulasiegedrag met die van ander kinders in sy ouder
domgsgroep te vergelyk, word dit In siftingstoets genoem.
So In toets word dikwels gebruik in skoolopnames of ander
gevalle waar die kinders wat spraakterapie sal benodig
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as gevo1g van ontoereikende artiku1asie vir hu11e ouderdom,
uitge1ig moet word.

Dit is dan net nodig om daardie k1anke

en k1ankgroepe te toets wat met betekenisvo11e vordering in
die ontwikke1ing van artiku1asievermoens verband hou.
Eers word die kind se tota1e artiku1asiete11ing bepaa1,
ongeag die spesifieke foute wat voorkom.

Hierdie telling

word dan verge1yk met sekere afsnypunte wat dien om tussen
~n

toereikende en In ontoereikende prestasie te onderskei.

Die afsnypunte is 'n statistiese gegewe wat vooruit bepaa1
is vir a1 die ouderdomsv1akke wat deur die toets gedek
word.
In Voorbee1d van so in toets is die Templin-Darley Screening
Test (Templin en Darley, 1960).

Hierdie siftingstoets

bestaan uit 50 items wat op grond van eksperimente1e be
vindings uitgesoek is, omdat hu11e die beste diskrimineer
tussen goeie en swak artiku1asie by voorskoo1se kinders en
kinders in die eerste skoo1jare.
Winitz (1969, p.250) meen dat die statistiese norm van
afsnypunte net een van verskeie kriteria behoort te wees
wat in tn siftingstoets gebruik word.

Ander wat

inge~luit

moet word, is die pei1 van ontwikke1ing ten opsigte van
foneemteenste11ings, die pei1 van artiku1asiegedrag wat
vereis word wanneer die kind skoo1 toe gaan, die mate van
besorgdheid wat die ouers to on en die moont1ikheid wat
bestaan dat die kind spontaan sy artiku1asiegebruik sal
verbeter.

Weston (1972, p.190) meen dat 'n siftingstoets

die volgende aspekte moet behels: aantal, tipe en persen
tasie foute; mate van stimuleerbaarheid; die verband
tussen chronologiese ouderdom en fonemiese ouderdom; ver
wante organiese of emosionele omstandighede; en In eva1ua
sie van die kultuur agtergrond.
Dit blyk dus dat die siftingsprosedure ten opsigte van
artiku1asie-afwykings deur sommige outoriteite nie as
doeltreffend beskou word wanneer bloot In artikulasietoets
toegepas word nie.

Ander faktore wat moont1ik met die
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voorkoms van die probleem verband bou, moet ook in ag ge
neem word.
3. DIAGNOSE
Diagnose bebels die gebruik van wetenskaplike en vaardige
metodes om die oorsaak en aard van 'n probleem vas te stel.
Dit omsluit 'n evaluasie van die geskiedenis van die pro
bleem, die tekens van die probleem soos by bom tans voor
doen, laboratoriumgegewens en spesiale ondersoeke.

Die

waarde van die bepaling van 'n diagnose is om 'n logiese
grondslag vir behandeling en prognose te voorsien.
Cyclopedic Medical Dictionary, p.29).

(Taber's

Dit is dan heelte

mal denkbaar dat daar ook vir artikulasie-afwykings 'n
diagnostiese prosedure bepaal kan word.
Templin en Darley (1960) het, van die gegewens wat van 'n
l76-item artikulasietoets van Templin (1957) verkry is,
In diagnostiese artikulasietoets ontwikkel.

Volgens

hierdie outeurs het 'n diagnostiese toets die volgende
doel:

(Templin en Darley, 1960, p.l):

So 'n toets kan

gebruik word om te beslis of 'n kind spraakterapie nodig
het, maar dit word meer dikwels gebruik waar dit reeds
bekend is dat 'n kind artikulasieprobleme het, om te help
om die soort terapie wet nodig sal wees, voor te skryf.
Dit voorsien in besonderhede inligting aangaande In kind
se vermoe om 'n wye reeks spraakklanke in In verskeiden
heid van woordposisies en fonetiese omgewings te produseer.
So In toets behels gewoonlik meer as net 'n fonetiese
inventaris.

Verskillende subtoetse en verwerkings van

die gegewens word ingesluit.

Templin en Darley (1960,

pp.8-l3) stel voor dat die diagnostiese toetsprotokol op
die volgende maniere gebruik kan word:
1. Om die individu se resultate met die norm te vergelyk.
2. Om die soorte foute te ontleed, naamlik weglatings,
vervangings en vervormings.

Navorsing word aange

haal (Templin en Darley, 1960, p.9) wat daarop dui
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dat weglating die hoogste voorkomsfrekwensie in die
spraak van bale jong kinders toone

Dit word beskou

as die sterkste aanduiding van onrypheid van artikula
sievermoe.

Op latere ouderdomspeile kom gewoonlik

meer vervangings en vervormings as weglatings

v~~r.

3. Om die konstantheid van artikulasiefoute te bepaal.
Die onkonsekwentheid van artikulasiefoute en die moont
like oorsake daarvan, is reeds in die vorige hoofstuk
bespreek.

Faktore wat met onkonstante artikulasie

gedrag verband kan hou, word as belangrike diagnostiese
aangeleenthede beskou (Templin en Darley, 1960, p.ll).
4. Om te bepaal of foute reggestel word as daar met die
korrekte produksie van die klank gestimuleer word.
diagnose is dit van waarde om te weet hoe goed In

In
kind

In gegewe klank kan produseer as daar aan hom intensiewe
gehoorstimulasie en ook visuele stimulasie gegee word.
Navorsing van Snow en Milisen word aangehaal (Templin
en Darley, 1960, p.12).

Hieruit blyk dat die manier

waarop kinders op ouditiewe stimulasie reageer, verband
hou met hulle verbetering in spraakklankartikulasie,
selfs sonder spraakterapie.
5. Om weerstand teen opleiding te bepaal, soos dit blyk
uit daardie klanke wat konstant verkeerd uitgespreek word.
Templin en Darley (t.a.p.) is van mening dat klanke wat
konsekwent foutief is, die moeilikste in terapie regge
stel sal kan word.
6. Om die faktore uit te lig wat verband hou met die arti
kulasiefoute - byvoorbeeld kenmerkende eienskappe van
foute wat gemeenskaplik by verskeie foneme voorkom.

In

'n geval waar al die afwykende klanke oorwegend hoe
frekwensie komponente het, kan die artikulasie-afwyking
moontlik met In hoe frekwensie gehoorverlies verb and
hou.
7. Om die verband tussen klankfoute in die toets en klank
foute in aaneenlopende spraak te bepaal.

Die erns

van 'n kind se artikulasieprobleem word nie noodwendig
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in sy artikulasietoetstelling weerspieel nie.

In Mens

kan nie aanneem dat In kind met In "goeie" toetstelling
noodwendig ilgoeie il verstaanbare spraak sal he nie.

Dit

is dalk vir In kind mcontlik om 'n bevredigende produksie
van klankelemente in afsonderlike woorde te verkry, maar
in vinnig-vloeiende spraak kan hy dit nie volhou nie.
Op grond van die huidige kennis aangaande artikulasieterapie
lyk dit asof al sewe die voorgestelde gebruike van die toets
van waarde is.

Hulle belang as diagnostiese items moet

egter nog eksperimenteel bevestig word.
In sy bespreking van die Templin-Darley diagnostiese toets
kom Winitz (1969, p.252) tot die gevolgtrekking dat dit weI
nader kom tot die mikpunt, naamlik In diagnostiese instru
ment, maar nog nie heeltemal daarin slaag om die doel te
bereik nie.

By meen dat artikulasietoetse nog nie ont

wikkel het tot op In punt waar bepaalde en uitvoerige aan
wysings as gevolg van toetsprotokolle geprogrammeer kan
word nie.
Die opstellers van die Templin-Darley diagnostiese toets
maak ook In aanvegbare stelling ten opsigte van die gel
digheid van die toets.

(Templin en Darley, 1960, pp.3-4).

Hulle verwys na die bevindings van Jordan, maar In korrelasie
bereken is tussen luisteraars se oordeel van die erns van
artikulasie-afwykings in aaneenlopende

spraak enersyds, en

verskeie veranderlikes wat van die diagnostiese toets ver
kry is andersyds.

Die veranderlike wat die hoogste

korrelasie met die oordeel van erns van afwykendheid
getoon het, was die aantal afwykende klanke wat voorgekom
het.

Die aanname is dus dat, as daar in telling bereken

sou word wat die aantal afwykende klanke aangee, dit In
goeie aanduiding van die erne van die afwyking sal wees.
Die geldigheid van hierdie toets kan weI omskryf word
in terme van in beoordeling van die graad of erns van
afwyking.

As die doel van die toets soos deur die
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opste1lers uiteengesit egter in gedagte gehou word, wi1
dit voorkom asof die ge1digheidsmaatstaf eerder afge1ei
behoort te word van die prosedures waarmee die aard van
die vereiste terapie beskryf word.

(Winitz, 1969, p.254).

Vasste11ing van die toets se ge1digheid sou dus onder
andere ins1uit die ge1digheid van die sewe voorgestelde
gebruike wat genoem is.
verandering in

As maatstaf sal dan dien die

arti~u1asiegedrag

wat p1aasvind wanneer

terapie, soos voorgeskryf, toegepas word.
Hoewe1 die ge1digheid van die a£de1ings van hierdie diagnos
tiese toets nog nie vasgeste1 is nie, is daar ook ander
toetsopstellers wat waarde aan die sewe voorgestelde
werkwyses heg.
Hutcheson (1968) meen dat 'n eva1uasie, as dit van
praktiese waarde wil wees, twee ewe belangrike aspekte
moet behe1s:

tn kwantitatiewe telling wat die ontwikkelings

vlak in die verwerwing van vo1wasse spraak weerspieel en
'n kwa1itatiewe resultaat.

Laasgenoemde moet relevante

in1igting voorsien wat gebruik kan word as grondslag vir
tn terapieprogram wat optimaa1 by die besondere probleem
aanpas.
Ontleding van die soort fout wat voorkom as diagnostiese
maatree1, word ook deur Epstein (1962) en McDonald (1964,
pp.97-99) beklemtoon.

McDonald heg verder vera1 waarde

aan die veranderlikheid van artiku1asiegedrag.

Een van

die vereistes wat hy vir 'n toereikende artikulasietoets
stel, is dat dit lank genoeg moet wees om voorsiening te
maak vir waarneming van die graad van veranderlikheid in
die spreker se spraakklankproduksie (McDonald, 1964, p.1l6).
'n Stimu1eerbaarheidssubtoets soos die van die Temp1in
Darleytoets verskyn ook in die artikulasietoets van
Goldman en Fristoe (1969).

Hierdie toetsopste1lers

sluit by hulle toets ook tn afde1ing vir eva1uasie van
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aaneenlopende spraak in.

Soos deur Templin en Darley

voorgestel (1960, p.l2), word In tabel voorsien waar die
klankfoute wat in aaneenlopende spraak voorkom, vergelyk
kan word met die klankfoute wat voorgekom het tydens die
toetsing deur middel van afsonderlike woorduitinge.
Sulke diagnostiese toetse voldoen dus aan die vereiste van
hulle doelstellings in die opsig dat hulle die klinikus
voorsien van gegewens wat as aanknopingspunt vir terapie
beplanning kan dien.
in Beter benaming sou miskien wees
"omvattende artikulasietoetse".
4. ONTWIKKELINGSPEILING
tn Prosedure wat dikwels deur spraakklinici gevolg word,
is om In kind se artikulasie van verskillende klanke te
ondersoek en dan die ontwikkelingsstatus van elk van hier
die klanke te evalueer.
Daarby word dan aangeteken op
watter ouderdom die kind se afwykende klanke deur die
kinders in die normatiewe groep bemeester is.
(Die
bevindings wat mees algemeen gebruik word, is die Templin
wat in tn vorige hoofstuk bespreek is).
Wanneer meer as
een klank foutief is, word hierdie prosedure dikwels gebruik
om te bepaal watter klank die eerste in terapie aangepak
sal word.
Dit is meestal die klank wat, volgens die
ontwikkelingsnorms, die vroegste bemeester word.
Die
veronderstelling is dat vroee bemeestering beteken dat die
klank maklik is om aan te leer.
Toekomstige studies van
die artikulasie-aanleerproses kan hierdie veronderstelling
bevestig of verwerp. (Winitz, 1969, p.254).
'n Voorbeeld van tn ontwikkelingspeiling is die Develop
mental Test of Articulation van Hejna (1955).
5. VOORSPELLING
Dit is nie nodig of selfs wenslik dat alle kinders met
spraakafwykings professionele hulp moet ontvang nie.
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In sommige gevalle vind spontane verbetering plaas as ge
volg van 'n verandering in emosionele toestande, vermeer
derde stimulasie (byvoorbeeld in 'n kleuterskool), kontak
met goeie sprekers, of die aandag van In volwassene wat
riglyne ontvang het om die kind ten beste te help_

Baie

van hierdie faktore word beskikbaar wanneer die kind begin
skoolgaan.

(Renfrew en Geary, 1973).

In Artikulasie

voorspellingstoets het dan die doel om te onderskei tussen
kinders wat hulle vroee artikulasiefoute sal behou en
kinders by wie daar spontane verbetering sal intree.

Die

algemene prosedure wat by die opstel van so in toets gevolg
word, behels die seleksie van:
1. Ouderdomspeile en die tydsverloop waaroor die voor
spelling gemaak sal word;
2. maatstawwe wat as voorspellingsveranderlikes gebruik
sal word;
3. artikulasietoetse wat aan die einde van die tydsverloop
gebruik sal word om artikulasieverbetering te meet.
(Winitz, 1969, p.266).
In Verskeidenheid van maatftawwe is in verskillende onder
soeke as potensiele voorspellingsmaatstawwe beskou.
Daar is byvoorbeeld gelet op die aantal artikulasiefoute, die
vermoe om In artikulasiefout te verbeter as stimulasie met
die korrekte klankproduksie gegee word, die vermoe om klanke
aan te leer wat nie in die moedertaal voorkom nie, prestasie
in intelligensietoetse en motoriese toetse, en prestasie
in spraakklankdiskriminasietoetse.
Winitz (1969, pp.266-268) gee In oorsig van 'n groot aantal
ondersoeke op hierdie gebied.

Uit hierdie studies blyk

dit dat artikulasieverbetering met die grootste mate van
betroubaarheid voorspel kan word op grond van twee indekse:
reaksie op stimulasie en die telling op die artikulasietoets
wat vooraf toegepas word (articulation pretest score).
Hierdie veralgemening hou stand of daar nou spraakterapie
toegepas word of nie.
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Voorbeelde van voorspellingstoetse is die van van Riper en
Erickson (1969) en die van Renfrew en Geary (1973).
Laasgenoemde toets het ontstaan uit 'n aanvanklike poging
om die Amerikaanse toets van van Riper en Erickson aan te
pas vir gebruik in Brittanje.
Die kritiek wat op die verskillende soorte artikulasietoetse
gelewer word, wil nie impliseer dat hierdie toetse van geen
waarde is nie.

Die tekortkominge in die ontwerp en/of

funksie van hierdie toetse moet uitgelig word as daar
na steeds meer doeltreffende evaluasie van artikulasie
vermoens gestreef word.

Die klinikus sal besef dat die

onderskeie toetse aanvullend tot mekaar gebruik moet word.
Vaardigheidstoetse, byvoorbeeld, is belangrik maar spraak
terapie kan nie tn aanvang neem voordat bykomstige inligting
verkry is nie.

Sodanige inligcing word bekom deur onder

andere tn fonologiese ontleding of uitvoerige toetsing
van een of twee foutklanke.

Siftingstoetse is ook belang

rik en waardevol, maar as hulle losstaande van voorspellings
toetse gebruik word, is hulle van minder waarde.

Dieselfde

geld vir 'n ontwikkelingstoets, wat dikwels as siftingstoets
gebruik word.

Dat die gedeeltes van die diagnostiese

toetse wat op remediering betrekking het, nuttig is, is
reeds aangetoon.

Tog sal die leidrade vir die opstel

van 'n terapieprogram geen doel dien as die moontlikhede
vir spontane herstel nie bekend is nie.
p.269).

(Winitz, 1969,

Die verskillende toetse is dus eintlik moeilik

van mekaar te skei.
Die konstruksie van tn artikulasietoets speel waarskynlik
tn vername rol in die doeltreffendheid van sy aanwending,
vir watter doel ook al.

Dit is weI vir tn goeie diagnos

tikus moontlik om enige toets met vrug te gebruik en ook
sinvolle afleidings uit die resultate te maak; toetse is
bloot werktuie wat deur diagnostici as hulpmiddels ge
bruik word.

(Kirk, McCarthy en Kirk, 1968).

Tog sal 'n

doelgerigte, logies-deurdagte konstruksie taak van die
ondersoeker grootliks vergemaklik.

tn Bespreking van
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die verski11ende soorte toetse ten opsigte van toetskon
struksie en/of aanbiedingsmetode is nou van pas.

'n

Bondige uiteensetting sal dien om verski11ende werkwyses
met mekaar te verge1yk ten einde e1keen se doe1tretfend
heid teen die van die ander op te weeg.
(tt)

VERSKILLE TUSSEN TOETSE TEN OPSIGTE VAN KONSTRUKSIE
EN AANBIEDINGSMETODE

1. DIE POSISIE VAN DIE BESONDERE

KLANK IN DIE TOTALE

RESPONSEENHEID
A11e artiku1asietoetse is gerig op die rea1isering van die
foneme van 'n bepaa1de taa1.

Dit is onmoont1ik om op

akoestiese gronds1ag die grense tussen foneme skerp en
bes1is te trek; ook kan dit nie fisio1ogies (op grond van
bewegings) gedoen word nie.

(Weston, 1972, p.164).

Tog

word die foneem as voorwerp van waarneming geste1 en ook
in terapie gebruik.

Ten spyte van die feit dat daar geen

akoestiese of fisio1ogiese diskreetheid is nie, kan afson
der1ike foneme in aaneen10pende spraak uitgeken en beoor
dee1 word.

Ook kan 'n kind ge1eer word om te oordeel of

in bepaa1de foneemrea1isering wat in 'n lang uiting voor
kom, bevredigend is of nie.

Weston (1972, p.164) haal

argumente van Deese, Langacker en

Tikov~ky

aan wat die

ge1digheid van die foneemkonsep ondersteun.
Dit is egter juis die feit dat 'n foneemrea1isering as
dee1 van 'n groter eenheid a1tyd deur sy omgewing belnv10ed
word, wat ter sake is by een van die mees kontensieuse
aspekte van toetskonstruksie, naam1ik die posisie van
die foneem wat ondersoek word.
Artiku1asietoetse is tradisionee1 woordgerig en toets
konsonantk1anke in drie posisies naam1ik aanvangsposisie,
middelposisie en eindposisie van die woord.
Darley en Spriestersbach, 1952).

(Johnson,

Ben van die skrywers

wat ten sterkste teen hierdie tradisie gekant is, is
McDonald (1964).
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McDonald voer aan dat 'n uiting in spontane spraak gewoon1ik
uit 'n he1e paar woorde bestaan, wat as In reeks 1etter
grepe geproduseer word, gerangskik in versvoete en asem
groepe.

Die enigste aanvangsk1ank is dan die eerste k1ank

van die frase en die enigste eindk1ank is die 1aaste een
van die frase.

Se1fs hierdie onderskeid moet bevraag

teken word, want die aard van hierdie k1anke word nog in
'n groot mate deur die bewegingsreekse waarvan hu11e In
dee1 is, bepaa1.

Wanneer reekse spraakk1anke voortgebring

word, oorv1eue1 die artiku1asiebewegings.

Die kenmerke

van enige k1ank word deur die voorafgaande en
gende k1anke belnv10ed.

daaropvo1~

(Hierdie verskynse1 staan ook

bekend as koartiku1asie).

Daar is net sovee1 variasies

van e1ke k1ank as wat daar fonetiese kontekste is.
Vo11edige toetsing, vo1gens McDonald, vereis ste1se1matige
waarneming van die uitvoer van ba11istiese, oorv1eue1ende
bewegings wat 'n verteenwoordigende monstering van die
verski11ende fonetiese kontekste gee.

Die k1ankkombinasie

[sg] kom byvoorbeeld nie in enige Enge1se woord voor nie,
maar dikwe1s in frases.

Dit is dus nodig dat k1anke as

dele van groter bewegingsreekse bestudeer word, eerder as
in

ter~e

van posisies in wcorde.

(McDona1d~

1964, pp.113

115).
Om 'n volledige beeld van die verskillende kontekste vir
e1ke konsonantklank te

gee~

moet e1ke klank ondar die

vo1gende omstandighede aangebied word:
1. Voorafgegaan deru elk van die ander konsonantklanke
en gevo1g deur 'n vokaal (dit is nie nodig om ook
e1ke vokaa1 in te sluit nie, omdat voka1e nie so 'n
uiteenlopende invloed op koartiku1asie het nie).
2. Gevolg deur elk van die ander konsonantk1anke en
voorafgegaan deur 'n vokaa1.
In McDonald se toets, wat as 'n Dieptetoets bekend
staan, word hierdie opeenvo1gings e1ke keer oor die
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grens van twee woorde getoets, nie binne een woord nie.
(McDonald, 1964, pp.120-l2l; 1968).
McDonald se argument berus op die siening dat die letter
greep die morfologiese eenheid van spraak is.

Artikulasie

bewegings kan nie as geisoleerde verskynsels beskou word
nie, maar slegs as newebewegings in die lettergreep.
(McDonald, 1964, p.79).

Konsonante word dus nie beoor

deel ten opsigte van aanvangs-, middel- en eindposisies in
spraak nie.

Hulle word beoordee1 ten opsigte van posisie

as vryste11er of afs1uiter van In lettergreep.
In Ander skrywer wat ook van In soortgelyke standpunt
uitgaan, is Epstein (1962).

Waar die meeste artiku1asie

toetse in die besonder op konsonantklanke gerig is, wys
Epstein daarop dat sil1abiese konsonante we1 kan voorkom in
lettergrepe sonder voka1e.
egter 1aag.

Die voorkomsfrekwensie is

Waar In vokaa1 we1 voorkom, is dit a1tyd in

die media1e posisie.

As die 1ettergreep dus as eenheid

aanvaar word, is dit nie nodig om die gebruik van konsonante
in die media1e woordposisie te toets nie.
In Rangskikking van toetsitems sodat spraakk1anke in die
aanvangs-, midde1- en eindposisie getoets word, veronder
ste1 we1iswaar dat daar In fonetiese rationale vir toet
sing in hierdie Jrie posisies is.

Dit is vera1 ten opsig

te van toetsing in die midde1posisie dat die tradisionele
toetsmetode verantwoord moet word.

Goldman en Fristoe

(1969, p.S) bied die vo1gende ter verdediging aan:
Foneme in die sogenaamde "midde1posisie" is van belang
juis omdat klanke deur hul1e fonetiese omgewing beinvloed
word.

"Midde1posisie" verwys nie na die mediale posisie

in In 1ettergreep nie (verge1yk Epstein se kommentaar),
maar dit verwys na In interne posisie in In meerletter
grepige woord of frase.

Konsonante word in su1ke in

terne posisies geevalueer ten einde In voorbeeld te
bekom van die toetsling se produksie van so 'n klank
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wanneer dit deur die realisering van omringende foneme
beinvloed word.

Die saak waarop McDonald by uitstek die

klem le, naamlik volledige ondersoek na alle moontlike
klankomgewings, word bier dus ook in ag geneem maar nie
so uitvoerig nagegaan nie.
Noll (ASHA, 1970, p.289) wys daarop dat klinici dikwels
sprekers teekom wat konsonante in die aanvangsposisie
redelik goed bemeester bet en toepaslik kan gebruik; maar,
om die een of ander rede, kan bulle nie daarin slaag om
die bele woordeenbeid te bemeester nie en kan nie kon
sonantklanke in die eindposisie inkorporeer nie.

Noll

sien bierin 'n interaksie tussen fonetiese en simboliese
gedrag.

Die spreker se artikulasie word blykbaar deur

5y linguistiese houding en gewoontes beinvloed.
Die konsep van toetsing van 'n klank in drie woordposisies
kan dUB van waarde wees, afbangende van die ondersoeker
se instel1ing.

Daar moet in die eerste p1ek oorweeg word

of daar 'n uiters noukeurige toetsing vereis word, of 'n
bree indruk van die inv10ed, van koartikulasie.

In die

tweede p1ek kan linguistiese oorwegings ook tn ro1 spee1.
2.

METODES VAN ONTLOKKING VAN RESPONSE

'n Artiku1asietoets is omskryf as tn prosedure waar 'n
1uisteraar, op grond van in spraakvoorbee1d van die spreker.
die toereikendbeid van daardie spreker se produksie van sy
taa1 se foneemkode beoordeel.

Die eerste vereiste vir

artiku1asietoetsing is dus dat 'n voorbeeld van die toets
ling se spraakuiting verkry word - verkieslik van so in
aard dat die ondersoeker ste1se1matig al die foneemrea1i
serings wat vir die bepaa1de taal vereis word, kan nagaan.
Verski1lende metodes word gebruik om spraakuiting te ont
10k.

'n Paar van bierdie metodes wat reeds genoem is,

word nou van nader by beskou.

Die meeste artiku1asie

toetse mask gebruik van prente, wat dan deur die toetsling
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benoem moet word, of waaroor hy sekere vrae moet beantwoord.
Noll (ASHA, 1970, p.28S) het beswaar teen die gebruik van
die term "artikulasietoets il in hierdie verband.

Die

stelle prente wat as "artikulasietoetse" bekend staan, is
eenvoudig stimulusprente wat ontwerp is om 'n spesifieke
woordrespons by die kind te ontlok.
bruik van die term

Utoet~'behoort,

Die toepaslike ge
volgens Noll, te verwys

na die evalueringsproses van die luisteraar, nie na die
stel prente nie.
inventaris".

'n Beter term is dalk "prent-artikulasie

Beide terme, "artikulasietoets" en I!inven

taris", word in hierdie bespreking wisselbaar gebruik.
Vn Tweede metode wat gebruik word om spraakuiting te ont
10k, is die nabootsingsmetode.

Bier si die ondersoeker

die frase, woord of klankgroep voor en die toetsling her
haal die modeluiting na die beste van sy vermoe.

Dit

gebeur dikwels dat 'n ondersoeker albei hierdie metodes,
prentstimulasie en nabootsing, in dieselfde ondersoek ge
bruik.

Ander ondersoekers meen dat hierdie twee metodes

nie vergelykbaar is nie.

Epstein (1962) gee 'n omstandige

uiteensetting van die wesenlike verskil.

Hy meen dat dit

van min betekenis is of die resultate wat verkry word,
van mekaar verskil of ooreenstem.

Elk van die metodes

toets een van twee moontlike situasies vir 'n spreker en
die taal wat hy in 'n gesprek wil gebruik.
In 1n gesprek gebruik in spreker sy eie spontane spraak,
wat bestaan uit die woorde wat hy ken en die uitdrukkings
wat hy geleer het.
innerlike taal.

Met ander woorde hy gebruik sy eie
Bierbenewens oorweeg hy ook die woorde

en uitdrukkings van sy luisteraar, wat 'n oomblik tevore
die spreker was.

Die spreker word nie net deur sy eie

innerlike taal beinvloed nie, maar ook deur die orale
stimulasie wat van die luisteraar afkomstig is.

Hierdie

stimulus kan deur die spreker geinterpreteer en gebruik
word juis omdat hy oor 'n innerlike taal beskik.

Kinders

met baie min linguistiese ondervinding sal nie hulle
"artikulasie" verander wanneer hulle gevra word om 'n
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woord na te boots nie, maar kinders met 'n sekere mate
van inner1ike taa1 sal we1 by die stimulasie kan baat.
Die prent-tipe-toets toets die inner1ike taal, terwy1 die
nabootsingsmetode die gespreksituasie met orale stimulasie
toets.

Kinders met tn klein boeveelbeid innerlike taa1

sal ongeveer dieselfde respons gee, ongeag watter van die
twee metodes gebruik word.

As 'n kind reeds tn sekere

hoeveelheid innerlike taa1 het, kan die stimulasie sy in
nerlike taal beinv1oed, sodat by 'n korrekte antwoord sal
gee met die nabootsingsmetode.

Op die prenttoets sal

hy tn verkeerde antwoord gee.
Epstein se argument is hoofsaak1ik teoreties van aard.
Die praktiese imp1ikasies van die aangeleentheid is
eksperimenteel deur Siegel, Winitz en Conkey (1963) onder
soek.

Hulle bespreek ook die bevindinge van verskeie

ander navorsers op

di~

gebied.

Die nabootsingsmetode en

die spontane (prentstimulasie-)metode is gebruik om 100
voorskoolse kinders se realisering van 40 foneme te toets.
Die toetsresu1tate wat van die twee metodes afsonderlik
verkry is, is met mekaar verge1yk.

Daar was dus 40 ver

gelykings tussen klankpare, waar een lid van die paar deur
die nabootsingsmetode verkry is en die ander lid deur
prentstimulasie.

Geen beduidende verski1le ten gunste

van die spontane metode is gevind nie.

Beduidende ver

skille ten gunste van die nabootsingsmetode is gevind vir
8 van die 40 vergelykings.

Hierdie resu1tate dui dus

daarop dat die nabootsingsmetode wel 'n beduidende invloed
op die artikulasieresponse van normale kinders het, maar
dat die uitwerking op die totale artikulasieste1ling in
werklikheid betreklik klein is.
Templin (1957) vind ook dat die totale artikulasiete1ling
nie beduidende verskil of die response deur prentstimulasie,
nabootsing, of 'n samestelling van metodes verkry word nie.
Snow en Mi1isen (Siegel, Winitz, en Conkey, 1963) berig
egter dat die nabootsingsmetode meer korrekte response by
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164 artikulasie-afwykende skoolkinders ontlok as die metode
van prentstimulasie~
Templin en Darley (1960, p.5) lewer kommentaar op hierdie
teenstrydige bevindings.

Die moontlikheid word genoem

dat die verskil tussen die bevindings van Templin en die
van die ander ondersoekers deels aan die verskille tussen
die toetsgroepe toegeskryf kan word.

Die metode van

responsontlokking kan dus by sommige groepe van minder
belang wees as by andere

Daar kan byvoorbeeld in verband

wees tussen ouderdom en reaksie op die verskillende meto
des; of die metodes kan 'n ander uitwerking op normale
kinders he as op kinders met artikulasie-afwykings.
Waar die artikulasievermoe van 'n ouer kind of

~n

volwas

sene getoets moet word, word dikwels van In derde metode
gebruik gemaak, naamlik lees.
Spriestersbach, 1952, p.2l).

(Johnson, Darley en
Verskeie artikulasietoetse,

byvoorbeeld die Templin-Darley toetse (Templin en Darley,
1960) en die Dieptetoets van McDonald (1964, p.12S) bevat
dan ook 'n lys van sinne wat deur ouer toetslinge gelees
kan word.

Die vraag ontstaan egter of hierdie 'n geldige

metode is, aangesien mense soms In ander spraakpatroon vir
lees as vir gewone spraak kan gebruik (ASHA, 1970, p.29l).
In die geval van iemand wat baie bewus is van sy artikula
siefoute, kan 'n leesstuk ook help om sy aandag op die
voorkoms van die spesifieke klank te vestig, sodat hy
meer doelbewus aandag daaraan gee en poog om dit te ver
beter as wat in normale, spontane spraak die geval sou
weeSe

Hierdie moontlikheid bestaan egter ook by die

ander vorms van responsontlokking wat reeds bespreek is.
Die feit dat leeswerk gewoonlik in die vorm van sinne
gegee word, terwyl prentstimulasie en nabootsing meestal
enkele woorde betrek, bring In verdere saak te berde.
By die toetsing van artikulasievermoe in alleenstaande
woorde word dikwels verskeie stilswyende aannames gemaak.
(ASHA, 1970, p.28S; Weston, 1972, p.187).

Daar kan nie
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sonder meer aanvaar word dat hierdie aannames geldig is
nie, hoewel hulle ook nog nie bo aIle twyfel ongeldig
bewys is nie.

In die eerste plek veronderstel die

ondersoeker dat In kind se produksie van in spesifieke klank
in In bepaalde stimuluswoord op die tydstip wat die arti
kulasie-inventaris toegepas word,

In ware weerspieeling

van sy omvattende artikulatoriese vermoe vir daardie klank
is.

In Verdere implikasie van die toetsprosedure is dat

die resultate ook van toepassing is op ander spraaksituasies.
Gewoonlik geskied toetsing in In situasie wat moontlik as
onnatuurlik beskou kan word, waar tn enkele volwassene die
kind "konfronteer".

Die ondersoeker neem egter aan dat

dieselfde artikulasieresultate in ander situasies verkry
sal word, byvoorbeeld wanneer die kind met sy maats speel.
Hoewel die response van die kind enkelwoorduitinge is, word
dikwels geimpliseer dat die artikulasietoetsresultate
uitgebrei kan word na spontane spraak.
Een van die maatstawwe waarvolgens In persoon se spraak
as afwykend geklassifiseer word, is wanneer kommunikasie
daardeur belemmer word (van Riper, 1972, p.29).

Die leek

beoordeel dus ook die klankproduksie van In spreker op
grond van In spraakvoorbeeld, maar dan meestal in aan
eenlopende, spontane spraak.

Om hierdie rede meen sommige

skrywers dat die evaluasie van

~n

spreker se artikulasie

vermoens in In gespreksituasie moet geskied (Weston, 1972,
p.189).

Die gesprek kan dus hier beskou word as die metode

van responsontlokking.

Daar is twee soorte gesprektoetse:

1. Die sogenaamde "simiU-gesprek.

Dit geskied in In

situasie waar die terapeut of In helper In gesprek met
die pasiint voer, gewoonlik in die terapiekamer of
by die skool.

Hierdie gesprekke het gewoonlik nie

veel spontanuiteit nie.
2. Die sogenaamde "veri"-gesprek geskied onder natuur
like omstandighede.

Deelnemers aan die gesprek moet

werklik lede van die pasient se gemeenskap wees en
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dit moet in sy alledaagse fisiese omgewing p1aasvind.
In Opname geskied sonder dat die pasient daarvan bewus
is.
Albei hierdie metodes kan lang eenhede oplewer wat moei1ik
foneties stelse1matig verwerk kan word (Weston, 1972,
p.190).

In Poging om hierdie probleem te bowe te kom, kan

gesien word in die toets van Goldman en Fristoe (1969),
waar klankuitinge in sinne getoets word.

'n Subtoets is

ontwerp om 'n stelselmatige evalueringswyse van klank
produksie in 'n komplekse klankomgewing, soortgelyk aan
die wat in gespreksvoering gevind word, te voorsien.
Die Klanke-in-Sinne Subtoets bestaan uit twee verhaaltjies
wat hardop deur die ondersoeker gelees word.

Elke ver

haaltjie word deur vier of vyf prente geillustreer.

Die

toetsling moet dan weer in sy eie woorde die storie terug
vertel, met behulp van die illustrasies.

Die sleutel

woorde, wat die konsonante bevat wat getoets moet word,
word op die prente uitgebeeld.

Die illustrasies dien

dus as kontrole oor die inhoud van die spraakvoorbeeld.
(Goldman

en Fristoe, 1969, p.6).

Deur van hierdie toets gebruik te maak, kan die ondersoeker
dan 'n indruk kry van die pasient se gebruik van sy arti
kulasievermoens in aaneenlopende spraak.
Daar is reeds verwys na dieptetoetsing, waar die metode
van responsontlokking sodanig is dat die ondersoeker ook
die realisering van foneme in In verskeidenheid van klank
omgewings en in langer eenhede kan waarneem.
1968).

(McDonald.

Volgens Weston (1972, p.189) is die situasie

soos dit in McDonald se Dieptetoets geskep word, nader
aan die normale fonetiese gebeure as by toetsing met
geisoleerde woorde.

Die feit dat foneemgroepe egter

oor woordgrense heen getoets word, kan bevraagteken word
(ASHA, 1970, p.289).

By die toepassing van die toets

word ook dikwels gevind dat die kind weI 'n pouse tussen
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die woorde invoeg en sodoende die bedoe1ing met die beson
dere toetskonstruksie veryde1.
Daar is dan vyf metodes waarop spraak uitge10k kan word
vir die eva1uering van artiku1asievermoens: deur benoeming
van prente, nabootsing, lses, verha1ende metodes en gesprek
ke.

Die kenmerke van hierdie metodes word in tabe1 6

uiteengesit vir verge1yking.
3.

TOETSMATERIAAL

Toetse wat spraakresponse deur midde1 van visue1e stimuli
wi1 ont1ok, kan hoofsaak1ik in twee groepe verdee1 word:
die wat van materiaa1 wat op 'n skerm geprojekteer word,
gebruik maak en die wat van gedrukte prentmateriaa1 gebruik
maak.
Die projeksiemateriaa1 word deur verski11ende ondersoekers
aanbevee1 as 'n doe1treffende metode wat vera1 by moei1ik
toetsbare kinders gebruik kan word.
1969, p.22).

(Goldman en Fristoe,

Die nadee1 daaraan verbonde, is die re1atief

groot en duur toerusting wat nodig is en ook die fasi1iteite,
wat nie a1tyd beskikbaar is nie.
Waar gedrukte prente gebruik word, kan daar ook verski11en
de soorte prente voorkom - groot gekleurde prente (byvoor
bee1d die Goldman-Fristoe Test of Ar.ticu1ation, Goldman en
Fristoe, 1969), kleiner swart-en-wit buite1yntekeninge
(byvoorbee1d die Templin-Darley Tests of Articulation,
Templin en Darley, 1960), of foto's (byvoorbee1d die Photo
Articulation Test, Pendergast e.a., 1968).
Kan hierdie verski11ende toetsvorms as gelykwaardig beskou
word?

Is dit moontlik dat In toetsling se geslag of

sosia1e agtergrond 'n inv10ed sal he op die voorwerpe wat
herken word, of die naam wat aan sekere voorwerpe geheg
word?

Dit kan gebeur dat die ondersoeker 'n besondere

woord wi1 ont1ok om 'n bepaa1de foneemrealisering waar

TABEL 6

'n Vergelyking van 5 maniere waarop spraak uitgelok kan word vir die
evaluering van artikulasievermoens (oorgeneem uit Weston, 1972, p.184)

Kenmerke
1. Gewone
responseenheid
2. Fonetiese
stelselmatigheid
3. Geldigheid
4. Interessantheid

Nabootsing
metode

Lees

I
I

Woord/frase

woord/
frase/sin

ja

ja

Benoeming
van prente

Verhalend

Woord
ja

Simi

GesprekVeri
!

I

ja

ja

I

woord/frasel Woord/frase I
/sin
/sin

moeilik

moeilik

I!moeilik
Die beste

'--

00
(J'\

I

wissel

wissel

wissel
I

I

Woord/frase
/sin

Betreklik laag Twyfelagtig Betreklik goed Betreklik goed Baie goed
nee

r

,

I
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te neem, maar die toets1ing gebruik 'n ander woord, wat
vir hom meer bekend is.

Waar die ondersoeker byvoorbee1d

die woord "rabbit" in gedagte gehad het om die rea1isering
van

Irl

na te gaan, kan die toets1ing met "bunny" reageer.

In Ondersoek op hierdie gebied is deur Shanks, Sharpe en
Jackson (1970) uitgevoer.

Hu11e vergelyk die spontane

response van kinders op verski11ende prent-artiku1asietoetse.
Die resu1tate dui daarop dat 'n kind se sosio-ekonomiese
agtergrond we1 In inv10ed op sy response het.

Ten opsigte

van die doe1treffendheid van die soort prentvoorste11ing,
is bevind dat die toets wat van gek1eurde foto's gebruik
maak, die doe1treffendste is vir die ont1okking van spontane
response.

Kinders herken miskien die meer rea1istiese

voorste11ings van voorwerpe mak1iker as swart-en-wit
tekeninge.

Die tekeninge wat in artiku1asietoetse gebruik

word, is soms van In ge1yke geha1te - party is klein, ander
dubbe1sinnig, andere nie goed geteken nie.

Kritiek is

byvoorbee1d in hierdie opsig teen die prente van die
Templin-Darley toetse ingebring.

(Ho11ien, 1963).

Ver

dere navorsing word nog benodig om die doe1treffendheid
van gek1eurde prente in teens telling met swart-en-wit
prente na te gaan.
4.

DIE LENGTE VAN DIE TOETS

Ontwikke1ende gedrag is verander1ik.
ook

9

Verander1ikheid is

n norma1e kenmerk van die spraak van kinders, by wie

die korrekte artiku1asie van aIle spraakk1anke nog nie
gewoonte is nie.

Daar is reeds meerma1e verwys na die

waarneming dat kinders nie konsekwent is in hu1le arti
ku1asiefoute nie.
(s]

Dit gebeur soms dat 'n kind byvoorbee1d

korrek kan produseer in a1 die woorde wat in 'n tra

disionele artikulasieinventaris voorkom, maar daar is
ander woorde of fonetiese omgewings waarin by die (s]
nie korrek produseer nie.
gebeur dat, hoewel die

lsI

Aan die ander kant kan dit ook
tydens die toets konsekwent

foutief gerea1iseer word, die kind we1 die [s]

kan

88
produseer in In sekere k1ankomgewing wat nie in die toets
voorkom nie.

Om hierdie rede voer McDonald (1964, p.114)

aan dat artiku1asiegedrag nie met 'n kort, onverteenwoor
digende toets geeva1ueer kan word nie.

Die werkwyses wat

McDonald voorste1, behe1s toetsing van 'n k1ank in e1ke
moont1ike k1ankomgewing.
Indien so 'n prosedure vir a1 die k1anke gebruik sou word,
sou die toetsing baie lank duur.

McDonald se Diepte

Siftingstoets (1968) is dan ook in verkorte vorm waarin
net sekere k1anke ondersoek word.
Se1fs 'n tradisione1e artiku1asie-inventaris kan lank duur
om af te neem as dit a1 die foneemrea1iserings van 'n taa1
in verskil1ende woordposisies wi1 ondersoek.

Hierdie

kritiek is byvoorbee1d ingebring teen die Templin-Darley
diagnostiese toets.

(Ho11ien, 1963).

Waar 'n toets lank

is, kan uitputting by die toets1ing intree en 'n getroue
bee1d van sy vermoens word nie verkry nie.

Goldman en

Fristoe (1969, p.4) meen dat 'n artiku1asietoets of -inven
taris doe1treffend is as dit akkurate en toereikende in1ig
ting voorsien, as dit vinnig toegepas kan word, en as dit
vir die kind interessant is.

Aangesien jong kinders ge

neig is om gou moeg te word en dan nie meer wil saamwerk
nie, moet die stimu1usmateriaal interessant en saak1ik
wees.

In die Goldman-Fristoe artiku1asietoets word daar

gev01g1ik gepoog om die tydsduur van toetsing te verkort
deurdat meer as een klank in elke stimu1uswoord beoordee1
word.

Daar is eksperimentee1 bewys dat hierdie metode

net so doe1treffend is as die gebruiklike toetsing van
slegs een klank per woord (Fristoe en Goldman, 1968).
Waar die ondersoeker dus tydsbesparend te werk wil gaan,
word so 'n artikulasie-inventaris gebruik.

Enke1e

k1anke kan moont1ik afsonderlik en by afsonderlike ge
leenthede met Dieptetoetsing nagegaan word.
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As al hierdie verskille tussen toetse en toetsmetodes nou
in oenskou geneem word, is dit duidelik dat daar by enige
navorsingsprojek deeglik met sulke faktore rekeninge gehou
moet word.

Dit is die ondersoeker se verantwoordelikheid

om deeglik na te gaan of die toets wat in sy ondersoek ge
bruik sal word, die een is wat die beste voldoen aan die
vereistes vir sy besondere einddoel.

Elke toets en toets

metode het bepaalde voordele en nadele, sodat verskillende
moontlikhede sorgvuldig oorweeg moet word ten einde bete
kenisvolle gegewens te verkry.
(c)

DIE ONTLEDING VAN ARTIKULASIETOETSRESULTATE

Die verskillende artikulasietoetse word ontwerp met In
standaardpatroon waarvolgens die resultate verwerk word.
In die voorafgaande gedeelte is reeds van tyd tot tyd hier
na verwys.

Sommige klinici is egter van mening dat hier

die metodes nie voldoende is, of nie geldig is nie.

Hulle

stel dan sekere prosedures voor waarvolgens die gegewens
wat van enige artikulasietoets verkry is, geinterpreteer
kan word sodat dit van groter praktiese waarde is.
daar nou

~n

Waar

kort ooraig oor hierdie prosedures gegee word,

sal daar noodwendig In mate van herhaling voorkom van sake
wat reeds vroeer genoem is, maar volledigheidshalwe weer
hier ingesluit word.

Die tradisionele of meer bekende

verwerking van resultate word telkens eers genoem t daarna
sekere voorgestelde wysigings.
(T)

'N VERGELYKING VAN DIE INDIVIDU SE TOETSRESULTATE
MET DIE OUDERDOMSNORM

So In vergelyking geskied gewoonlik as gevolg van die
totale toetstelling, wat vergelyk word met die gemiddeld
van die bepaalde ouderdomsgroep en soms ook vir die
bepaalde geslag.

(Templin en Darley, 1960, p.8).

McDonald (1968, p.3) het In ander benadering tot nor
matiewe gegewens.

In plaas daarvan om die vroegste

ouderdomspeile te spesifiseer waarop In proporsie van

90
die kinders die verskillende konsonantklanke reg artikuleer,
word die proporsie van fonetiese kontekste bepaal waarin
kinders op verskillende ouderdomsvlakke sekere konsonant
McDonald meen dat so 'n syfer van

klanke reg artikuleer.
groter praktiese nut is.

Ook Goldman en Fristoe (l969, p.1S) heg nie veel waarde aan
die vergelyking van tn individu se totale toetspunt met die
ouderdomsnorm nie.

Hulle wys daarop dat tn normverwysings

evaluasie, wat aandui waar die individu in verhouding tot
andere op 'n kontinue skaal staan, minder toepaslik is in
artikulasietoetsing as 'n kriteriumverwysingsevaluasie.
So tn evaluasie vergelyk tn individu se gedrag met 'n stan
daardgedrag en vereis nie vergelykings tussen individue
nie.

(II) 1N ONTLEDING VAN ARTIKULASIEFOUTE VOLGENS KENMERKENDE
EIENSKAPPE
Artikulasiefoute word tradisioneel vir interpretasiedoel
eindes in drie groepe verdeel, naamlik weglatings, vervorm
ings en vervangings.

Hierdie drie soorte foute word in

verband gebring met die peil van ontwikkeling vir elke klank.
(Templin en Darley, 1960, p.9).

Volgens McDonald (1964,

p.99) is die volgorde weglating - vervanging - vervorming
kenmerkend van die aanleer van die meeste komplekse spraak
klanke.

Oorvleueling van stappe kom voor, maar die verloop

geskied gewoonlik in die aangegewe volgorde.
Bpstein (1962) meen dat weglatings, byvoegings en
vervangings linguistiese foute is, omdat dit tn ver
andering in die foneemstelsel van die taal aanbring.
'n Vervorming van 'n klank is nie 'n linguistiese fout
nie, maar 'n spraakfout.

Carrell (ASHA, 1970, p.2S7)

meen weer dat die konsep van vervorming toepaslik is
waar tn fonemiese ontleding gemaak word, maar nie waar
'n fonetiese ontleding gemaak word nie.

Of hierdie

onderskeid van veel praktiese waarde is, sal egter nog
bewys moet word.
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In die tradisionele ontleding van spesifieke foute ook
foneties aangedui, dit wil se presies watter klanke word
in die plek van die standaard-foneemrealisering gebruik.
(Templin en Darley, 1960, p.12).

In ander toetse, by

voorbeeld die Goldman-Fristoe toets, word die neiging vir
foute om op een soort konsonant (ten opsigte van plek of
wyse van artikulasie) voor te kom, stelse1matig ondersoek.
(Goldman en Fristoe, 1969, p.1S).

Daar is egter onder

soekers wat meen dat so 'n ontleding nog te oppervlakkig is.
Hulle staan 'n noukeurige ont1eding van kenmerkende
eienskappe voor.

(Higgs, 1968; Hutcbeson, 1968; McReynolds,

en Huston, 1971).
Noll (ASHA, 1970, p.290) verklaar dat die metode van ont
leding van kenmerkende eienskappe van nut kan wees by die
verk1aring van sekere vorms van artikulasiefoute.

Die

kenmerkende eienskappe van 'n individuele foneem bebe1s
daardie aspekte van die artikulasieproses en bulle akoes
tiese gevolge wat dien om een foneem teenoor 'n ander te
stele

Vermoedelik sal al die a11ofoniese variasies binne

tn foneemgrens dieselfde eienskappe toon.

Die onderskei

dings tussen a110fone is nie binere teenstellings nie,
maar eerder verski11e in die v1ak of pei1 van elke eien
skap.

(Cbomskey en Halle, ASHA, 1970, p.290).

'n

Artiku1asie-ont1eding van 'n persoon met afwykende spraak
kan aandui

dat daar 'n verwarring ten opsigte van eien

skappe bestaan.

Menyuk (1968) bet byvoorbeeld bierdie

uitgangspunt gebruik om die ontwikkeling van die persepsie
en produksie van artikulasie te bestudeer.
Dit word aanvaar dat daar in e1ke taal 'n abstrakte ver
teenwoordiging van foneemree1s bestaan.

Deur tn ont1e

ding van die artikulasiepatrone van 'n spreker kan ons
dus tot die gevo1gtrekking kom dat by foutiewe foneemreels,
gebruik, dat bulle in die verkeerde vo1gorde toegepas word,
of dat sekere reels ontbreek (McReynolds en Huston, 1971).
Hierdie soort ondersoek verg natuur1ik dat die ondersoeker
die reels in woorde moet kan stel (ASHA, 1970, p.290).
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Of daar tans In aanvaarbare uiteensetting van die reels
is, is nie In uitgemaakte saak nie.
Verskeie ondersoekers meen egter dat die kennis aangaande
kenmerkende eienskappe waaroor daar tans beskik word, reeds
voldoende is om In meer sinvolle ontleding van artikulasie
toetsresultate te gee as bloot In "reg/verkeerd"

beoor

deling of die toeken van In fonetiese simbool.
So vind Higgs (1968) byvoorbeeld dat In beskrywing van elke
segment van In uiting as In bondel fonetiese eienskappe,
wat ontleed en geklassifiseer moet word, meer bevredigend
is as In tradisionele fonetiese transkripsie.

So In werk

wyse lewer ook gegewens aangaande sekere interessante
neigings wat in die ontwikkelingsverloop voorkom.

In

"Reg/verkeerd" klassifikasie sou so In stapsgewyse fone
tiese ontwikkelingsverloop verberg (Higgs, 1910).
Weber (1910) stel voor dat in sogenaamde patroonontleding
van artikulasie-afwykings gemaak word.

Deur gebruik te

maak van die linguistiese konsepte van teenstelling en
nieteenstellende verspreiding, word die foneemklasse met
hulle respektiewelike allofone vir elke proefpersoon
bepaal.

Hierdie gegewens word dan ondersoek vir die

teenwoordigheid van patrone en veralgemenings.

In Fonolo

giese patroon kom volgens omskrywing voor wanneer een of
meer verwantskappe ontdek word tussen foneme wat ten minste
een vername artikulasie-eienskap gemeen het.

Die proses

wat deur Weber beskryf word, is tydrowend en ingewikkeld.
Hy meen egter dat dit van aansienlike kliniese waarde is
en dien as raamwerk vir die opstel van In meer doeltref
fende terapieprogram.
In Betreklik eenvoudiger ontleding is die wat deur
Hutcheson

(1968) voorgestel word.

Hutcheson

me en dat

stelsels van puntetoekenning vir artikulasietoets onbe
vredigend is.

Die vereiste vir 'n klank om as "reg":

beoordeel te word, en gevolglik een punt te verdien, word
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gewQonlik slegs omskryf as: voldoen aan die volwasse vorm
vir aanvaarbaarheid.
In hierdie metodes word dus geen
onderskeid getref tussen In kind van wie die spraakpatrone
baie onvolwasse is en een wie se spraakpatrone in In
Som
groter mate met die volwasse model ooreenstem nie.
mige kinders se klankproduksies bevat meer kenmerke van
die volwasse model as ander, hoewel albei as "verkeerd"
geklassifiseer word.

Daar word dus aanbeveel dat aan die

fonetiese realisering van 'n foneem punte

toeges~

word

volgens die eienskappe wat met die volwasse norm ooreen
stem.
Vordering in die ontwikkelingsverloop na meer vol
wasse vorms word dUB weerspieel in toenames in toetstelling
op agtereenvolgende toetse.
Vir so tn benadering is dit
nodig dat die volwasse vorm van elke item foneties omskryf
word.
Hierdie beskrywing moet streeksvariasie in ag neem.
tn Voorbeeld van so In puntetoekenning vir 'n item word
gegee in tabel 7.
TABEL 7

Puntetoekenning vir verskeie moontlike realiserings
van die item /br-/ (Oorgeneem uit Hutcheson, 1968).

Moontlik realisering
Eienskappe nodig
vir die realisering
?
t b w f~ II bv I b[ bl
van Ibrl
,
Labialiteit
- 1 1+ + I +
+
+
I
.+ +
Stem
+
,+
I
Afsluiting
+ +
+
+
+
I Alveolere artikulasie
+
+
I f
Sentrale open approxima tion
+1
+ 1+
Opeenvolging
+
+
i+
+

I

--

- -

Totale tell ing

I
I

2

1
: I~ ~

--

13

3

bw

I:

-

~

-

I4 14

I

5



5

I

Korrekte
realisering

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

5

6

Hutcheson meen dat so tn kwalitatiewe ontleding in In ge
rieflike ekonomiese vorm 'n groot hoeveelheid fonetiese
inligting voorsien, wat die grondslag vorm vir daarop
volgende linguistiese en nie-linguistiese ondersoek.
Dit
dui aan in watter opsig en op watter wyse die kind se
spraak verband hou met die van die volwassene.
Bowendien

I

I
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word bepaalde gebiede waarop die kind se prestasie ontoe
reikend is, aangedui.

Daar is dikwels 'n merkbare dis

pariteit tussen die teenwoordigheid of afwesigheid van eien
skappe in verskillende kontekste, byvoorbeeld die begin en
einde van 'n woord.

Gegewens kan ook aan die lig kom aan

gaande die kind se vermoe om sekere eienskappe te gebruik,
hoewel nie toepaslik volgens die volwasse norm nie.

Hier

die blyk 'n nuttige en praktiese metode te wees, met heelwat
moontlikhede vir in verskeidenheid van afleidings.

(11 t) BEOORDELING VAN ALGEMENE SPRAAKVERSTAANBAARHEID
In die Templin-Darley artikulasietoets (Templin en Darley,
1960, pp.11-12), word die aantal afwykende enkelklanke
bereken.

Hierdie syfer word in verband gebring met

oordeel van die mate van spraakafwykendheid.

'n

Daar word

ook 'n subjektiewe beoordeling gemaak van die algemene
spraakverstaanbaarheid.
Om met 'n luisteraar te kan kommunikeer, moet 'n spreker
verstaanbare spraak gebruik.

As sy artikulasie afwykend

is, kan die verstaanbaarheid afneem.

Een manier waarop

artikulasiewaardigheid dus gemeet en bereken word, is om 'n
maatstaf te kry vir die graad van verstaanbaarheid van sy
spraak.

Die resultate van in ondersoek deur Faircloth en

Faircloth (1960) toon dat ontleding van aaneenlopende spraak
'n meer bruikbare ontleding lewer van 'n persoon se alledaag
se artikulasiegedrag, dus die verstaanbaarheid van sy spraak,
as 'n toetsing van enkele woorde.

'n Subjektiewe beoor

deling van algemene verstaanbaarheid word egter nie altyd
as voldoende aanvaar nie.
'n Noukeurige maatstaf vir artikulasie-afwykendheid van
kort segmente aaneenlopende spraak word beskryf deur
Morrison (1955).

Betroubare skaalwaardes vir afwykend

heid is verkry vir segmente met in duur van 5 sekondes
en 10 sekondes, deur gebruik te maak van die beginsel
van gelyke intervalle.
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Hoewel skaalmetings goed korreleer met foneemmetings, vin
nig gedoen kan word en baie betroubaar kan wees, word dit
nie dikwels gebruik nie.

Daar is, volgens Weston {1972,

p.lS3{, hoofsaaklik twee redes:
1. So 'n beoordeling word, volgens navorsing, die noukeurig
ste uitgevoer deur in paneel, eerder as deur 'n indivi
duele beoordelaar.
2. Die skaal voorsien uiteraard nie spesifieke inligting
ten opsigte van die foneemgedrag van die individu nie.
Terapie word meestal gebou om spesifieke foneme.
Hoewel artikulasievaardigheid en spraakverstaanbaarheid met
mekaar verband hou, is hulle egter nie identies nie.

1n

Indeks van verstaanbaarheid moet dus weI by artikulasie
toetsing ingesluit word, maar die ondersoeker moet van die
onderskeid bewus wees.

As 'n spreker se klankfoute byvoor

beeld konstant is, leer die luisteraar gou om die spreker
te verstaan.

Nie aIleen die aantal klanke nie (Templin en

Darley 1960, pp.11-12), maar ook die besondere klanke wat
foutief is, sal verder 'n invloed op spraakverstaanbaar
heid he.

(Noll, ASHA, 1970,

p.29l~

Hutcheson, 1968).

Ten opsigte van die besondere k1anke wat foutief is, het
Barker (1960) byvoorbee1d 'n ste1sel on twerp waar elke
klanke1ement 'n aangepaste puntetoekenning het op grond van
sy voorkomsfrekwensie.

'n Per soon se artiku1asievaardigheid

kan dan numeries voorgestel word.

Daar is eksperimenteel

bevind dat 'n artikulasiete11ing wat so toegeken is, baie
hoog korre1eer met 'n beoorde1ing deur opge1eide persone
van die kinders se spraak deur (korre1asiekoeffisient .94).
As 'n klank dus meer dikwels in die taal voorkom, sal 'n
foutiewe weergawe van daardie k1ank meer bydra tot die swak
verstaanbaarheid van spraak as in die geval van tn klank wat
seIde voorkom.
Die voorkoms van foute by k1anke met 'n hoer of laer voor
komsfrekwensie in die taa1 word as standaardprosedure
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nagegaan by die verwerking van resultate wat van die Gold
man-Fristoe artikulasietoets verkry is.
1969, p.lS).

(Goldman en Fristoe,

Geen syfers of norms van voorkomsfrekwensie

word egter voorsien nie.

Die gegewens van Barker (1960)

en Barker en England (1962) kan dus hier gebruik word.

(Iv) BEOORDELING VAN ONTWIKKELINGSPEIL
Op die antwoordblad van sommige toetse is die respons
matrys so gerangskik dat die foneme wat gewoonlik vroeer
in die ontwikkelingsverloop gerealiseer word, eerste voor
kom en die wat later verskyn, volg daarop.

Sodanige

rangskikking kom voor vir die Goldman-Fristoe toets (1969,
p.lS).

Daar word dan op gelet of artikulasiefoute alleen

lik voorkom by klanke wat laat ontwikkel, of op verskililende
ontwikkelingsvlakke.

Ook in die numeriese ontleding van

Barker, wat in die voorafgaande deel bespreek is, word die
klanke in In ontwikkelingsvolgorde gerangskik om In aan
duiding te gee van sogenaamde "artikulasie-ouderdom" (Barker
en England, 1962).

(v)

BEOORDELING VAN KONSTANTHEID VAN ARTIKULASIEGEDRAG

Konstantheid van artikulasiegedrag word tradisioneel beoor
deel deur 'n vergelyking tussen die realisering van 'n
bepaalde foneem in die aanvangs-, middel- en eindposisie
van woorde, asook in klankkombinasies (Templin en Darley,
1960, p.lO; Goldman en Fristoe, 1969).

Klanke wat kon

sekwent foutief is, word aangeteken vir gebruik by beplan
ning van die terapieprogram.
McDonald se Oieptetoets (1968, p.3) lewer ook In maatstaf
van die konsekwentheid van artikulasie, maar dan ten opsigte
van In groot aantal fonetiese omgewings vir elke klank wat
ge toe ts word.

In Sogenaamde "fone tie s e prof ie I" word opge

trek, waar die aantal korrekte produksies aangedui word
vir die verskillende klRnke.

Die profiel kan dan vergelyk

word met die gemiddeld vir In groot groep jong kinders.
(McDonald, 1968, p.lS).
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(vI) STIMULEERBAARHEIDSMETING
Die vermoede dat iemand wat gunstig op stimulasie reageer
beter sal vaar in terapie, is reeds genoem.

In verskeie

artikulasietoetse word dan In stimuleerbaarheidsmeting in
gesluit, waar daar aangeteken word of 'n toetsling daarin
slaag om sy foutiewe artikulasie te verbeter nadat hy
ouditiewe en visuele stimulasie ontvang het.

(Templin en

Darley, 1960, p.12; Goldman en Fristoe, 1969, p.15;
Renfrew en Geary, 1973).

Daar word aangedui wat die

responsverandering was na vn enkele stimulasie en na ber
baalde stimulasie, asook stimulasie met verskillende een
hede (klank, woord en frase).
Die gegewens wat uit bierdie verskillende verwerkings verkry
word, word seIde aIleen gebruik.

Meer as een bewerking

word meestal uitgevoer en die eindresultate word dan ver
gelyk of met mekaar in verb and gebring.

Dit is dan dui

delik dat die seleksie, ontwerp en implementasie van arti
kulasietoetse 'n komplekse saak is.

Die artikulasie

toets bly egter een van die mees basiese werktuie van die
spraakklinikus en navorser op die gebied van spraakont
wikkeling en spraakafwykings.

II

SAMEVATTING

Die gebruik van artikulasietoetse staan in verband met
navorsing maar veral ook terapie.

In hierdie boofstuk

is daarop gewys dat 'n beoordeling volgens die standaarde
van 'n luisteraar, 'n toepaslike maatstaf vir artikulasie
vaardigheid is.

Artikulasietoetsing geskied dus deur

die oordeel van 'n opgeleide luisteraar.
Die spesifieke doel van toetsing is belangrik en bepaal
dikwels ook die vorm van die toets.

Toetse word gebruik

vir die doe 1 van bepaling van fonetiese vaardigbeid, sif
ting, diagnose, ontwikkelingspeiling en voorspelling.
Verskillende toetse dek verskillende van hierdie gebiede,
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maar word meestal aanvullend tot mekaar gebruik en nie
afsonderlik nie.
Die konstruksie en aanbiedingsmetodes van die onderskeie
toetse verskil ook in 'n paar opsigte.

Veral ten opsigte

van die posisie van die klank wat getoets word in die totale
responseenheid, bepleit McDonald ,'n verandering in die
tradisionele benadering.

Klanke word tradisioneel getoets

aan die begin, in die middel en aan die end van woorde.
Verdere meningsverskille aangaande die doeltreffendheid van
verskillende metodes van responsontleding,

toetsmateriaal

en die lengte van die toets is ook bespreek.
Toetse word meestal ontwerp met

Yn

standaard ,antwoordvel,

waarop die luisteraar se waarnemings op sekere maniere aan
geteken en verwerk word.

Hierdie basiese materiaal kan dan

nog verder gebruik word vir meer uitvoerige ontleding,
veral met betrekking tot die kenmerkende eienskappe van
die besondere foutklanke.

Die prosedures is meestal

gerig op die opstel van 'n meer doeltreffende en omvat
tende terapieprogram.

Oor die algemeen blyk die mening

te wees dat 'n fonetiese eerder as 'n suiwer fonemiese ont
leding van klankfoute meer inligting oplewer vir navorser
en klinikus.

