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Opsomming 

Die studie word in twee komponente verdeel , naamlik taalangstigheid en taalaanleerstrategieë. 

Taalangstigheid hou verband met die angs wat gepaard gaan met die aanleer van ’n tweede of 

vreemde taal. Dit is ’n spesifieke angs wat tot die tweedetaalklaskamer beperk is. Taal en die 

“self” is baie nou verbind aan mekaar en dus is die onvermoë om in ’n tweede taal of vreemde 

taal te kan kommunikeer ’n bedreiging vir “die self”. Hierdie bedreiging lei dan tot 

taalangstigheid.  

Taalangstigheid kan suksesvol beheer word deur ’n verskeidenheid tegnieke waarvan een die 

gebruik van taalaanleerstrategieë is. Taalaanleerstrategieë is verskillende strategieë wat iemand 

kan toepas wanneer ’n tweede of ’n vreemde taal aangeleer word. Oxford (1990) het 62 sulke 

strategieë geïdentifiseer wat taalaanleerders kan toepas om die aanleer van ’n tweede of 

vreemde taal te verbeter. 

In die studie het ek twee vraelyste aan 34 deelnemers verbonde aan die Departement Afrikaans 

en Nederlands by die Universiteit Stellenbosch gestuur. Die deelnemers het almal Afrikaans 

Eerste Addisionele taal as vak op skool geneem en is geregistreer vir die Afrikaanse 

Taalverwerwingsmodule 188 en vir die modules Afrikaanse Eerste Addisionele Taal 177 en 

179 wat vir tweedetaalsprekers van Afrikaans is. Die eerste vraelys het taalangstigheid getoets 

en die tweede vraelys taalaanleerstrategieë. Die doel van die studie was om te bepaal of daar 

’n verband tussen deelnemers se taalangstigheid en hulle gebruik van taalaanleerstrategieë is.  

Daar is bevind dat die deelnemers nie buitengewoon hoë vlakke van taalangs beleef nie. 

Deelnemers maak ook redelik gebruik van taalaanleerstrategieë. Die studie het bevind dat daar 

nie ’n sterk verband bestaan tussen die deelnemers se taalangstigheid en taalaanleerstrategieë 

nie.
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Summary 

This study can be divided into two components, namely language anxiety and language 

learning strategies. Language anxiety refers to anxiety that arises when one is learning a second 

or a foreign language. It is a specific type of anxiety that is limited to the second language 

classroom. Language and “the self” are closely related and the inability to communicate in a 

second or a foreign language is a threat to “the self”, therefore leading to language anxiety.  

Language anxiety can be successfully treated using various techniques. An example of such a 

technique is the use of language learning strategies. Language learning strategies are different 

strategies that one can use to relieve language anxiety when learning a second or a foreign 

language. Oxford (1990) has identified 62 of these strategies that can be applied when learning 

a second or foreign language. 

In this study, two questionnaires were distributed to 34 participants at the Department of 

Afrikaans and Dutch at Stellenbosch University. The participants took Afrikaans as a First 

Additional Language in school and are currently registered as students of the Afrikaanse 

Taalverwerwing module 188 as well as for the modules Afrikaans Eerste Addisionele Taal 177 

and 179 which are for second-language speakers of Afrikaans. The first questionnaire 

investigated language anxiety and the second questionnaire investigated the use of language 

learning strategies. The study aimed to determine whether there is a link between the 

participants’ language anxiety and their use of language learning strategies. 

The findings show that the participants do not experience exceptionally high levels of language 

anxiety. They also show moderate application of language learning strategies. The study did 

not find an apparent link between the participants’ language anxiety and their language learning 

strategies. 
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Hoofstuk 1: Inleiding 

1.1 Agtergrond en voorafstudie 

In 2019 het ek1 my nagraadse onderwyssertifikaat (NOS) aan die Universiteit Stellenbosch 

voltooi. Een van die vereistes van die program is dat alle studente wat nie isiXhosa magtig is 

nie, dit as ’n vreemde taal2 moet neem. Die aanleer van isiXhosa het meegebring dat ek 

ongewone angs met die leer en assessering van die taal beleef het – ’n tipe angs wat ek nog nie 

in ander aspekte van my lewe ervaar het nie. Hierdie ervaring het aanleiding gegee tot my keuse 

om taalangstigheid, oftewel “language anxiety”, binne taalverwerwing3 as onderwerp vir die 

navorsing te kies. 

Sukses met die aanleer van ’n tweede taal4 hang van ’n verskeidenheid faktore af. Een van 

hierdie faktore is affektiewe faktore, wat onder andere houdings, motivering en angstigheid 

insluit. Laasgenoemde is afkomstig van Krashen (1981) se affektiewefilterhipotese binne sy 

tweedetaalverwerwingsteorie wat beweer dat wanneer taalaanleerders (of hulle skoolleerders 

of universiteitstudente of enige ander taalaanleerder is)5 nie in ’n optimale affektiewe toestand 

is nie, hulle ’n filter of verstandelike blokkasie ontwikkel wat hulle daarvan weerhou om die 

inset6 ten volle te verstaan en optimaal te gebruik. Hierdie filter of blokkasie verhoed dus dat 

suksesvolle leer plaasvind. Byvoorbeeld, as iemand angstig is, verstaan hulle die inset, maar as 

gevolg van die angs wat die affektiewe filter beïnvloed, word die inset nie optimaal gebruik 

nie en dit lei daartoe dat die student nie die tweede taal ten volle kan produseer nie (Krashen, 

1981: 73). Die tweedetaalverwerwingsteorie van Krashen word verder in die tesis se 

literatuurstudie bespreek. 

 
1 In hierdie tesis is gepoog om die gedistansieerde en afstandelike derdepersoonsvorm te gebruik. Tog moet daar 

soms afleidings gemaak word en eie interpretasies en insigte moet verskaf word. In sulke gevalle word van die 

strak toon van die afstandelike skrywer afgewyk en maak ek gebruik van die eerstepersoonsvorm.   
2 Met “vreemde taal” word bedoel ’n taal waarvan die sprekers min of geen kennis het. 
3 Die terme “taalaanleer” en “taalverwerwing” word dikwels in die navorsing oor taalverwerwing as sinonieme 

gebruik omdat effektiewe kommunikasie beide vloeiende en akkurate taalgebruik insluit. Taalaanleer lei 

gewoonlik tot akkurate taalgebruik, terwyl taalverwerwing tot vloeiende taalgebruik lei. 
4 Die oorkoepelende term “tweede taal” word beskryf as die tweede taal wat aangeleer word naas die student se 

eerste taal. In party gevalle kan dit ook die student se derde of vierde taal of ’n vreemde taal wees. In die tesis 

gebruik ek die oorkoepelende term “tweede taal”, maar dit sluit alle ander tale wat verwerf word in. 
5 Omdat dié ondersoek se fokus op tweedetaalstudente is wat Afrikaans aan die US studeer, word die term 

“studente” oorwegend in die res van die tesis gebruik. 
6 Die taalinligting waaraan studente blootgestel word wat die potensiaal het om aangeleer te word, staan bekend 

as “inset”. Dit is volgens Krashen (1982: 36 en 65) enige taalverwante inligting wat in geskrewe vorm of gesproke 

taal voorkom. Bahrani (2013: 1376) verwys na Corder (1967), wat meen dat die inset (“input”) verwys na dit wat 

vir die tweedetaalaanleerder beskikbaar is om te benut. Dit moet onderskei word van inneem (“intake”), naamlik 

daardie gedeelte van die inset wat die taalaanleerder op die ou end verstaan. 
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In die navorsingsterrein oor tweedetaalverwerwing is daar ’n toenemende fokus op die 

gevoelens en nabetragtinge van die student ten opsigte van die taalaanleerproses. 

Laasgenoemde het volgens Pretorius (2010: 5) daartoe gelei dat navorsing oor taalangstigheid 

toenemende aandag in navorsing binne die linguistïek geniet. Angs word op ’n verskeidenheid 

maniere gedefinieer en so ook die tipe angs wat met die aanleer van ’n tweede taal geassosieer 

word.  

Enkele inleidende opmerkings volg hieronder. 

Eerstens word’n eenvoudige definisie van taalangstigheid deur Horwitz (2001: 112) verskaf, 

naamlik dat taalangstigheid ’n tipe angs is wat geassosieer word met die aanleer van ’n vreemde 

taal of ’n tweede taal en wat gepaard gaan met ’n negatiewe emosionele reaksie wat die student 

in die vreemdetaal- of tweedetaalklas ervaar. 

In die navorsing oor taalverwerwing word daar tweedens wel na tweedetaalangstigheid of 

vreemdetaalangstigheid verwys, maar daar word nie ’n onderskeid tussen die twee terme getref 

nie. Vir die doel van hierdie studie gebruik ek die oorkoepelende term “taalangstigheid”.  

Taalangstigheid moet derdens ook as ’n sielkundige struikelblok gesien word. Kráľová verwys 

in haar boek Foreign Language Anxiety (2016: 6) na Guiora (1983), volgens wie die aanleer 

van ’n tweede taal ’n intensiewe en moeilike sielkundige proses behels omdat dit die 

taalaanleerder se selfbeeld bedreig – iets wat nie normaalweg uitgedaag word wanneer daar in 

die eerste taal gekommunikeer word nie. Studente wat ’n tweede taal nog nie goed kan praat 

nie, is gewoonlik bang hulle word gespot deur klasmaats wat die tweede taal wél goed magtig 

is. Dit het ’n groot invloed op hulle selfbeeld, hulle eie identiteit en hulle ego wat hulle in hulle 

eerste taal as redelik intelligente individue gevorm het. Dit kan volgens Král’ová (2016: 7) 

gesien word as ’n persoon se inherente oortuigings oor homself of haarself wat deur ’n eksterne 

stimulus bedreig word – in hierdie geval die persoon se onvermoë om in die tweede taal te kan 

kommunikeer. Dié eksterne “bedreiging” daag die persoon uit om voortdurend aanpassings te 

maak en planne te beraam om die onvermoë te oorkom. 

Die bestaande navorsing oor taalangstigheid fokus grootliks op die faktore waardeur dit 

veroorsaak word, asook op die remediërende strategieë (“coping strategies”) om 

taalangstigheid te verminder. Král’ová (2016:42) skryf dat daar al vir ń geruime tyd navorsing 

gedoen word oor die verskillende remediërende strategieë. Laasgenoemde word in drie 

benaderings ingedeel, naamlik, die kognitiewe benadering, die affektiewe benadering en die 

gedragsbenadering, dit word later in afdeling 2.4 bespreek. Die strategieë word voorts ingedeel 
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op grond van die interne en eksterne deel van die onderrigproses. Die interne deel verwys na 

onderrigstrategieë (wat deur onderwysers toegepas word) en leerstrategieë (wat deur leerders 

toegepas word). Die eksterne deel verwys na intervensiestrategieë wat veral in die Sielkunde 

gebruik word en fokus op die sielkundige aspekte van taalangstigheid.  

 ’n Remediërende strategie waarin ek spesifiek belang stel, is taalaanleerstrategieë en dit val 

onder die gedragsbenadering. In die navorsing oor taalangstigheid is daar al ’n aantal studies 

gedoen wat die invloed van taalaanleerstrategieë op taalangstigheid ondersoek – byvoorbeeld 

dié van Kondo en Ying-Ling (2004); Mohammadi, Biria, Koosha en Shahsavari (2013); 

Shabani (2015) en Král’ová (2016). Hierdie studies, onder meer, word in die literatuurstudie 

van die tesis verder bespreek – saam met die navorsing oor die sielkundige agtergrond van 

taalangstigheid, die verskillende tipes taalangstigheid, Horwitz et al. se taalangstigheidskaal 

(1986) en Oxford se taalaanleerstrategieë (1990). Daar is egter nog nie ’n studie gedoen wat 

die verband bepaal tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë onder 

Afrikaanstweedetaalstudente nie. 

1.2 Teoretiese raamwerk 

Die navorsing vind plaas binne die breë navorsingsveld van tweedetaalverwerwing, wat 

neerkom op die bestudering van wyses waarop nuwe tale verwerf en aangeleer word. 

My studie fokus veral op die taalangstigheidsvlakke van Afrikaanstaalverwerwingstudente in 

hulle eerste jaar, alhoewel die studente in die onderskeie modules7 nie noodwendig akademiese 

eerstejaars is nie. Hiervoor word Krashen se hipotese oor die affektiewe filter geraadpleeg 

(Krashen, 1981). Die affektiewefilterhipotese is belangrik vir hierdie studie omdat die hipotese 

volgens Krashen (1981: 73) demonstreer hoe affektiewe faktore met tweedetaalverwerwing 

verband hou. Krashen (1981: 74) argumenteer in sy affektiewefilterhipotese dat ’n persoon 

optimaal leer in ’n omgewing van lae angs, hoë selfvertroue en hoë motivering. 

Vir baie taalaanleerders is die taalverwerwingsproses traumaties. Zheng (2008: 1) wys in 

hierdie verband daarop dat daar ’n magdom taalaanleerders is wat bieg dat die proses hulle 

angstig maak. In ’n studie gelei deur von Worde (1998) en waarna Zheng (2008: 1) verwys, 

 

7 Die deelnemers aan hierdie studie is Afrikaanstaalverwerwingstudente wat vir die module Afrikaanse 

Taalverwerwing 188 en die modules Afrikaans Eerste Addisionele Taal 177 en Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

179 van die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch geregistreer is. Alhoewel dit 

drie afsonderlike modules is, volg die studente dit in dieselfde tydgleuwe op die rooster en word dieselfde inhoud 

met hulle behandel. 
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het ’n derde van taalaanleerders laat blyk dat hulle hoё vlakke van angstigheid tydens die 

taalaanleerproses beleef. Daarom is dit vir dié studie noodsaaklik om taalangstigheid te 

ondersoek om te bepaal of die Afrikaanstweedetaalstudente dieselfde ervaar. 

Die volgende definisies vir taalangstigheid word kortliks verskaf: 

Horwitz, Horwitz en Cope (1986: 128) skryf: “A distinct complex construct of self-perceptions, 

beliefs, feelings and behaviours related to classroom language learning arising from the 

uniqueness of the language learning process.” 

MacIntyre (1998: 27) definieer taalangstigheid as angstigheid wat spesifiek aan die situasie is 

en wat nie altyd teenwoordig is nie. 

Sadiq (2017: 1-2) meen dat taalangstigheid verwys na gevoelens van angstigheid oor die taal 

wat aangeleer word, en wat die leer daarvan beïnvloed – moontlik met negatiewe resultate. 

Verder kan taalangstigheid as ’n struikelblok tot effektiewe taalleer gesien word. Sadiq (2017: 

2) verskaf die volgende beskrywing van taalangstigheid: “[...] worry and negative emotional 

reaction aroused when learning or utilising a second language”. 

In die drie definisies wat hierbo voorgehou word, stem al drie ooreen dat taalangstigheid in ’n 

situasie voor kom waar ’n tweede taal gebruik of aangeleer word. Iets wat na my mening 

belangrik is en wat MacIntyre (1998) in sy definisie insluit, is die feit dat taalangstigheid nie 

altyd teenwoordig is nie, Sadiq (2017) en Horwitz, Horwitz en Cope (1986) sluit dit nie in nie. 

Ek het hierdie drie definisies gekombineer om my eie definisie van taalangstigheid te 

formuleer, wat soos volg lyk: 

Taalangstigheid word geassosieer met negatiewe emosies soos bekommernis en stres wat in 

die tweedetaalklaskamer voorkom of wanneer die tweede taal gepraat word, maar dit is nie 

altyd teenwoordig nie. Taalangstigheid kan taalaanleer belemmer en verhoed dat die 

taalaanleerder suksesvol is in die verwerwing van die tweede taal. 

Ander aspekte van taalangstigheid wat ook vir taalverwerwing belangrik is, is die oorsake 

daarvan. Volgens Zheng (2008: 1-7) is dit: 

• persoonlike of interpersoonlike oorsake; 

• die taalaanleerder se persepsie van taalleer; 

• die taalaanbieder se persepsie van taalangstigheid; 

• die interaksie tussen die taalaanleerder en die taalaanbieder; 
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• klaskamerprosedures en take; en 

• die manier waarop die tweede taal in die klaskamer geassesseer word (hetsy verbaal of 

nieverbaal, deur middel van gestandaardiseerde toetse of tydens vrye interaksies en 

gesprekke). 

Zheng (2008) se studie word later in hoofstuk 2, afdeling 2.2.1, bespreek. 

Die taalangstigheidskaal (“Foreign Language Classroom Anxiety Scale” of “FLCAS”) van 

Horwitz et al. (1986) word vir dié studie deeglik bespreek, asook studies waarin die skaal 

gebruik is. Hierdie instrument is in 1986 deur Horwitz et al. ontwerp en bestaan uit 33 vrae. 

Die vraelys word bepunt volgens ’n vyfpunt-Likertskaal8, wat wissel vanaf; “Never or almost 

true of me” (1); “Generally not true of me” (2); “Somewhat true of me” (3); “Generally true of 

me” (4) en “Always or almost always true of me” (5). Die taalangstigheidskaal word beskou 

as ’n betroubare manier om taalangstigheid te bepaal (Horwitz, 1986: 560) en word steeds deur 

navorsers in die veld van taalverwerwing gebruik (Alhaysony, 2017; Dutra, 2019 en Dutra en 

Finger, 2020). Hierdie studie maak ook van die taalangstigheidskaal gebruik om die 

deelnemers aan die studie, wat almal taalverwerwingstudente is, se taalangstigheid te bepaal. 

In die literatuur oor taalangstigheid word daar dikwels verwys na die rol van 

taalaanleerstrategieë om taalangstigheid te verminder. Een van die navorsers oor 

taalaanleerstrategieë is Oxford (1990) met haar “Strategy Inventory for Language Learning” 

of “SILL” (voortaan Strategie-inventaris vir Taalaanleerstrategieë of SIT). Hierdie vraelys is 

in 1990 deur Oxford ontwerp en is gebaseer op haar taksonomie van taalaanleerstrategieë wat 

uit altesaam 62 strategieë bestaan. Die SIT word steeds wyd in taalnavorsing gebruik en het 

ook ’n hoë betroubaarheidsyfer (Oxford, 1990: 279). Daar is twee weergawes van die vraelys. 

Die eerste weergawe bestaan uit tagtig items en is gemik op Engelssprekende taalaanleerders 

wat ’n nuwe taal aanleer. Die tweede weergawe is ’n verkorte weergawe en bestaan uit vyftig 

items wat gemik is op anderstalige taalaanleerders wat Engels aanleer (Oxford, 1990: 293). Ek 

maak in hierdie tesis gebruik van die tweede weergawe om te bepaal of die deelnemers van 

taalaanleerstrategieë gebruik maak. 

 
8 Volgens Bertram (2006: 1) is die Likert-skaal ’n nievergelykende psigometriese vyfpunt-responsskaal wat 

hoofsaaklik in vraelyste gebruik word. Die responsskaal word gebruik om die deelnemers se voorkeure en mate 

van instemming ten opsigte van ’n stelling of ’n stel verklarings te kry. Die Likert-skaal lyk so: 1: baie swak/very 

bad; 2: swak/bad; 3: gemiddeld/average; 4: goed/good; 5: uitstekend/excellent. 
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In dié studie word taalaangstigheid en taalaanleerstrategieë binne die veld van Afrikaanse 

taalverwerwing ondersoek. 

1.3 Navorsingsprobleem 

Die navorsingsprobleem spruit eerstens uit die feit dat navorsing oor taalverwerwing bewys 

het dat taalangstigheid ’n probleem onder tweedetaalstudente is – verwys onder meer na Zheng 

(2008), Kráľová (2016), Dutra (2019) en Dutra en Finger (2020). Daar is nog baie min studies 

gedoen om taalangstigheid onder tweedetaalstudente wat Afrikaans aanleer te bepaal – sien 

Dreyer en Oxford (1996) en Bester en Noke (2006). Taalangstigheid weerhou studente daarvan 

om hulle volle potensiaal te bereik, maar as studente se taalangstigheid bepaal kan word, kan 

die probleem gehanteer word. 

Tweedens kan die probleem van taalangstigheid deur die gebruik van taalaanleerstrategieë 

gehanteer word. Laasgenoemde is reeds deur navorsing bewys – verwys byvoorbeeld na 

Campbell en Ortiz (1991); Kondo en Ying-Ling (2004); Noormohamadi (2009); Mohammadi 

et al. (2013); Pawlak (2011) en Shabani (2015). Die probleem is dat daar nie voldoende bewyse 

is om aan te dui in watter mate taalaanleerstrategieë gebruik word in die onderrig en aanleer 

van Afrikaans as tweede taal deur studente nie, en daarom kan daar nie bepaal word of daar ’n 

verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë in Afrikaanstaalverwerwing bestaan 

nie. 

Die navorsingsprobleem is derhalwe driedelig.  

Eerstens is taalangstigheid onder Afrikaanstweedetaalstudente nog nie ondersoek nie; dus weet 

ons nie of taalangstigheid onder hulle voorkom nie. Tweedens is daar nog nie navorsing gedoen 

oor die gebruik van taalaanleerstrategieë onder dié studente nie. Voortspruitend hieruit kan 

daar bepaal word watter taalaanleerstrategieë deur die tweedetaalstudente van Afrikaans 

gebruik word. As beide hierdie veranderlikes – taalangstigheid en taalaanleerstrategieë – 

bepaal word, kan ’n afleiding gemaak word of daar wél ’n verband tussen die twee bestaan, 

asook in watter mate sodanige verband dan bestaan. 

1.4 Navorsingsvrae 

Bogenoemde probleemstelling gee vervolgens aanleiding tot die formulering van die 

onderstaande navorsingsvrae: 

1. In hoe ’n mate ervaar Afrikaanstweedetaalstudente taalangstigheid? 
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2.1 In watter mate maak Afrikaanstweedetaalstudente van taalaanleerstrategieë gebruik? 

2.2 Indien die tweedetaalstudente van Afrikaans wel van taalaanleerstrategieë gebruik maak, 

watter strategieë word deur hulle gebruik? 

3. In watter mate bestaan daar ’n verband tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid? 

1.5 Doel van die studie 

Die doel van die studie is om inligting oor taalangstigheid onder Afrikaanstweedetaalstudente 

in te win, omdat daar slegs beperkte navorsing hieroor is. Die studie wil studente ook help om 

hulle taalangs te beheer en om aktief daaraan te werk om dit te verminder deur die moontlike 

gebruik van taalaanleerstrategieë. Die studie poog voorts om die inligting wat ingewin word 

deur middel van artikels, seminare en werkwinkels met studente en dosente te deel. 

1.6 Metodologie 

In hierdie tesis word gebruik gemaak van ’n gemengdemetodebenadering om triangulasie9 te 

bewerkstellig. Die navorsingsontwerp van die studie sluit kwalitatiewe en kwantitatiewe 

navorsingsmetodes in. 

Ek onderneem ’n kwalitatiewe studie deur middel van ’n literatuurondersoek na taalangstigheid 

binne tweedetaalverwerwing: eerstens aan die hand van Krashen (1981) se 

affektiewefilterhipotese; tweedens taalangstigheid volgens Horwitz et al. (1986) en ander 

navorsers soos Scovel (1978), MacIntyre en Gardner (1991), Trang (2012) en Kráľová (2016); 

en derdens taalaanleerstrategieë aan die hand van veral Oxford (1990). 

Die navorsingsmetodologie wat vir die empiriese ondersoek gebruik word, is deelnemende 

aksienavorsing (DAN) met ’n gevallestudiekomponent. Deelnemende aksienavorsing val 

onder kwalitatiewe navorsingsmetodologieë en is volgens MacDonald (2012: 35) ’n 

subkategorie van aksienavorsing. Sy beskryf hierdie metodologie eerstens as ’n dinamiese 

opvoedkundige proses; tweedens as ’n benadering tot sosiale ondersoek en laastens as ’n 

benadering om ’n probleem te hanteer. Dit verskil van tradisionele navorsingsmetodes, omdat 

dit grootliks staatmaak op die aktiewe samewerking van alle deelnemers aan die 

navorsingsproses. ’n Belangrike doelwit van DAN is om by deelnemers selfrefleksie te 

 
9 Triangulasie is volgens Walliman (2011: 73) die vergelyking van verskillende metodes, bronne, teorieë of 

ondersoeke wat met dieselfde gebeurtenis verband hou met die doel om die betroubaarheid, geldigheid en 

volledigheid van data te toets. 
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bewerkstellig, wat belangrik is vir persoonlike groei en sosiale verandering in die 

gemeenskappe waarbinne hulle beweeg (MacDonald, 2012: 35). 

Gevallestudies speel volgens Nunan (1992: 75-79) ’n baie belangrike rol in 

tweedetaalverwerwing. Yin (2014: 16) beskryf dit as is ’n empiriese, beskrywende manier van 

navorsing wat ’n verskynsel in ’n werklike konteks ondersoek. ’n Gevallestudie word 

onderneem deur eers ’n probleem te identifiseer, en na aanleiding daarvan word ’n spesifieke 

groep of klas gekies om te bestudeer. In dié studie is die probleem dat taalangstigheid onder 

Afrikaanstweedetaalstudente nog nie bepaal is nie – daarom word studente wat Afrikaans as 

tweede taal op universiteit neem, as steekproef geteiken. 

Die deelnemers aan hierdie studie is Afrikaanstaalverwerwingstudente wat vir die module 

Afrikaanse Taalverwerwing 188 en die modules Afrikaans Eerste Addisionele Taal 177 en 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal 179 van die Departement Afrikaans en Nederlands aan die 

Universiteit Stellenbosch geregistreer is. Al die studente het Afrikaans as Eerste Addisionele 

Taal op skool geneem en alhoewel hulle verskillende eerste tale praat, is die meeste studente 

se huistaal Engels. Die Afrikaans Eerste Addisionele Taal 177- en 179-studente is 

onderwysstudente wat hierdie verpligte modules by die Departement Afrikaans en Nederlands 

neem. Die drie modules word gesamentlik in dieselfde tydgleuwe op die rooster aangebied.  

Die eerste rede vir die keuse van dié groep is omdat die meeste van die studente 

eerstejaarstudente10 is wie se onderrigtaal Engels is, wat Afrikaans as Eerste Addisionele Taal 

op skool geneem het en nou op universiteit Afrikaans as ’n tweede taal neem. Daar is dus baie 

ooreenkomste in terme van studente se taaldemografie. Daar word wel in ag geneem dat die 

studente verskillende eerste tale praat en dat dit ’n veranderlike is wat moontlik ’n invloed op 

die resultate van die studie kan hê. Die rol van die eerste taal is baie belangrik in die aanleer 

van ’n tweede taal en sal dus ook ’n invloed op taalangstigheid en die taalaanleerstrategieë hê 

(Yadav, 2014: 573). Die tweede rede is dat daar ongeveer 150 studente in die klasgroep is en 

dus behoort daar ’n verteenwoordigende groep studente te wees met wie gewerk kan word. 

Derdens is die klasgroep redelik uiteenlopend ten opsigte van hulle Afrikaanstaalvaardigheid: 

van redelik vlot sprekers van Afrikaans tot studente wat byna glad nie Afrikaans kan praat nie. 

 
10 Alhoewel die drie afsonderlike modules eerstejaarmodules is, is nie al die studente noodwendig 

eerstejaarstudente nie. Dit kan gebeur dat studente kies om die modules in hulle tweede en selfs derde jaar te 

neem. 
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In die navorsing word die studente in Afrikaanse Taalverwerwing 188, asook dié in Afrikaans 

Eerste Addisionele Taal 177 en 179 deur middel van die taalangstigheidskaal van Horwitz et 

al. (1986) ondervra om hulle taalangstigheid te bepaal – verwys na addendum A. Omdat daar 

vir Afrikaanstaalverwerwing geen taalangstigheidskaal is nie, word Horwitz et al. se skaal 

feitlik onveranderd gebruik – soos in addendum A gesien kan word. Addendum B bevat die 

oorspronklike vraelys om uit te wys waar veranderinge aangebring is. Om taalangstigheid 

tydens die ondersoek by die studente te verminder, is die skaal nie in Afrikaans vertaal nie. 

Verder word die ATV 188- en EAT 177- en 179-studente deur middel van die Strategie-

inventaris vir Taalaanleerstrategieë (SIT) van Oxford (1990) gevra of hulle 

taalaanleerstrategieë toepas – verwys na addendum C. Aangesien daar vir die aanleer van 

Afrikaans nog geen sodanige inventaris opgestel is nie, word Oxford se SIT-vraelys gebruik. 

Ek maak gebruik van die tweede verkorte weergawe wat uit 50 vrae bestaan. Die weergawe is 

ontwerp vir studente van ander tale wat Engels as tweede of vreemde taal aanleer. Ek het besluit 

om die weergawe te gebruik, omdat die deelnemersgroep studente van ander tale is wat 

Afrikaans as ’n tweede taal aanleer en ek ook nie ekstra druk op studente wil plaas met ’n 

langer vraelys nie. 

Die data wat uit bogenoemde twee vraelyste verkry word, word in die tesis op ’n kwantitatiewe 

asook op ’n kwalitatiewe wyse verwerk en aangebied. 

Wat die ondersoekproses betref, is die proses vooraf in ’n hooflesing verduidelik en agtergrond 

oor die studie is ook vir die studente gebied. Na afloop van die verduideliking het studente ’n 

e-pos ontvang wat gevra het of hulle aan die studie wil deelneem, tesame met ’n 

toestemmingsvorm. Die studente wat wou deelneem, moes die voltooide toestemmingsvorm 

per e-pos terugstuur. Hulle het ’n week gehad om te antwoord. Die deelnemers het daarna die 

twee vraelyste per e-pos ontvang en het twee weke gehad om die vrae te beantwoord en dit per 

e-pos terug te stuur. 

1.7 Hoofstukindeling 

Die volgende hoofstukindeling word in die tesis gevolg: 

Hoofstuk 1: Inleiding 

Hierdie hoofstuk bied ’n breër oorsig van die studie. 
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Hoofstuk 2: Literatuurstudie  

Die literatuurstudie bestaan uit drie dele. Die eerste gedeelte verskaf ’n sielkundige oorsig oor 

taalangstigheid. Hierna word navorsing oor taalangstigheid wat belangrik is vir die studie 

bespreek. Tweedens word die taalangstigheidskaal bespreek. Hierdie instrument speel ’n 

sentrale rol in die navorsing en daarom word ’n uitgebreide bespreking daarvan gebied. 

Laastens word die taalaanleerstrategieë, soos uiteengesit in Oxford (1990), What every teacher 

should know, asook Oxford se SIT, bespreek. Laasgenoemde is die tweede instrument wat in 

die navorsing gebruik word. In die laaste gedeelte van die hoofstuk bespreek ek vier studies 

wat soortgelyk aan myne is. Die studies (Noormohamadi, 2009; Pawlak, 2011; Mohammadi et 

al. 2013 en Shabani, 2015) ondersoek ook die verband tussen taalaanleerstrategieë en 

taalangstigheid. Ten slotte word die hoofstuk afgesluit met ’n bespreking van studies oor 

taalangstigheid en taalaanleerstrategieë wat op Afrikaans as tweede taal fokus. 

Hoofstuk 3: Metodologie 

In hierdie hoofstuk word deelnemende aksienavorsing met ’n gevallestudiekomponent 

bespreek nadat die navorsingsontwerp behandel is. Daarna word die taalangstigheidskaal en 

die SIT bespreek, asook hoe dit in die tesis toegepas gaan word. Die etiese klaringsproses word 

ook hier verduidelik. Die studie vereis dat etiese klaring asook institusionele toestemming 

noodsaaklik is, omdat daar met Afrikaanstweedetaalstudente aan die Universiteit Stellenbosch 

gewerk word. 

Hoofstuk 4: Resultate en bespreking van empiriese ondersoek 

Die bevindinge van die twee vraelyste word op ’n kwalitatiewe sowel as op ’n kwantitatiewe 

manier aangebied. Die data-ontleding van die taalangstigheidskaal en taalaanleerstrategieë 

word onderskeidelik uitgebeeld met behulp van grafieke, asook die verband tussen die twee 

veranderlikes. Tabelle word ook gebruik in die bespreking van individuele deelnemers se 

resultate. 

Hoofstuk 5: Gevolgtrekking van data-ontleding 

Hierdie hoofstuk bevat ’n gevolgtrekking van die data-ontleding en beantwoord die drie 

navorsingsvrae van die studie. Faktore wat die studie kon beїnvloed en voorstelle vir verdere 

studie word ook gegee. 

Hoofstuk 6: Samevatting 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



   
 

11 
 

Die laaste hoofstuk behels ’n samevatting van die belangrikste aspekte van die studie. 

1.8 Impak van die studie 

Daar is nog nie vantevore so ’n studie onder Afrikaanstweedetaalstudente op universiteitsvlak 

gedoen nie. Taalangstigheid is oor die algemeen nog baie selde in Afrikaanstaalverwerwing 

ondersoek, asook taalaanleerstrategieë. Hierdie studie kan dus ’n waardevolle bydrae tot die 

veld van Afrikaanse taalverwerwing lewer. 
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Hoofstuk 2: Literatuurstudie 

2.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word ’n literatuuroorsig oor die twee navorsingskomponente van die studie 

gebied. Die eerste komponent is taalangstigheid. Ek bespreek eerstens hoe taalangstigheid as 

’n sielkundige struikelblok manifesteer en bring dit in verband met Krashen se 

tweedetaalverwerwingsteorie, met ’n spesifieke fokus op sy affektiewefilterhipotese. Die 

sielkundige oorsig sluit ’n kort bespreking in van die verhouding tussen taal en “die self”.  

Hierna bied ek ’n oorsig van navorsing oor taalangstigheid. In die bespreking word hoofsaaklik 

gefokus op die seminale bron van Horwitz et al. (1986), een van die belangrikste studies in 

taalangstigheid. Horwitz et al. (1986) se studie het aanleiding gegee tot die ontwikkeling van 

die taalangstigheidskaal, wat breedvoerig bespreek word. 

Voorts volg die bespreking van die tweede navorsingskomponent van hierdie studie, naamlik 

taalaanleerstrategieë. Dié bespreking begin met ’n verduideliking van hoe taalaanleerstrategieë 

by die veld van taalangstigheid aansluit. Daarna volg ’n uiteensetting van die verskillende 

taalaanleerstrategieë soos aangebied deur Oxford (1990). Oxford se instrument vir die meet 

van taalaanleerstrategieë, die Strategie-inventaris vir Taalaanleerstrategieë (SIT), word dan 

verduidelik. Ten slotte kyk ek na vier studies (Noormohamadi, 2009; Pawlak, 2011; 

Mohammadi et al., 2013 en Shabani, 2015) wat soortgelyk is aan hierdie een, waarvolgens die 

verband tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid getoets word. Laastens word studies 

bespreek soos dié van Dreyer en Oxford (1996) en Bester en Noke (2016), wat taalangstigheid 

in die veld van Afrikaanstaalverwerwing ondersoek het.  

2.2 Sielkundige oorsig 

Horwitz et al. (1986: 125) beweer dat studente wat begin om ’n nuwe taal aan te leer van 

mening is dat hulle ’n verstandelike of sielkundige blokkasie, oftewel ’n “mental block”, teen 

die aanleer van ’n tweede taal ontwikkel. Hierdie “blok” ontstaan volgens Horwitz et al. (1986: 

125) ten spyte daarvan dat hulle goeie studente in ander vakgebiede is en die nodige motivering 

het om die nuwe taal aan te leer. Horwitz et al. (1986: 125) is van mening dat die blokkasie die 

produk is van angs wat tweedetaalaanleerders beleef en dat dié angs hulle daarvan weerhou om 

sukses in die aanleer van die vreemde of tweede taal te behaal. Hierdie verskynsel word 

taalangstigheid, oftewel vreemdetaal- of tweedetaalangstigheid, genoem. Dit is ’n komplekse 

fenomeen met etlike fasette wat oor die jare baie aandag van taalnavorsers geniet het (Kráľová, 
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2016: 2). Hierdie “blok” wat taalangstigheid veroorsaak, sluit sterk aan by Krashen se 

affektiewefilterhipotese, wat in die volgende gedeelte bespreek word. Om ’n beter sielkundige 

begrip van taalangstigheid te bewerkstellig word die verhouding tussen taal en die “self” ook 

bespreek. 

2.2.1 Krashen se affektiewefilterhipotese 

Krashen het in 1981 die affektiewefilterhipotese geformuleer op grond van die studies van 

Dulay en Burt wat vir die eerste keer in 1977 die idee van affektiewe faktore op taalaanleer 

ondersoek het (Chen, 2020: 71). Krashen som sy tweedetaalverwerwingsteorie in terme van 

vyf hipoteses op. Ek bespreek vervolgens kortliks die vyf hipoteses, maar my hooffokus in die 

studie is op die affektiewefilterhipotese. 

Krashen (1981: 56) se taalverwerwingsteorie bestaan uit altesaam vyf hipoteses, naamlik: 

• Die verwerwingleerhipotese, 

• die natuurlike-ordehipotese, 

• die monitorhipotese, 

• die insethipotese en 

• die affektiewefliterhipotese 

Krashen (1981: 68) tref ’n onderskeid tussen die verwerwing en die leer van ’n taal. Die 

hipotese veronderstel dat ’n tweede taal op dieselfde manier aangeleer en verwerf kan word as 

wat kinders hulle eerste taal verwerf. Taalverwerwing is ’n onbewustelike proses: mense is nie 

altyd daarvan bewus dat hulle besig is om die taal aan te leer nie – hulle dink net hulle gebruik 

die taal vir ’n kommunikatiewe doelwit. Hulle is ook nie altyd bewus van wat hulle leer nie: 

hulle kan byvoorbeeld nie die reëls van die taal beskryf nie, maar het ’n sogenaamde “gevoel” 

vir die taal. In teenstelling hiermee sê Krashen (1981: 86) , om ’n taal te leer is ’n bewustelike 

proses, omdat dit fokus op die korrigeer van taalfoute, en op grammatika en reëls. 

Die volgende hipotese is die natuurlike-ordehipotese. Die hipotese veronderstel dat sekere 

grammatikale strukture in ’n voorspelbare orde verwerf word (let wel – nie geleer word nie). 

Party grammatikale strukture word vroeër as ander strukture verwerf. Volgens Krashen (1981: 

68) verskil die voorspelbare orde vir wanneer ’n eerste taal verwerf word en wanneer ’n tweede 

taal verwerf word, maar daar is wel ooreenkomste. Die hipotese veronderstel dus dat daar ’n 

eerstetaalorde en ’n tweedetaalorde bestaan. Taalkundiges besit nie noodwendig kennis van al 
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die strukture in elke orde nie en die orde is ook nie rigied nie – individuele verskille speel 

natuurlik ’n rol.  

Ek het reeds hierbo by die verwerwingleerhipotese genoem dat ’n tweede taal geleer en ook 

verwerf kan word. Beide hierdie prosesse word op verskillende wyses gedoen en daar bestaan 

’n verhouding tussen die twee. Die verwerwing van ’n tweede taal is volgens Krashen (1981: 

69) ’n onbewustelike proses en is baie belangrik vir vlotheid in die tweede taal en die vermoë 

om dit maklik en gemaklik te gebruik. Om ’n taal aan te leer dra nie noodwendig by tot vlotheid 

nie, maar die taalaanleerproses bevat ’n monitor-en-redigeerfunksie (Krashen, 1981: 69). 

Taalaanleerders gebruik die monitor-en-redigeerfunksie wanneer hulle bewustelik die taal 

aanleer en agterkom hoe dit werk. Die funksie help taalaanleerders om die uitset (dit wat hulle 

skryf en praat) “dop te hou” en hulle foute te korrigeer sodra hulle voorkom. 

Die inset-hipotese beteken dat taal verwerf word deur ’n inset te ontvang, dit te verwerk en dan 

’n uitset te lewer. Die inset is die boodskap. Krashen (1981: 69) veronderstel dat taal verwerf 

word deur insette (boodskappe) wat moeilike strukture buite taalaanleerders se vermoë bevat 

te verstaan. Die taalaanleerder verstaan hierdie insette deur gebruik te maak van konteks, 

ekstra-linguistiese inligting en sy of haar kennis van die wêreld. Konteks word myns insiens 

dikwles in tweedetaalklaskamers deur middel van prente en besprekings oor bekende 

onderwerpe geskep, terwyl taalaanleerstrategieë deur middel van ekstralinguistiese inligting 

oorgedra kan word. Krashen (1981: 70) is van mening dat taalonderwysers eers grammatikale 

strukture aan studente probeer leer en dan laat hulle die studente probeer om deur middel van 

hierdie grammatikale strukture te kommunikeer. Die inset-hipotese veronderstel dat taal nie 

verwerf word deur op die grammatikale strukture te fokus nie, maar eerder om die boodskap 

wat die nuwe taalstruktuur bevat te verstaan. Krashen (1981: 70) meen byvoorbeeld dat 

taalonderwysers nie die praatvaardigheid direk vir studente moet probeer leer nie, maar dat dit 

met verloop van tyd vanself sal kom. Die fokus val hier eerder op kommunikasie as op die 

doelbewuste aanleer van grammtikale strukture in die klas. Dit sluit myns insiens by die 

kommunikatiewe benadering aan – verwys na afdeling 2.5. 

Voorts fokus ek op die affektiewefilterhipotese11. Die woord “affektiewe” verwys na die 

uitwerking van persoonlikheid, motivering en angs op die verwerwing van ’n tweede taal. 

 
11 Onlangse studies wat oor die affektiewe filter en Afrikaanse taalverwerwing onderneem is, is dié van Veldsman 

(2021) en Genis (2020). Hulle fokus is wel meer op akademiese emosie, maar dit sluit in ’n mate by my navorsing 

aan. 
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Krashen (1981: 73) het gevind dat lae angs, hoë motivering en ’n hoë vlak van selfvertroue 

aanleiding gee tot die suksesvoller verwerwing van ’n tweede taal. Volgens die 

affektiewefilterhipotese ontwikkel studente wat nie in ’n optimale affektiewe toestand is nie ’n 

filter of verstandelike of sielkundige blokkasie wat hulle daarvan weerhou om die inset ten 

volle te verstaan en optimaal te gebruik, met die gevolg dat sukesvolle leer nie kan plaasvind 

nie. Byvoorbeeld, as iemand angstig is, verstaan hulle die inset, maar as gevolg van angs wat 

die affektiewe filter beïnvloed, word die inset nie optimaal gebruik nie en dít lei daartoe dat 

die student nie die tweede taal ten volle kan produseer nie (Krashen, 1981: 74). Dit lei onder 

meer tot swak toetsuitslae en die onvermoë om in die klas deel te neem en verder te vorder. 

Die dosent gee ook ’n lae evaluering van die student en skryf dit toe aan onvoldoende 

motivering en die gebrek aan vaardigheid om die taal aan te leer (Horwitz et al., 1986: 127). 

Affektiewe faktore wat verband hou met taalangstigheid word deur Zheng (2008) bespreek. Sy 

is van mening dat affektiewe faktore in ’n oorsaaklike verhouding voorkom en dat hierdie 

faktore dus nie alleen staan of sonder ander faktore in werking tree nie. Daar is voorts ’n 

verskeidenheid affektiewe faktore wat in ag geneem moet word wanneer daar na 

taalangstigheid gekyk word. Die eerste hiervan is persoonlikheid. MacIntyre en Charos (1996) 

skryf in Zheng (2008: 3) dat ekstroverte minder geneig is om angstig te wees as introverte. 

Introverte hou nie noodwendig daarvan om in ’n groep te werk nie en kan angstig raak wanneer 

hulle in ’n klaskamer kom waar die fokus is dat die groep of groepe in die klas heeltyd met 

mekaar moet kommunikeer. Studente wat ekstroverte is, sal hierteenoor weer ongemaklik voel 

wanneer daar heeltyd van hulle verwag word om op hulle eie te werk. Die tweede faktor wat 

ook nou aan persoonlikheid verbonde is, is perfeksionisme. Studente se taalangstigheid kan na 

vore kom as gevolg van hulle perfeksionisme of neiging tot perfeksionisme, skryf Gregersen 

en Horwitz (2002) in Zheng (2008: 4). Studente wat perfeksionisties is, is selde tevrede met 

hulle vordering of prestasie in die tweede taal en hulle raak bang om foute te maak, wat dan tot 

angstigheid lei. Derdens kan die onderrig- en aanbiedingstyl van die taalaanbieder met dié van 

die taalaanleerder bots. Oxford (1990) skryf in Zheng (2008: 3) dat sy uit gevallestudies in haar 

eie klaskamer gesien het dat, wanneer die klaskamerstyl van die onderwyser in konflik is met 

dié van die student, dit tot angstige gevoelens in die student kan lei. Die tipe stylkonflikte kan 

verskillende vorms aanneem – sy verwys in hierdie geval weer na die persoonlikheid van die 

student en die onderrig- en aanbiedingstyl van die taalaanbieder. Motivering en houdings is die 

vierde faktor en speel ook ’n groot rol in taalangstigheid – soos deur Veldsman (2021) 

ondersoek is. Veldsman bepaal onder meer dat ’n positiewe houding daartoe lei dat studente 
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beter presteer. Ehrman (1996), na wie daar ook in Zheng (2008: 4) verwys word, is weer van 

mening dat ’n negatiewe houding teenoor die tweede taal en die neiging om werk en deelname 

te vermy, deel vorm van taalaanleerders se verdedigingsmeganisme om hulself teen 

taalangstigheid te beskerm. Die laaste faktore wat taalangstigheid beïnvloed, is emosionele 

intelligensie: Zheng (2008: 4) verwys na Chao (2003), wat meen dat daar ’n duidelike 

verhouding is tussen taalaanleer en emosionele intelligensie.  

 Die affektiewe faktore wat verband hou met taalangstigheid hang baie nou saam met die 

oorsake daarvan. Zheng (2008: 4) kom tot die gevolgtrekking dat taalangstigheid veroorsaak 

word deur die leerder of die student self, deur die onderwyser of die dosent of die tutor en deur 

die tweedetaalklaskamer – óf deur ’n interaksie tussen die drie. 

Die lys hieronder is ’n opsomming van Horwitz et al. (1986), Young (1990) en Price (1991) se 

geïdentifiseerde oorsake van taalangstigheid, soos vervat in Zheng (2008: 4): 

• persoonlike of interpersoonlike oorsake; 

• die taalaanleerder se persepsie van taalleer; 

• die taalaanbieder se persepsie van taalangstigheid; 

• die interaksie tussen die taalaanleerder en die taalaanbieder; 

• klaskamerprosedures en take; en 

• die manier waarop die tweede taal in die klaskamer getoets word (hetsy verbaal of 

nieverbaal, deur middel van gestandaardiseerde toetse of tydens vrye interaksies en 

gesprekke). 

Alhoewel daar baie oorsake van taalangstigheid is, soos hierbo genoem word, kan 

taalangstigheid ook verstaan word uit die perspektief van die verhouding tussen taal en die 

“self”. Ek bespreek die verhouding vervolgens hieronder. 

2.2.2 Die verhouding tussen taal en die “self” 

Ek is van mening dat taalangstigheid nie verstaan kan word voordat daar gekyk word na die 

sielkundige oorsprong van die angs wat met die aanleer van die tweede taal geassosieer word, 

nie. 

Horwitz et al. (1986: 125) verduidelik dat hierdie angs ontstaan weens ’n negatiewe emosionele 

reaksie van taalaanleerders op die aanleer van ’n tweede taal. Die negatiewe reaksie word 

geassosieer met die onderontwikkelde vermoë om in die tweede taal te kan kommunikeer. 
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Horwitz et al. (1986: 128) verduidelik dat volwassenes hulleself beskou as sosiale en 

intelligente individue wat goed aangepas is in die samelewing en oor goeie sosiokulturele 

oordeel beskik. Hierdie denke of siening word nie uitgedaag wanneer ’n mens in sy of haar 

eerste taal kommunikeer nie. Die situasie verander egter wanneer ’n persoon in die vreemde of 

tweede taal moet kommunikeer en nie oor die vereiste vermoë beskik om dit te doen nie. Die 

rede hiervoor is dat kommunikasievermoë geëvalueer word op onbekende linguistiese en 

sosiokulturele standaarde. Dié onbekende evaluering is geneig om mense se selfkonsep as 

goeie kommunikeerders uit te daag, wat weer tot selfbewustheid, vrees en paniek lei. Dit is 

volgens Horwitz et al. (1986: 128) belangrik om te onthou dat taal en die “self” baie nou aan 

mekaar verbonde is: ’n persoon se onvermoë om in ’n tweede taal te kommunikeer kan ’n 

direkte uitwerking op iemand se selfbeeld hê, en ook ’n siklus van negatiewe selfevaluering tot 

gevolg hê. Horwitz et al. (1986: 128) som dit soos volg op: “Probably no other field of study 

implicates such a disparity between the true self and the limited self as foreign language 

learning.” 

Guiora (1983) het reeds in 1983 dieselfde siening as Horwitz et al. (1986) gehad. In Kráľová 

(2016: 6) verwys sy na Guiora se stelling dat die aanleer van ’n tweede taal ’n intensiewe en 

moeilike sielkundige proses behels, want dit bedreig die taalaanleerder se selfkonsep en 

wêreldkonsep, wat nie normaalweg uitgedaag word wanneer daar in die eerste taal 

gekommunikeer word nie. Dink byvoorbeeld aan studente wat ’n tweede taal nie vlot kan praat 

nie: hulle is gewoonlik bang hulle word gespot deur klasmaats wat die tweede taal magtig is. 

Dit het ’n groot invloed op hulle selfkonsep, self-identiteit en ego wat hulle in hulle eerste taal 

as redelik intelligente individue gevorm het. Anders gestel: volgens Bennett (1998), soos 

aangehaal in Kráľová (2016: 7), kan dit ook gesien word as ’n persoon se inherente oortuigings 

oor hom- of haarself wat deur ’n eksterne stimulus bedreig word. Dit daag die taalaanleerder 

uit om deur konstante verandering en herkonstruksie te gaan. Dit is duidelik dat die angs wat 

uit die aanleer van ’n tweede taal spruit, afkomstig is van die bedreiging wat die “self” in hierdie 

leerproses ondergaan. Dié soort angs is spesifiek en word onderskei van algemene angs. 

Laasgenoemde word in die volgende gedeelte verduidelik, wanneer die belangrike navorsing 

oor taalangstigheid onder die loep kom. 

2.3 Navorsing oor taalangstigheid 

MacIntyre (2017: 8) skryf in An overview of language anxiety research and trends in its 

development, dat die navorsing oor taalangstigheid min of meer in drie benaderingswyses 
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geklassifiseer word, naamlik die oorblufte benadering, die gespesialiseerde benadering en die 

dinamiese benadering. 

Die eerste hiervan is die oorblufte benadering (“confounded approach”), wat die vroegste 

navorsing oor taalangstigheid insluit. Dié benadering verwys na die tydperk toe navorsers nog 

nie taalangstigheid gedefinieer het óf dit as ’n spesifieke angs gekonseptualiseer het nie 

(MacIntyre, 2017: 9). Daar is in daardie stadium ook nog nie gefokus op hoe hierdie angs-

konsep taalleerders beїnvloed nie.  

Die meeste navorsing oor taalangstigheid het onder die gespesialiseerde benadering 

plaasgevind. In dié tydperk is taalangstigheid volledig gedefinieer en gekonseptualiseer. Die 

belangrikste studie in hierdie tydperk en moontlik ook die belangrikste studie vir 

taalangstigheid tot op hede is die artikel van Horwitz et al. (1986).’n Breedvoerige bespreking 

van Horwitz et al. (1986) se studie word om twee redes gebied – eerstens konseptualiseer en 

definieer dit taalangstigheid soos baie navorsers dit vandag nog verstaan en aanspreek of 

hanteer en tweedens het die studie destyds aanleiding gegee tot die ontwikkeling van die 

angstigheidskaal wat ’n belangrike rol in hierdie studie speel. Ek gebruik deurgaans Horwitz 

(2010) se tydlyn oor die hoofgebeurtenisse in taalangstigheidsnavorsing as ’n riglyn om die 

invloedrykste studies oor die afgelope vier dekades te bespreek. 

Die navorsing oor taalangstigheid, wat tydens die gespesialiseerde benadering plaasgevind het, 

het voortgeduur tot en met 2010, toe die dinamiese benadering volgens MacIntyre (2017: 10) 

gewild begin word het. Laasgenoemde benadering lewer kritiek op vorige navorsing en kyk na 

taalangstigheid as ’n konsep gesetel tussen ander interaktiewe faktore wat tweedetaalaanleer 

beïnvloed (MacIntyre, 2017: 10). Ek fokus slegs op die eerste twee benaderings wat hierna 

bespreek word. 

In die volgende gedeelte word studies uit die oorblufte benadering kortliks bespreek om aan te 

dui hoe dit aanleiding gegee het tot die gespesialiseerde benadering wat daarna gevolg het. 

Die eerste studie wat angs werklik ondersoek, en daarmee saam die verband wat dit met 

prestasie in die vreemde taal het, is ’n studie deur Chastain in 1975. In hierdie studie is bevind 

dat ’n negatiewe korrelasie, ’n positiewe een en selfs geen korrelasie nie bestaan tussen angs 

en prestasie in die tweede taal nie. Die bevindinge was moeilik om te interpreteer en dit wys 

volgens Horwitz (2001: 113) dat navorsers in daardie tyd verwarring oor die onderwerp ervaar 

het. Die tweede belangrike studie in hierdie tyd is dié van Kleinmann (1977). Hy het bevind 
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dat Spaanse en Arabiese studente wat Engels as tweede taal neem en aan hoë vlakke van 

verlammende (“debilitating”) angs ly, verskillende grammatikale konstruksies gebruik, in 

teenstelling met studente wat minder angs beleef. In dieselfde jaar ontwikkel Dulay en Burt 

(1977) die idee van die sosio-affektiewe filter, wat later lei tot die ontwikkeling van Krashen 

se affektiewefilterhipotese. Krashen (1981) se hipotese bied ’n sterk teoretiese beskrywing aan 

oor hoekom angstige studente nie so goed presteer in die aanleer van ’n tweede taal as minder 

angstige taalaanleerders nie, soos vroeër bespreek. 

Die drie studies weerspieël die eerste jare van navorsing oor taalangstigheid, maar die draaipunt 

vir taalangstigheidnavorsing is bereik met Scovel se studie in 1978. 

Scovel lewer ’n baie belangrike bydrae met sy oorsig oor die bestaande literatuur met 

betrekking tot taalangstigheid. Hierin bevind hy dat die bestaande literatuur ’n verskeidenheid 

teenstrydige bevindinge opgelewer het. Baie studies het in daardie tyd ’n negatiewe korrelasie 

tussen angs en vreemdetaalaanleer gevind, ander het geen korrelasie getoon nie, en party het 

’n positiewe korrelasie getoon, byvoorbeeld Chastain (1975) se studie. Scovel (1978: 129) het 

tot die gevolgtrekking gekom dat die studies se bevindinge so teenstrydig was omdat hulle 

verskillende maniere gebruik het om angs te meet en ook verskillende soorte angs gemeet het. 

Party het byvoorbeeld toetsangs gemeet en ander het fasiliterende angs of verlammende angs 

gemeet – vandaar die verskillende bevindinge. Daar is wel ’n vyfitemskaal wat in 1979 deur 

Gardner, Clement, Smythe en Smythe ontwerp is, en wat relevant was vir die meting van 

tweedetaalangstigheid, maar dit was uiters beperk (Trang, 2012: 70). 

 Scovel (1978: 136) is van mening dat navorsers baie meer spesifiek moet wees oor die angs 

wat gemeet word en dat hulle moet kyk na die vele tipes situasie-spesifieke angstigheid wat al 

geïdentifiseer is (Horwitz, 2001). Scovel se studie het die platform geskep vir Horwitz, Horwitz 

en Cope se studie van 1986, wat ’n belangrike grondslag vir verdere navorsing oor 

taalangstigheid sou bied. 

2.3.1 Horwitz et al. (1986) se studie 

Ek dink dit is belangrik om te noem dat twee invloedryke studies voor Horwitz et al. (1986) 

s’n gedoen is. Die eerste is dié van Bailey in 1983, wat die eerste navorser was wat 

taalangstigheid vanuit ’n leerder of student se perspektief ondersoek het (Horwitz, 2010: 156). 

Hierdie studie het bevind dat studente se negatiewe vergelyking met van die klasmaats tot angs 

lei en dat angs verminder soos wat hulle verbeter en op ’n hoër vlak met hulle klasmaats kan 

kompeteer (Bailey, 1983). Daar is ook gevind dat angs gepaard gaan met toetse, studente se 
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persepsies van hulle verhouding met die taalonderwyser of -dosent en die dringendheid om 

hulle onderwysers of dosente se goedkeuring te kry (Horwitz 2010: 157). Die tweede studie is 

dié van Gardner in 1985. Hy word gesien as die pionier wanneer dit kom by die navorsing oor 

affektiewe faktore in die aanleer van ’n tweede taal (Horwitz, 2010: 157). Gardner was die 

eerste navorser wat die angsstruikelblok wat spesifiek met die aanleer van ’n tweede taal 

verbind is, gehipotetiseer het, alhoewel dit Horwitz et al. (1986) is wat geloof word as die eerste 

navorsers wat taalangstigheid as ’n situasie-spesifieke angstigheid bekend gestel het. Ek 

bespreek gevolglik hulle studie. 

Die doel van Horwitz et al. (1986) se studie word in twee dele verdeel, naamlik om eerstens 

taalangstigheid as ’n spesifieke soort angstigheid te definieer en te konseptualiseer en tweedens 

om die angstigheidskaal12 (“Foreign Language Classroom Anxiety Scale” of die “FLCAS”) 

bekend te stel. Horwitz et al. (1986: 126) is van mening dat die meeste van die vorige studies 

oor taalangstigheid studies is wat eerder gefokus het op die invloed van angs op tweedetaal- of 

vreemdetaalprestasie en dat daar nie aandag gegee is aan die meer subtiele uitwerkingseffekte 

van angs op taal nie. 

Horwitz et al. (1986: 128) definieer taalangstigheid as volg: “A distinct complex construct of 

self-perceptions, beliefs, feelings and behaviours related to classroom language learning arising 

from the uniqueness of the language learning process”. Enkele dekades later sluit MacIntyre 

en Gregersen (2012: 3) se definisie van taalangstigheid by Horwitz et al. (1986: 128) aan. 

Volgens hulle is taalangstigheid ’n weerspieëling van bekommernis en negatiewe emosies wat 

gepaard gaan met die aanleer en gebruik van ’n tweede taal. Dit is, volgens hulle, veral relevant 

in ’n klaskamer waar selfuitdrukking plaasvind. Horwitz et al. (1986) was die eerste navorsers 

naas Gardner in 1985 wat werklik taalangstigheid gekonseptualiseer het as ’n unieke soort angs 

wat beperk is tot die aanleer van ’n tweede taal. Trang (2012: 69) is van mening dat hulle 

stelling dat “Foreign language anxiety is a phenomenon related to but distinguishable from 

other specific anxieties”, die basis is vir die definisie van taalangstigheid onder die meeste 

navorsers in hierdie veld. Met dié definisie in gedagte word daar vervolgens gekyk na hoe 

taalangstigheid van gewone angs verskil. 

Gewone of algemene angs word op verskeie maniere gedefinieer. Volgens Horwitz et al. (1986: 

125) is angs ’n intuïtiewe gevoel van stres, beklemming, senuagtigheid en ongemak, in 

 
12 In hierdie tesis word die term “angstigheidskaal” gebruik omdat daar nie ’n onderskeid tussen vreemdetaal- en 

tweedetaalverwerwing getref word nie. 
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samehang met ’n onwillekeurige opwekking van die outonome senustelsel. Dit is dus ’n reaksie 

waaroor die persoon geen werklike beheer het nie. 

MacIntyre en Gardner (1991: 87) verduidelik dat daar verskillende soorte angs bestaan. Die 

eerste en mees algemene soort angs is kenmerk-angstigheid (“trait anxiety”). Angs word hier 

gesien as ’n kenmerk wat deel vorm van iemand se persoonlikheid, dus ’n persoon wat oor die 

algemeen in verskeie situasies angstig raak. Die tweede soort angs, wat belangrik is vir die 

studie en waaronder taalangstigheid geklassifiseer word, word genoem situasie-spesifieke 

angstigheid (“situation-specific anxiety”) (Horwitz et al., 1986: 128 en MacIntyre & Gardner 

1991: 91). ’n Persoon wat kenmerk-angstigheid ervaar, ervaar volgens MacIntyre en Gardner 

(1991: 92) uit die aard van die saak ook hoë vlakke van situasie-spesifieke angstigheid. 

Gkonou, Daubney en Dewaele (2017: 4) skryf dat die klassifikasie van taalangstigheid en die 

konseptualisering van angs oor die algemeen vir navorsers van taalangstigheid ’n probleem is. 

In die veld van taalangstigheid is daar nie konsensus oor of taalangstigheid ’n kombinasie van 

kenmerk-angstigheid en/of situasie-spesifieke angstigheid is nie. Daar is ook verskeie menings 

oor die vraag of ’n student in die tweedetaalklaskamer beide kan ervaar. 

Vir die bestek van die bespreking hou ek by Horwitz et al. (1986) en MacIntyre en Gardner 

(1991) se klassifikasie soos hierbo uiteengsit. 

Situasie-spesifieke angstigheid word beskryf as angs wat in spesifieke situasies voorkom, soos 

byvoorbeeld angs in die wiskunde- of wetenskapklas of angs om voor ’n gehoor te praat. Die 

persoon wat dié angs ervaar, word oor die algemeen nie gesien as ’n angstige persoon nie, maar 

ervaar ’n hoë vlak van angs in spesifieke situasies of kontekste (Macintyre en Gardner, 1991: 

90). ’n Eenvoudige voorbeeld hiervan is volgens MacIntyre en Gardner (1991: 90) iemand wat 

’n angstige reaksie toon wanneer hy of sy ’n groep mense moet toespreek. Taalangstigheid 

word onder hierdie soort angs geklassifiseer omdat studente hoë vlakke van angs in die 

tweedetaalklaskamer ervaar wat hulle nie noodwendig in ander leerkontekste ervaar nie. Die 

angs is dus spesifiek tot die tweedetaalklaskamerkonteks beperk. Situasie-spesifieke angs word 

nou verder verduidelik aan die hand van Horwitz et al. (1986) se artikel. 

Horwitz et al. (1986) se konseptualisering en definisie van taalangstigheid is die uitkoms van 

hulle studie wat bestaan het uit kliniese toetse wat op tweedetaalstudente aan die Universiteit 

van Texas gedoen is. Die studie het 78 studente betrek wat gesê het dat hulle daarin belang stel 

om deel te neem aan ’n ondersteuningsgroep vir studente wat ’n tweede taal aanleer. As gevolg 

van beperkinge ten opsigte van tyd en plek is 30 studente in twee groepe van 15 elk ingedeel. 
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Die groepbesprekings het bestaan uit besprekings oor uitdagings in die aanleer van ’n tweede 

taal, effektiewe taalaanleerstrategieë en maniere om angs te beheer. Gesprekke wat hieruit 

gespruit het, was onder andere hoe studente “vries” as hulle in die tweedetaalklas moet praat. 

Verder het hulle gesê dat hulle toeslaan (“blank”) voor ’n toets. Baie het ook die fisiologiese 

simptome van angs getoon wanneer hulle in die tweedetaalklas is, soos byvoorbeeld sweet, 

bewerigheid, spanning, ensovoorts (Horwitz et al., 1986: 128). Dit was vir Horwitz et al. (1986: 

126) duidelik dat hierdie angs nie net ’n geval van algemene klaskamerangs is wat oorgedra 

word na die aanleer van ’n tweede taal nie, maar eerder situasie-spesifieke angstigheid wat na 

vore kom as gevolg van die unieke proses waarvolgens ’n tweede taal aangeleer word. Die 

navorsing wys ook dat angs die meeste voorkom by vaardighede soos luister en praat. 

Praat is die grootste probleem: studente het byvoorbeeld gesê hulle voel gemaklik wanneer 

hulle woorde of frases agter die dosent moet aansê, maar hulle “vries” as hulle ’n rolspel moet 

aanbied (Horwitz et al., 1986: 126). Studente kla ook dat hulle sukkel om die klanke en 

strukture van die tweede taal te produseer en dat hulle ook dikwels nie verstaan wat die dosent 

in die tweede taal sê nie, veral wanneer hy of sy lang en/of ingewikkelde sinne gebruik.  

Die studie het ook gewys dat angs sterk teenwoordig is in toetssituasies. Studente is 

byvoorbeeld daarvan oortuig dat hulle iets perfek uit hul kop uit ken, maar dat hulle, sodra 

hulle dit in die toets moet weergee, dit nie kan regkry nie. Hierdie soort toetsangstigheid kan 

lei tot oorstudering, óf dit kan daartoe lei dat studente glad nie studeer nie en klasse vermy om 

sodoende die angs te verminder. 

Studente se oortuigings oor taalaanleer dra ook by tot die angs wat hulle in die klas beleef. Baie 

studente glo volgens Horwitz et al. (1986: 27) dat hulle glad nie in die tweedetaalklas iets moet 

sê voordat hulle dit perfek in die vreemde taal kan produseer nie. As die student dus glo dat hy 

of sy perfek in die tweede taal moet kan kommunikeer, sal hy of sy angstig wees in enige 

kommunikasiesituasie omdat die student nog nie oor die vermoë beskik om in die tweede taal 

te kommunikeer nie. Horwitz et al. (1986) gebruik hierdie kliniese toetse om te wys dat 

taalangstigheid as ’n situasie-spesifieke angstigheid gesien moet word. 

In Horwitz et al. se artikel van 1986 het hulle drie voorbeelde van situasie-spesifieke angs 

gebruik, naamlik kommunikasie-angs, toetsangs en angs ten opsigte van negatiewe evaluering. 

Kommunikasie-angs is ’n spesifieke angstigheid wat te doen het met openbare gespreksvoering 

met ’n groep mense. Toetsangs is ’n spesifieke angs wat in ’n toetssituasie voorkom. Angs oor 

negatiewe evaluering is die vrees dat mense jou negatief sal beoordeel. Die doel van hierdie 
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voorbeelde is om vir lesers te verduidelik dat taalangstigheid konseptueel dieselfde as die drie 

angstighede funksioneer. Dit moet gesien word as ’n spesifieke angstigheid wat primêr 

verantwoordelik is vir die verlammende effekte wat angs op tweedetaalaanleer en prestasie het. 

Horwitz (2017: 29) skryf in die boek New Insights into Language Anxiety. Theory, Research 

and Educational Implications dat baie navorsers hierdie gedeelte van hulle artikel verkeerd 

geїnterpreteer het. Baie navorsers beweer dat Horwitz et al. (1986) van mening is dat 

taalangstigheid al drie hierdie angstighede behels. Horwitz (2017: 29) verduidelik dat dit glad 

nie die geval is nie en dat die doel van die voorbeelde eintlik net was om vir lesers te wys hoe 

situasie-spesifieke angstigheid werk en dat taalangstigheid ook so kan manifesteer. Horwitz 

het in 1986 ’n studie onderneem om die geldigheid van die angstigheidskaal te bepaal én om 

te wys dat die items op die skaal nie hierdie drie angstighede behels nie. In haar studie kon sy 

slegs ’n minimale verband tussen toetsangs en taalangstigheid vind. Mense wat toetsangs 

beleef, is meer geneig om taalangs te beleef en andersom. Hierdie studie van Hortwiz (1986) 

het die teorie ondersteun dat taalangstigheid ’n spesifieke angstigheid is wat nie met ander 

angstighede verbind kan word nie en wat nie ander angstighede, soos kommunikasie-angs, 

toetsangs en vrees vir negatiewe evaluering behels nie (Horwitz, 2017: 33). 

Die studie van Horwitz et al. (1986) het ontwikkel uit kliniese data en anekdotiese bewyse, 

maar baie ander studies het die teoretiese raamwerk gevolg en sodoende bewyse gelewer dat 

taalangstigheid gekonseptualiseer en gedefinieer word as ’n situasie-spesifieke angstigheid.  

Daar is byvoorbeeld die studie van MacIntyre en Gardner (1989), waarvolgens hulle nege 

verskillende angsskale gebruik het om die verhouding tussen die dimensies van angs en 

verskeie leer- en produksiemetings te ondersoek. Die gevolgtrekking was volgens Trang (2012: 

70) dat tweedetaalangs van algemene angs geskei kan word en dat daar ’n duidelike verhouding 

tussen tweedetaalangstigheid en tweedetaalvaardigheid en ’n swak verhouding tussen 

algemene angs en tweedetaalvaardigheid is. MacIntyre (2017: 8) meen Horwitz et al. (1986) 

se studie het die grondslag gebied vir toenemende navorsing in hierdie veld. 

Die ondersoek van Horwitz et al. (1986) van die studente se ondersteuningsgroepe en die 

antwoorde wat daaruit gekom het, het bygedra tot die ontwikkeling van die angstigheidskaal, 

“Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS)”. Dit is ’n baie belangrike instrument 

in die navorsing oor taalangstigheid. Laasgenoemde is ’n sentrale aspek van my studie, omdat 

dit die instrument is wat ek gebruik om taalangstigheid te meet. Ek bespreek vervolgens die 

ontwikkeling van die instrument, asook ander aspekte wat belangrik is vir my studie. 
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2.3.2 Angstigheidskaal 

Die angstigheidskaal vir tweedetaalklaskamers bestaan uit 33 items of vrae en word bepunt op 

’n vyfpunt-Likertskaal wat wissel van “Never or almost true of me” (1); “Generally not true of 

me” (2); “Somewhat true of me” (3); “Generally true of me”(4) en “Always or almost always 

true of me”(5) (Horwitz et al., 1986: 129). Die skaal het, volgens Horwitz et al. (1986: 129), ’n 

interne betroubaarheid met ’n alfakoëffisiënt13 van .93 en die toetsbetroubaarheid oor agt weke 

is r =.83 (p<.001). Horwitz het in 1986 in ’n ander artikel geskryf oor die betroubaarheid en 

geldigheid van die angstigheidskaal. Hierin skryf sy oor onderhoude wat met die beraders by 

die Leervaardigheidsentrum aan die Universiteit van Texas gedoen is oor hulle ervaring met 

angstige leerders in die klaskamer. Horwitz (1986: 126) het ook haar eie ervaring met angstige 

leerders in haar klaskamer gedeel. Hierdie onderhoude met beraders is tydens die saamstel van 

die skaal gebruik, tesame met literatuur oor ander angstigheidskale – die Franse vyfitem- 

klaskamerangstigheidskaal (“French Class Anxiety Scale”) deur Gardner, Clement, Smythe en 

Smythe (1979) is byvoorbeeld ook geraadpleeg. 

Die eerste studie waar die angstigheidskaal getoets is, is deur Horwitz et al. (1986) gedoen. Dit 

het bestaan uit 39 manlike studente en 36 vroulike studente tussen die ouderdomme van 18 en 

27. Al die studente het Spaans as ’n vreemde taal geneem en die toetse is by die aanvang van 

hulle eerste klas afgelê. Hierdie toetse het getoon dat hoë vlakke van angs teenwoordig is 

wanneer studente in die vreemdetaalklas moet praat. Nege-en-veertig persent van die studente 

het byvoorbeeld gesê “Always or almost always true of me” met die stelling “I start to panic 

when I have to speak without preparation in language class”. In die bevindinge het dit ook 

geblyk dat studente voel hulle moet elke woord verstaan wat in die klas gesê word om sodoende 

die taal te kan bemeester (Horwitz et al., 1986: 130). Verder is studente bekommerd dat hulle 

nie so vaardig is soos hulle klasmaats nie en dat hulle negatief deur hulle klasmaats geëvalueer 

gaan word. Nege-en-vyftig persent het byvoorbeeld gesê “Language class moves so quickly 

that I worry about getting left behind”. Die skaal het ook aangedui dat studente bang is om 

foute in die vreemde taal te maak.  

Daar is veral twee items op die skaal waar studente se antwoorde vir Horwitz et al. (1986) 

interessant was. Die eerste stelling is: “I feel overwhelmed by the number of rules you have to 

 
13 Alfakoëffisiënt is ’n indeks wat in sosiale wetenskapsnavorsing gebruik word om die interne betroubaarheid 

van ’n instrument aan te dui. Interne betroubaarheid verwys na die onderlinge verwantskappe van ’n stel items 

(Schmitt, 1996: 350). 
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learn to speak a foreign language”. Vyf-en-dertig persent van die studente het sterk 

saamgestem. Tweedens, by “I feel more tense and nervous in my language class than in other 

classes”, het 38% studente sterk saamgestem. Laasgenoemde is ’n verdere bewys dat 

taalangstigheid ’n duidelik definieerbare stel oortuigings, persepsies en gevoelens is in reaksie 

op tweedetaalaanleer in die klaskamer. Dit behels nie net gewone angs nie (Horwitz et al., 

1986: 130). Die bevindinge van die angstigheidskaal toon dat ’n beduidende mate van 

taalangstigheid deur baie studente ervaar word ten opsigte van sommige van die aspekte van 

die proses van tweedetaalaanleer (Horwitz et al., 1986: 130). 

Hierdie model is deur die meeste navorsers oor die jare in studies oor taalangstigheid gebruik, 

maar daar is navorsers wat die model ontleed het en kritiek daarop gelewer het. Een van hierdie 

navorsers is Aida (1994). Sy is van mening dat die angstigheidskaal gefokus is op die aanleer 

van Westerse tale en dat resultate dalk anders kan lyk vir die aanleer van nie-Westerse tale 

(Aida, 1994: 155). Taghreed Al-Saraj (2014: 54) het ’n soortgelyke siening en skryf in haar 

artikel “Revisiting the Foreign Language Classroom Anxiety Scale” dat taal en kulturele 

konteks nie onderskei kan word nie. Sy meen dat die angstigheidskaal nie kultuur en 

verskillende opvoedkundige sisteme in ag neem nie en sê dat navorsingskale wat sensitief is 

vir hierdie verskille in taalangstigheid ontwikkel moet word (Al-Saraj, 2014: 54). 

’n Ander bron van kritiek op die angstigheidskaal is die geldigheid daarvan. Trang (2012: 72) 

verwys na Sparks en Ganschow (1991), wat meen dat die instrument eerder taalvaardighede 

toets en nie noodwendig angsvlakke nie. Volgens hulle sluit die angstigheidskaal onder meer 

eerstetaalvaardighede uit, asook die vermoë om ’n tweede taal aan te leer. Aida (1994: 155) en 

Rodríguez en Abreu (2003: 367) is weer van mening dat die angstigheidskaal meestal angs 

meet wat op kommunikasiesituasies van toepassing is. Trang (2012: 72) verduidelik dat, 

alhoewel laasgenoemde stelling waar is, dit dikwels afhang van hoe die navorser dieselfde 

datastel interpreteer. 

Alhoewel daar kritiek op die angstigheidskaal is, is dit duidelik dat dit nog steeds die instrument 

is wat die meeste in navorsing oor taalangstigheid gebruik word. Dit het die probleem van 

teenstrydige navorsing uitgeskakel en maak die skaal se betroubaarheidsvlak redelik hoog 

(Trang, 2012: 73). Onlangse studies wat die skaal gebruik het, sluit in ’n studie deur Russell 

(2020) en een deur Ismail en Hastings (2020). In die lig van aanlyn-leer en die Covid-19-

pandemie, onderneem Russell in 2020 ’n ondersoek waarin sy verduidelik hoe taalaanbieders 

die angstigheidskaal kan gebruik om hulle aanlynleerders te help. Die taalaanbieder kan 
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byvoorbeeld pedagogiese intervensies toepas om hul leerders se angstigheid te verlaag en met 

behulp van die angstigheidskaal kan hulle dan toets of hierdie intervensies effektief is. Ismael 

en Hastings (2020) ondersoek in hulle studie hoe taalangstigheid in ’n e-leersisteem opgetel 

kan word deur sensorvrye (“sensor-free”) and sensorligte (“sensor-lite”) metrieke te gebruik. 

Sensorvrye beteken om angstigheid op te tel deur die gebruik patrone sonder om van fisiese 

sensors gebruik te maak. Sensorligte metodes gebruik die minimum sensors, byvoorbeeld 

“self-report”. Die studie het bewys dat die angstigheidskaal ook effektief is om taalangstigheid 

in ’n e-leersisteem te toets.  

Bogenoemde bespreking oor taalangstigheid en die angstigheidskaal vorm deel van die eerste 

belangrike komponent van my navorsing. Die volgende gedeelte fokus op taalaanleerstrategieë 

en die toets van taalaanleerstrategieë wat die tweede komponent uitmaak.  

2.4 Taalaanleerstrategieë 

“Strategies can help people go places they could not otherwise go and accomplish things they 

could not otherwise accomplish” (Griffiths, 2018: 16). 

Dit is eerstens belangrik om te kyk hoe taalaanleerstrategieë by die veld van taalangstigheid 

inskakel. Tweedens word taalaanleerstrategieë bespreek deur te verwys na Rebecca Oxford se 

boek, Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know (1990). Hierin lewer 

sy ’n uitgebreide bespreking van taalaanleerstrategieë. Sy word deur Pretorius (2010: 12) en 

Amerstorfer (2018: 497) as een van die baanbrekernavorsers in hierdie veld gesien. Hierna volg 

’n verduideliking van die Strategie-inventaris vir Taalaanleerstrategieë (SIT) (Oxford se 

“Strategy Inventory for Langauge Learning” of “SILL”), wat gebruik word om die frekwensie 

van taalaanleerstrategieë by Afrikaanstaalverwerwingstudente te toets. Laastens word daar 

verwys na die studies van Noormohamadi (2009), Pawlak (2011), Mohammadi et al. (2013) en 

Shabani (2015). Al vier die studies ondersoek die verband tussen taalaanleerstrategieë en 

taalangstigheid, en hierdie ondersoek is soortgelyk aan hulle s’n. 

Taalaanleerstrategieë word gesien as ’n stel vaardighede wat die student gebruik om die taal 

makliker aan te leer. ’n Vollediger definisie word later verskaf. Taalaanleerstrategieë word deur 

Kráľová (2016: 41) in die veld van taalangstigheid as ’n remediërende strategie geklassifiseer. 

Kráľová (2016: 41) verwys na Campbell en Ortiz (1991), wat die stelling maak dat navorsers 

baie aandag gee aan taalaanleerstrategieë om taalaanleerders se taalangstigheid te verminder. 

Daar is al werkwinkels en taalklinieke gehou wat handel oor hoe om taalangstigheid met die 

behulp van taalaanleerstrategieë te beheer (Kráľová, 2016). 
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Kondo en Ying-Ling (2004: 259) verwys na navorsers soos Hembree (1988), wat bevind het 

dat remediërende strategieë gefokus is op drie benaderings, naamlik die kognitiewe benadering, 

die affektiewe benadering en die gedragsbenadering. Die kognitiewe benadering se doel is om 

verandering van taalaanleerders se eie kognitiewe beoordeling te fasiliteer, byvoorbeeld om vir 

taalaanleerders meer realistiese selfevalueringstrategieë aan te leer. Die affektiewe benadering 

fokus daarop om die negatiewe emosies wat met die aanleer van die tweede taal gepaard gaan, 

te verminder. ’n Voorbeeld hiervan is sistematiese desentralisasie, ondersteuningsgroepe, 

meditasie, ontspanningstegnieke, ensovoorts. 

 Taalaanleerstrategieë word onder die gedragsbenadering geklassifiseer omdat die 

gedragsbenadering aanneem dat angs voorkom as gevolg van swak akademiese vaardighede 

en dat opleiding in hierdie vaardighede die angs sal verminder (Kondo en Ying-Ling, 2004: 

259). Remediërende strategieë word ook verder verdeel in terme van die eksterne en interne 

aspekte van die onderrigproses. Die eksterne aspek van die onderrigproses verwys na 

intervensie-strategieë wat deur sielkundiges in samewerking met taalonderwysers gelei word. 

Daarteenoor staan die interne aspek van onderrig- en leerstrategieë. Onderrigstrategieë verwys 

na die strategieë wat dosente of onderwysers gebruik om hulle studente te help om ’n tweede 

taal aan te leer – soos bespreek word in afdeling 2.5, waar die onderrigbenaderings wat in die 

Afrikaanse taalverwerwingsmodules aan die Universiteit Stellenbosch gebruik word, onder die 

loep kom. Leerstrategieë sluit taalaanleerstrategieë in en word bewustelik of onbewustelik deur 

studente toegepas wanneer ’n tweede taal aangeleer word (Kráľová, 2016: 41). Vir hierdie 

navorsing word slegs op die interne aspek van die onderrigproses gefokus. Baie navorsers in 

die veld van taalangstigheid wat op taalaanleerstrategieë fokus, is van mening dat die onus ook 

op die dosent of onderwyser rus om vir hulle studente taalaanleerstrategieë aan te leer (Kráľová, 

2016: 44). 

Daar bestaan reeds beperkte studies wat die verband tussen taalaanleerstrategieë en 

taalangstigheid ondersoek het. Hulle word aan die einde van hierdie afdeling 2.8 bespreek. 

In die volgende gedeelte word taalaanleerstrategieë bespreek deur te fokus op Oxford (1990) 

se boek Language Learning Strategies: What every teacher should know. Hierin definieer sy 

(1990: 6) taalaanleerstrategieë soos volg: “Foreign or second language (L2) learning strategies 

are specific actions, behaviours, steps, or techniques students use, often consciously, to 

improve their progress in apprehending, internalizing, and using the L2”. Daar bestaan wel baie 

ander definisies vir taalaanleerstrategieë, maar ek is van mening dat Oxford se definisie die 
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beste by my navorsing inpas. As daar na haar definisie gekyk word, moet eers vasgestel word 

wat vir haar die verskil tussen ’n tweede taal en ’n vreemde taal is – om verwarring uit te skakel. 

In die studie tref ek nie ’n onderskeid tussen ’n vreemde taal en ’n tweede taal nie, soos reeds 

in voetnota 3, afdeling 1.1 verduidelik. Oxford (1990) tref wél ’n onderskeid tussen ’n vreemde 

taal en ’n tweede taal. Ek volg nog steeds die definisie van ’n tweede taal soos in afdeling 1.1 

bespreek, maar voel dis tog belangrik om Oxford (1990) se definisie te verskaf. Volgens 

Oxford (1990: 6) het ’n tweede taal ’n sosiale en kommunikatiewe funksie in die gemeenskap 

waarbinne dit aangeleer word. ’n Vreemde taal het nie ’n onmiddellike sosiale of 

kommunikatiewe doelwit in die gemeenskap waar dit aangeleer word nie. Dit word aangeleer 

om op ’n ander plek te gebruik, soos iemand wat in Suid-Afrika Frans leer om dit vir ’n oorsese 

vakansie in Frankryk te kan gebruik.  

Taalaanleerstrategieë is buigsaam en volg nie noodwendig spesifieke patrone of ’n volgorde 

wanneer hulle gebruik word nie. Studente gebruik hulle eie individualiteit, leerstyle of 

kreatiwiteit in hulle besluite oor hoe om hulle taalaanleerstrategieë te kies, te kombineer en 

bymekaar te sit. Daar is verskeie faktore wat die keuse van ’n strategie of strategieë beïnvloed. 

Hierdie faktore sluit in geslag, vorderingstadium in die taalaanleerproses, die taak voor hande, 

die student se ouderdom, nasionaliteit, leerstylvoorkeur, persoonlikheid, motivering en rede 

hoekom die taal aangeleer word. Studente wat meer bewus is van die taalaanleerproses en wat 

al verder daarin gevorder het, is geneig om meer strategieë te gebruik (Oxford, 1990: 11). 

As daar na taalaanleerstrategieë gekyk word, is dit belangrik om in ag te neem dat sommige 

taalaanleerstrategieë makliker is om in tweedetaalkontekste te gebruik, en ander weer in 

vreemdetaalkontekste, maar meestal word taalaanleerstrategieë suksesvol in beide situasies 

toegepas. Alle taalaanleerstrategieë het een gemeenskaplike doel, naamlik om 

kommunikatiewe bevoegdheid te bevorder. Laasgenoemde verwys oorkoepelend na die vier 

taalvaardighede, naamlik lees, skryf, praat en luister. Die doelwitte van taalaanleerstrategieë 

sluit die volgende in: 

• dit bevorder kommunikatiewe bevoegdheid; 

• dit help studente om onafhankliker te raak tydens die leerproses; 

• dit verbreed die rol van die dosente; en 

• dit bied direkte en indirekte ondersteuning vir die aanleer van ’n taal. 

Die belangrikste van hierdie doelwitte is om studente tydens die taalaanleerproses onafhanklik 

te maak. Die dosent is nie altyd teenwoordig om studente buite die klaskamer, waar die taal 
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meestal gebruik moet word, te lei nie. Tesame hiermee is onafhanklikheid in die leerproses ook 

baie belangrik tydens die aanleer van ’n tweede taal. Die dosent se rol verbreed en verander 

ook in ’n groot mate, aangesien sy of hy as ’n fasiliteerder eerder as ’n figuur van outoriteit 

beskou word. Die dosent moet ook in staat wees om studente se taalaanleerstrategieë te 

identifiseer en om hulle te op te lei om dit te gebruik. Taalaanleerstrategieë is nie altyd 

waarneembaar nie, wat dit moeilik maak vir dosente om hulle te identifiseer. Tesame hiermee 

word dié strategieë ook in informele situasies buite die klaskamer gebruik, waar die dosent dit 

nie kan waarneem nie. Adendorff (2021) gee in die studiegids onder meer wenke aan 

tweedetaalstudente oor hoe om hulle Afrikaanstaalvaardighede buite die lesingtyd en die 

tutoriale te verbeter. Sommige van die wenke stem ooreen met Oxford (1990) se strategieë wat 

in afdeling 2.6 bespreek word. 

Alhoewel dit nie die geval in Suid-Afrika blyk te wees nie, is dit belangrik dat onderwysers, 

dosente en ander taalaanbieders strategie-opleiding toepas. Strategie-opleiding help studente 

om meer bewus te wees van strategiegebruik en hoe om die regte strategie in die regte situasie 

toe te pas (Oxford, 1990: 10).  Su (2018: 524) skryf dat baie navorsing al oor strategie-opleiding 

gedoen is en dat die meerderheid navorsers van mening is dat studente wat opgelei is om 

taalaanleerstrategieë te gebruik, beter vaar as studente wat min opleiding ontvang het. Verder 

is die meeste navorsers ook positief dat taalaanleerstrategieë suksesvol vir studente aangeleer 

kan word. Su (2018) haal Macaro (2006: 321) aan, wat meen dat strategie-opleiding effektief 

kan wees as dit oor lang periodes gedoen word én as dit fokus op meta-kognisie. In ’n studie 

deur Hassan, Macaro, Mason, Nye, Smith en Vanderplank (2005) het die navorsers 38 studies 

hersien wat oor strategie-opleiding handel. Hulle beweer dat daar genoeg bewyse in die 

navorsing is wat toon dat strategie-opleiding suksesvol is. Daar kan egter nie gesê word of dit 

op die lang termyn ook positief sal wees nie. Alhoewel dit die geval is, kan taalaanbieders 

moontlik op ander maniere taalaanleerstrategieë vir studente aanleer of hulle help om dit te 

gebruik. Een van die maniere is die gebruik van taalonderrigbenaderings. In die volgende 

gedeelte bespreek ek drie taalonderrigbenaderings wat verband hou met die gebruik van 

taalaanleerstrategieë.  

2.5 Taalaanleerstrategieë en taalonderrigbenaderings 

Die gebruik van taalaanleerstrategieë hou ook verband met taalonderrigbenaderings. 

Die kommunikatiewe benadering word in die drie modules, Afrikaanse Taalverwerwing 

(voortaan ATV) 188, Eerste Addisionele Taal 177 en Eerste Addisionele Taal (voortaan EAT) 
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179, gebruik. Tesame met die kommunikatiewe benadering word die sosialeleerbenadering en 

die leerdergesentreerde benadering ook in die drie modules gebruik. In die studiegids vir die 

module ATV188 word die volgende inligting in verband met die taalverwerwingsbenaderings 

wat in die module gebruik word, gegee14: “Different learning approaches are used in this 

module. The learner-centered approach is used to accelerate your language learning process. It 

means you have to be actively involved with the learning process and have to take responsiblity 

for your own learning process. The communicative approach places high emphasis on 

authentic communication based on a specific context – in your case the university forms the 

context. The social learning approach views successful learning as a process which progresses 

from cooperative learning in small groups to individual learning” (Adendorff, 2021: 3).  

Oxford, Lavine en Crookall (1983: 33) het byvoorbeeld die volgende te sê oor 

taalaanleerstrategieë en die gebruik van die kommunikatiewe benadering: “Each of the 

principles of the communicative approach implicitly encourages learners to take greater 

responsibility for their own learning and to use a wide range of language learning strategies”. 

Hulle meen dat taalaanleerstrategieë in die kommunikatiewe benadering opgesluit is en deur 

dié benadering in die klas toe te pas, leer studente outomaties ook taalaanleerstrategieë aan 

(Oxford et al., 1989: 29). Vervolgens word die kommunikatiewe benadering bespreek, asook 

hoe dit met taalaanleerstrategieë verband hou. 

Die kommunikatiewe benadering het as taalonderrigbenadering begin toe tweedetaalnavorsers 

gesien het dat sekere benaderings, soos die oudiolinguistïese15 en die grammatikavertaal16 

benaderings, nie effektief is om werklike en goeie kommunikasievaardighede vir studente aan 

te leer nie. Volgens Oxford et al. (1989: 30) fokus dié benadering, soos die 

sosialeleerbenadering en die leerdergesentreerde benadering (wat later bespreek word), op die 

bevoegdheid van studente om betekenis te verstaan en oor te dra. Hulle is van mening dat die 

kommunikatiewe benadering in vier beginsels verdeel kan word, naamlik; 

• kommunikatiewe bevoegdheid as hoofdoelwit; 

• om kommunikatief met taalvorme en foute om te gaan; 

 
14 Die ander twee modules, EAT 177 en EAT 179, gebruik dieselfde raamwerk omdat die studente almal saam op 

dieselfde tydgleuf klas het. 
15 Die oudiolinguale benadering het aanleiding gegee tot die ontstaan van taallaboratoriums en die gebruik van 

bandopnames en CD’s om taal aan te leer (Adendorff, 2017: 507). Deur middel van bandopnames en CD’s kan die 

taalaanleerder na eerstetaalsprekers luister en die klanke en woorde namaak. 
16 Dié benadering sluit volgens Adendorff (2017: 507) die gebruik van woordeboeke, verduideliking van taalreëls, 

voorbeeldsinne en uitgebreide drilwerk in om nuwe taalstrukture aan te leer. Die doel is nie om mondeling in die 

addisionele taal te kommunikeer nie, aangesien die primêre vaardighede lees en skryf is. 
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• die integrasie van die vier taalvaardighede; en 

• fokus op betekenis, konteks en outentieke taal. 

Elkeen van die vier beginsels moedig studente aan om meer verantwoordelikheid vir hulle eie 

leerervaring te neem en om ’n wye reeks taalaanleerstrategieë te gebruik. Volgens Oxford et 

al. (1989: 32) word bogenoemde vier beginsels gebruik om goeie taalaanleerstrategieë by 

studente te kweek.  

Die hoofdoel of die eerste beginsel van die kommunikatiewe benadering is dat dit 

kommunikatiewe bevoegdheid moet bewerkstellig. Oxford et al. (1989: 33) is van mening dat 

alle taalaanleerstrategieë op kommunikatiewe bevoegdheid gefokus is. Metakognitiewe 

strategieë, affektiewe strategieë en sosiale strategieë (soos bespreek in afdeling 2.6.2) is na my 

mening veral belangrik as dit by kommunikatiewe bevoegdheid kom.  

Die tweede beginsel is om kommunikatief met foute en taalvorme om te gaan. Sosiale 

strategieë, soos bespreek in afdeling 2.6.2, sluit myns insiens goed by hierdie beginsel aan. ’n 

Voorbeeld hiervan is om ander taalaanleerders te help om die gepaste taalvorme vir die sosiale 

konteks te vind.  

Die derde beginsel is die integrasie van die vier taalvaardighede (lees, skryf, luister en praat). 

Dié beginsel veronderstel dat, wanneer daar van die kommunikatiewe benadering gebruik 

gemaak word, studente ál vier taalvaardighede moet ontwikkel. Volgens Oxford et al. (1989: 

35) is een van die beste maniere om die taalvaardighede te ontwikkel die gebruik van 

taalaanleerstrategieë. Om te lees en te luister in die nuwe taal of tweede taal kan partykeer 

moeilik wees, maar studente kan in die geval van vergoedingstrategieë (verwys na afdeling 

2.6.1) gebruik maak, byvoorbeeld om raaiskote te waag. Net so kan metakognitiewe strategieë, 

byvoorbeeld beplanning en evaluering, weer help met skryf in die tweede taal. 

Die laaste beginsel is die fokus op betekenis, konteks en outentieke taal. Betekenis vorm, 

volgens Adendorff (2017: 509), ’n baie belangrik deel van die kommunikatiewe benadering en 

dit kan via outentieke taalgebruik uitgedruk word (Oxford et al., 1989: 34). Outentieke 

taalgebruik sluit in alledaagse kommunikasie, soos informele sosiale gesprekke en die gebruik 

van koerante, boeke, artikels, radio, spyskaarte advertensies, ensovoorts. Kognitiewe strategieë 

sluit myns insiens goed by hierdie beginsel aan. Een so ’n kognitiewe strategie is om die 

doeltaal gereeld te oefen, sodat waardevolle werklikewêreldkommunikasie kan plaasvind.  
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Vervolgens word die leerdergesentreede benadering en die sosialeleerbenadering bespreek en 

met taalaanleerstrategieë in verband gebring. 

Die leerdergesentreerde benadering is volgens Benson (2012: 30) ’n opvoedkundige konsep 

wat veral in die veld van tweedetaalverwerwing gewild is en al vanaf die 1960’s ondersoek 

word. Dit het ontstaan uit die idee dat alle taalaanleerders verskillend is. Die benadering 

veronderstel dat die aanleer van die tweede taal nie eksplisiet gefokus moet wees op die 

bemeestering van grammatikale taalreëls en lyste woordeskat nie. Die kollig moet, volgens 

Benson (2012: 30), eerder geplaas word op die verwerwing van taalvaardighede, deelname aan 

die kommunikasieproses en die opbou van taalkennis. Benson (2012: 31) verduidelik dat die 

benadering ook verband hou met ander pedagogiese benaderings en idees, soos byvoorbeeld 

die kommunikatiewe benadering wat hierbo bespreek is. Verder is Benson (2012: 31) van 

mening dat die leerdergesentreerde benadering, die kommunikatiewe benadering en die 

sosialeleerbenadering baie eienskappe in gemeen het. Dit sluit onder meer in: 

leerderoutonomie, selfgerigte leer, ’n fokus op die affektiewe fasette van die leerder, 

selfassesering, ensovoorts. Daar is veral twee doelwitte, volgens Benson (2012: 32), wat die 

taalaanbieder wat die leerdergesentreerde benadering toepas, voor oë het: dit moedig 

samewerking asook outentieke kommunikasie tussen studente in die klas aan. White (2008: 5) 

verduidelik dat die gebruik van taalaanleerstrategieë ’n groot komponent van die 

leerdergesentreerde benadering is. Holec (1981) argumenteer in White (2008: 5) dat 

taalaanleerders metodologiese voorbereiding, wat die gebruik of aanleer van 

taalaanleerstrategieë insluit, moet ondergaan vir selfgerigte leer.  

Die sosialeleerbenadering is in 1971 deur Bandura ontwikkel en veronderstel dat studente leer 

deur hulle klasmaats waar te neem (Horsburgh en Ippolito, 2018: 2). Leer vind dus binne ’n 

sosiale konteks plaas, waar taalaanbieders leer deur nabootsing, modellering en waarneming 

(Alshobramy, 2019: 18). Dié benadering plaas fokus op groepwerk en samwewerking met 

ander. In ’n studie wat Alshobramy (2019: 20) gedoen het, het hy ook gevind dat die gebruik 

van hierdie benadering kreatiwiteit in die klas verhoog en ook weer leerderoutonomie bevorder. 

Alhoewel die benadering nie so sterk skakel met taalaanleerstrategieë oor die algemeen nie, 

hou dit wel verband met sosiale strategieë. Sosiale strategieë, soos in afdeling 2.6.2 bespreek, 

plaas klem op samewerking met ander in en buite die klaskamer. As die sosialeleerbenadering 

dus toegepas word, sal studente outomaties ook meer sosiale strategieë gebruik.   
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Die leerdergesentreerde benadering, die sosialeleerbenadering en die kommunikatiewe 

benadering hou verband met mekaar, omdat hulle oorwegend dieselfde doelwitte het. Die 

doelwitte kan soos volg opgesom word:  

• Die leerder moet betrokke wees in en verantwoordelikheid neem vir sy of haar eie 

leerervaring – met ander woorde, leerderoutonomie is van belang.  

• Samewerking met ander studente in die klaskamer is baie belangrik. 

• Die fokus is op outentieke kommunikasie. 

Die drie benaderings word later in die studie in hoofstuk 4, afdeling 4.3, genoem wanneer daar 

na die gebruik van taalaanleerstrategieë onder die studente gekyk word. 

Al gebruik taalaanbieders die verskillende onderrigbenaderings en/of pas strategie-opleiding 

toe, is dit nog steeds vir Oxford (1990: 14) belangrik dat taalaanleerstrategieë maklik oorgedra 

en aangeleer kan word. Om hierdie rede het sy ’n klassifikasiesisteem van taalaanleerstrategieë 

opgestel. Haar klassifikasiesisteem word hieronder bespreek. 

2.6 Klassifikasie van taalaanleerstrategieë 

Taalaanleerstrategieë volg ’n sisteem van klassifikasie. Daar word onderskei tussen direkte 

strategieë en indirekte strategieë. 

Die direkte strategieë fokus regstreeks op die taal wat aangeleer word, byvoorbeeld op die 

taalreëls van die tweede taal. Hierdie strategieë word in drie kategorieë verdeel, naamlik 

geheuestrategieë, kognitiewe strategieë en vergoedingstrategieë. Die indirekte strategieë het ’n 

indirekte invloed op die taalaanleerproses en word verdeel in metakognitiewe strategieë, 

affektiewe strategieë en sosiale strategieë (Oxford, 1990: 135). Indirekte en direkte strategieë 

ondersteun mekaar en elke groep verbind en werk saam met die ander een – oorvleueling tussen 

kategorieë vind dus plaas (Oxford, 1990: 135). Vir die volledige klassifikasiesisteem, verwys 

na addendum E. 

Figuur 117 uit Engelbrecht (2014: 89) is ’n uitbeelding van hoe die direkte en indirekte 

strategieë met mekaar skakel. 

 

17 Die oorspronklike figuur is in Engels deur Oxford (1990) geskep. 
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Figuur 1: Verhouding tussen die direkte en indirekte strategieë 

Oxford (1990: 14) skryf dat navorsers nie altyd saamstem oor die klassifikasie van die 

strategieë nie en dat elke navorser sy of haar diskresie gebruik wanneer dit by die klassifikasie 

van die strategieë kom. Verder is sy van mening dat alle navorsers saamstem dat 

taalaanleerstrategieë studente help om verantwoordelikheid te neem vir hulle eie leerervarings, 

én dat dit hulle help om vaardiger te word in die tweede taal. Oxford (1990: 13) verduidelik 

dat haar klassifikasie die mees uitgebreide klassifikasiesisteem van taalaanleerstrategieë is, 

omdat dit baie affektiewe en sosiale strategieë bevat wat nie deur ander taalnavorsers oorweeg 

word nie. Haar klassifikasiesisteem is ook gebruikersvriendeliker vir dosente om hulle te help 

om taalaanleerstrategieë by studente te identifiseer en te assesseer (Oxford, 1990: 2 en 

Amerstorfer, 2018: 500). 

 

Geheue 
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Kognitief 
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(Indirek) 
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(Direk) 

 

Metakognitief 
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2.6.1 Direkte strategieë 

In die volgende gedeelte word die direkte strategieë verduidelik, tesame met ’n kort bespreking 

van die verskillende subkategorieë wat daaronder voorkom. Figuur 2 – aangepas uit 

Engelbrecht (2014: 90) – sit die direkte strategieë uiteen en daarna die substrategieë wat onder 

die drie direkte strategieë val. 

 

Figuur 2:Direkte strategieë met hul onderskeie substrategieë 

Ek bespreek hieronder die substrategieë van die drie onderskeie direkte strategieë.  

Geheuestrategieë word al honderde jare lank gebruik. Dit is ’n manier om die “stoorspasie” in 

die brein te verbeter. Dié strategieë het ’n baie spesifieke funksie – dit help taalaanleerders om 

inligting te stoor en om nuwe inligting te herroep. Dit word ook partykeer geheueleer of 

geheuekuns genoem. Geheuestrategieë reflekteer die eenvoudige beginsels van taalaanleer, 

soos om inligting in ’n sekere volgorde te organiseer, assosiasies te maak en hersiening te doen. 

Dit is veral waardevol wanneer dit kom by die aanleer van woordeskat, omdat woordeskat 

gewoonlik groot volumes werk behels. Oxford (1990: 40) verduidelik dat studente ná 

laerskoolvlak nie dikwels van geheuestrategieë gebruik maak nie, en dié wat wel doen, besef 

dit nie altyd nie.  

Elke substrategie van die geheuestrategieë word vervolgens verduidelik: 

• Intellektuele verbande 

o Groepering: Goepering is die klassifisering of herklassifisering van 

leermateriaal in betekenisvolle eenhede. Dit kan op skrif of in ’n student se kop 

wees. Dié tegniek maak dit makliker om leermateriaal te onthou, want dit help 

om onnodige inligting uit te skakel. ’n Voorbeeld van groepering kan wees om 

woordeskat volgens woordsoorte te klassifiseer en dit dan met verskillende 

kleure te merk. 

Geheuestrategieë 

1. Intellektuele verbande 

2. Klanke en beelde 

3. Hersiening 

4. Aksie 

Kognitiewe strategieë 

1. Oefening 

2. Boodskappe 

3. Analiseer en redeneer 

4. Strukture vir leer 

Vergoedingstrategieë 

1. Intelligente raaiwerk 

2. Oorkoming van 

kommunikasie-

struikelblokke 
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o Assosiasie en uitbreiding: Dié tegnieke veronderstel dat konsepte wat reeds in 

die geheue is, met nuwe inligting verbind kan word. Assosiasies word 

gewoonlik in die geheue gemaak en dit moet betekenisvol vir die leerder wees 

– byvoorbeeld, om woordsoorte aan studente te verduidelik, kan assosiasies met 

kledingstukke gebruik word: soortname word deur rokke en hemde uitgebeeld, 

adjektiewe word deur juweliersware en bykomstighede aangedui en 

werkwoorde word byvoorbeeld deur skoene verteenwoordig. 

o Plaas nuwe woorde in ’n konteks: Dit beteken om ’n woord of frase wat 

aangeleer is in ’n betekenisvolle sin te plaas, óf deur dit in ’n gesprek of ’n storie 

te gebruik om sodoende die woord of frase te onthou. 

• Klanke en beelde 

o Die gebruik van beelde: Dit sluit in om nuwe inligting te onthou deur beelde of 

prentjies te gebruik. Dit kan geteken wees of in die student se verbeelding wees. 

Die strategie kan gebruik word om abstrakte woorde te onthou deur dit met 

visuele simbole of met ’n konkrete objek te assosieer. ’n Spraakborrel in ’n 

studiegids dui byvoorbeeld aan dat dit ’n mondelingopdrag is of ’n potlood dui 

’n skriftelike opdrag aan. 

o Semantiese kartering: Die rangskikking van woorde in die vorm van ’n prentjie. 

Die gebruik van ’n spinnekopdiagram om byvoorbeeld filmstudie en semantiese 

kartering rondom daardie tema te doen is ’n voorbeeld hiervan. 

o Die gebruik van sleutelwoorde: Sleutelwoorde kan op twee maniere gebruik 

word. Die student kan ’n visuele of ’n ouditiewe verband met die sleutelwoord 

vorm. Die student kry ’n ouditiewe verband tussen die nuwe woord wat 

aangeleer word en ’n woord in sy/haar eerste taal. Laasgenoemde word nou 

verder gevat deur ook ’n prentjie te vorm wat die verband tussen die nuwe 

woord en die een in die eerste taal uitbeeld. Byvoorbeeld: die Franse woord vir 

“sop” is “potage” – die student maak ’n ouditiewe konnotasie dat “potage” soos 

die woord “pot” klink en daar word “sop in ’n pot” gemaak. Hy of sy kan nou 

’n prentjie van ’n pot teken met sop daarin – dit is die visuele verband. 
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• Hersiening 

o Hersiening verwys daarna om die werk wat gedoen word in intervalle te hersien. 

Byvoorbeeld, nadat ’n student tien woorde gekry het om te leer, hersien hy/sy 

dit ’n halfuur later, dan ’n uur later, twee dae later ensovoorts.  

• Aksie 

o Aksie verwys na die letterlike gebruik van beweging om iets te onthou18, 

byvoorbeeld om fisies ’n woord te demonstreer (“acting it out”), soos om met 

die hand te waai om iemand te groet. ’n Mens kry ook meganiese tegnieke, soos 

byvoorbeeld om woorde op kaartjies te skryf. As die student dan die woord op 

die kaartjie geleer het, skuif hy/sy die kaartjie van die een hoop na die ander. 

Die student kan ook verskillende soorte materiaal in verskillende dele van 

sy/haar taalboek skryf. 

Vervolgens word die kognitiewe strategieë bespreek. 

Kognitiewe strategieë is volgens Oxford (1990: 43) die belangrikste en gewildste strategieë 

onder taalaanleerders. Die hoofdoel van hierdie strategieë is die manipulasie en transformasie 

van die tweede taal wat die studente help om dit op verskillende maniere te produseer en te 

verstaan. Dit word in vier substrategieë verdeel soos hierbo in figuur 2 gesien kan word.  

Die vier substrategieë word hieronder bespreek.  

• Oefening 

o Herhaling: Dit verwys daarna om iets oor en oor te sê en op dié manier inligting 

in te oefen. Die aanleer van die alfabet word byvoorbeeld deur herhaling vermag 

– studente herhaal telkens die alfabet nadat die dosent dit gesê het. 

o Formele oefening van klanke en taalvorme: Dit verwys na die oefen van klanke 

(uitspraak, register, ensovoorts) op ’n verskeidenheid maniere, maar nog nie 

deur natuurlike of outentieke kommunikasie nie. Die sing van die “ABC-

liedjie” of die opsê van die alfabet in die formaat van “A is vir appel, B is vir 

boeke” ensovoorts tot by “Z is vir zoem”, is ’n voorbeeld van hierdie strategie. 

 
18 Die gebruik van aksie as strategie herinner aan die totale-fisiese-respons-benadering – verwys na Adendorff 

(2017: 508). 
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o Herkenning en gebruik van formules en patrone: Dit is die gebruik van enkele 

eenhede taal of formules, soos “Hallo, hoe gaan dit?” of “Dit gaan goed met 

my”. 

o Herkombinering: Dit is die verbinding van een frase met ’n ander frase om ’n 

hele sin te vorm: “Dit gaan goed met my want ...” of “Dit gaan sleg met my 

want ...”. 

o Oefening van natuurlike kommunikasie: Dit verwys daarna om die tweede taal 

te oefen deur middel van gesprekke met eerstetaalsprekers; deur boeke of 

artikels in die aangeleerde taal te lees; deur na lesings in daardie taal te luister 

of deur ’n brief in die nuwe taal te skryf.  

• Ontvang en stuur van boodskappe 

o Kry die idee vinnig: Dit vind byvoorbeeld plaas deur ’n leesstuk te vluglees om 

die belangrikste inligting of idees in die leesstuk vinnig op te spoor.  

o Gebruik hulpbronne vir die stuur en ontvang van boodskappe: Die student kan 

gedrukte of ongedrukte hulpbronne gebruik om inkomende boodskappe te 

verstaan en uitgaande boodskappe te produseer deur die gebruik van 

byvoorbeeld woordeboeke of vertalingstoepassings. 

• Analiseer en redeneer 

o Redeneer deduktief: Dit is die gebruik van algemene reëls en die toepassing 

daarvan op die tweede taal of taal wat aangeleer word. 

o Analiseer uitdrukkings: Die nuwe boodskap word bepaal deur dit in kleiner dele 

te verdeel. Die betekenis van die aparte dele word gebruik om die hele 

uitdrukking te verstaan. 

o Kontrasterende ontleding: Die studente moet die elemente van die tweede taal 

met die eerste taal vergelyk om ooreenkomste en verskille te bepaal. Die verskil 

in woordorde tussen Afrikaans en Engels kan so verduidelik word. 

o Vertaling: Die elemente wat nie in die tweede taal verstaan word nie, word in 

die eerste taal vertaal. 
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o Oordrag: Die kennis van woorde, konsepte en strukture in die eerste taal word 

na die tweede taal oorgedra om die tweede taal te produseer en te verstaan. 

• Strukture vir leer 

o Neem van notas: Dit verwys daarna om hoogtepunte en spesifieke punte in die 

klas neer te skryf. Dit kan in ’n spesifieke formaat wees of net “rou” notas wees. 

o Opsom: Dit is die opsomming van leermateriaal om die belangrikste inligting 

uit te lig en sodoende leer te verbeter. 

o Verligting (“Highlight”): Gebruik verskillende kleure en tegnieke om 

belangrike inligting uit te lig. 

Die vergoedingstrategieë (verwys na figuur 2) word nou bespreek. 

Vergoedingstrategieë sluit substrategieë in soos om betekenis te raai of om sinonieme te 

gebruik. Dit help studente om die tweede taal te gebruik, selfs al is daar ’n groot gaping in hulle 

kennis van die tweede taal. Daar is altesaam tien vergoedingstrategieë wat in twee groepe 

verdeel word, naamlik intelligente raaiwerk en die oorkoming van kommunikasie-

struikelblokke. Intelligente raaiwerk verwys na die gebruik van ’n verskeidenheid leidrade 

wanneer ’n student in die klaskamer lees en luister. Laasgenoemde kan linguisties of 

nielinguisties wees en help studente om die betekenis van woorde te raai wanneer hulle nie die 

woorde ken nie. Op dié wyse hou die studente aan om die tweede taal te gebruik en help 

sodoende met die inoefening van die tweede taal. Die oorkoming van kommunikasie-

struikelblokke verwys na studente wat in die klas na hulle eerste taal oorslaan of handgebare 

gebruik wanneer hulle sukkel om in die tweede taal te praat. Die student span dus ander maniere 

in om hom of haar te help om die regte woorde te vind, in plaas daarvan om van die gesprek te 

onttrek omdat hy of sy nie die korrekte woorde kan gebruik nie.  

Ek bespreek vervolgens die twee substrategieë hieronder. 

• Intelligente raaiwerk 

o Gebruik van linguistiese leidrade: Dit verwys na die gebruik van taalgebaseerde 

leidrade om te raai wat gesê of gelees word, al is daar ’n gaping in die kennis 

van grammatika en woordeskat. 
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o Gebruik van ander leidrade: Die studente kan leidrade gebruik wat nie 

taalgebaseerd is nie, soos konteks, situasie, teks, struktuur, persoonlike 

verhouding, algemene kennis, ensovoorts. 

• Oorkoming van kommunikasiestruikelblokke 

o Slaan oor na die moedertaal: As die taalaanleerder iets in die tweede taal nie 

kan produseer nie, kan hy/sy oorslaan na die eerste taal om te verduidelik wat 

hy/sy bedoel, maar kan steeds probeer om elemente van die tweede taal in te 

sluit, byvoorbeeld: “Hi, how are jy?” 

o Kry hulp: Die studente vra iemand om hulle te help om woorde of frases in die 

tweede taal te sê of reg uit te spreek. 

o Gebruik gebare: Handgebare kan gebruik word as ’n student nie die woord kan 

sê of onthou nie – beduie byvoorbeeld na ’n boek as die student sukkel om die 

woord te onthou. 

o Vermy kommunikasie gedeeltelik of heeltemal: Die studente vermy 

byvoorbeeld sekere onderwerpe waarmee hulle weet hulle sukkel. 

o Kies die onderwerp: Die student kan ’n onderwerp vir die gesprek kies waarmee 

hy/sy gemaklik is en waarvan hy/sy baie kennis het. 

o Pas die boodskap aan: Dit verwys daarna om die boodskap in die tweede taal 

eenvoudiger te maak, óf om ’n woord of ’n frase in die tweede taal net op ’n 

ander manier te sê (al is dit verkeerd), byvoorbeeld: “Ek het oorslaap” in plaas 

van “verslaap”. 

o Maak van nuwe woorde: Dit is die maak van nuwe woorde om die idee te 

kommunikeer, byvoorbeeld om die woord “papierhouer” te gebruik in plaas van 

“lêer”. 

o Gebruik sinonieme: Dit verwys daarna om die boodskap oor te dra deur woorde 

te gebruik wat dieselfde betekenis het as die student nie die regte woord kan 

vind nie.  

Oxford (1990: 15) verduidelik dat direkte strategieë en indirekte strategieë voortdurend in 

wisselwerking is. Indirekte strategieë word vervolgens op dieselfde wyse bespreek as wat 

direkte strategieë hierbo bespreek is.  
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2.6.2 Indirekte strategieë 

Indirekte strategieë word vir die algemene bestuur van leer aangewend. Dit word indirekte 

strategieë genoem omdat dit taalaanleer ondersteun en bestuur sonder om die tweede taal 

regstreeks te betrek. Dit word verder verdeel in drie substrategieë, naamlik die metakognitiewe 

strategieë, die affektiewe strategieë en die sosiale strategieë – soos uitgebeeld in Figuur 3, 

aangepas uit Engelbrecht (2014: 90). 

Figuur 3: Indirekte strategieë met substrategieë  

Die metakognitiewe strategieë laat studente toe om beheer te kry oor hulle eie insig en 

begripsvermoë. Dié strategieë word in vier substrategieë verdeel, soos hierbo in figuur 3 

uiteengesit. Oxford (1990: 134) sê dat metakognitiewe strategieë noodsaaklik is om ’n taal 

suksesvol aan te leer. Die aanleer van ’n tweede taal gaan gepaard met baie nuwe inligting, wat 

studente kan oorweldig en wat veroorsaak dat hulle maklik fokus verloor. Die ankerleer-

substrategie help studente om hulle fokus te behou deur tegnieke te gebruik soos om onderlinge 

verbande tussen ou en nuwe leermateriaal te trek. ’n Ander belangrike tegniek wat onder die 

bestuurleer-substrategie val, is om geleenthede te soek om die taal te oefen. Oxford (1990: 137) 

meen dat studente wat ernstig is om ’n tweede taal aan te leer, aktief na geleenthede moet soek 

waar hulle die tweede taal buite die klaskamer kan gebruik. Studente wat ’n nuwe taal aanleer, 

ondervind ook probleme met onrealistiese monitering en swak evaluering van hulle vordering. 

Die metakognitiewe strategieë van selfmonitering en selfevaluering kan hiermee help. Al is 

metakognitiewe strategieë baie belangrik wanneer ’n tweede taal aangeleer word, het navorsing 

al meermale aangedui dat hierdie strategieë nie dikwels deur studente gebruik word wanneer 

hulle ’n tweede taal aanleer nie (Oxford, 1990: 138). 

Ek verduidelik die onderskeie substrategieë hieronder. 

• Anker leer 

o Kyk na die materiaal en verbind dit met wat alreeds bekend is: Hier word die 

nuwe taak ondersoek en die studente moet probeer om die nuwe taak te verbind 

met kennis en materiaal wat hulle reeds het. Die volgende vrae kan gevra word: 

Metakognitiewe strategieë 

1. Anker leer 

2. Bestuur leer 

3. Evalueer leer 

Affektiewe strategieë  

1. Angsvermindering 

2. Motivering 

3. Emosionele temperatuur 

Sosiale strategieë 

1. Vraagstelling 

2. Samewerking met ander 

3. Empatie met ander 
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Hoekom word die taak gedoen? Watter woordeskat gaan ek nodig hê vir die 

taak? Met watter materiaal of kennis kan ek die taak assosieer? 

o Skenk aandag: Die student besluit vooraf dat hy/sy aan die nuwe taak gaan 

aandag skenk en dat alle elemente wat aandagafleiding kan veroorsaak, 

uitgeskakel sal word. 

o Stel praat uit: Dit is die vertraging om in die tweede taal te praat: Die student 

sal aanvanklik nie in die tweede taal praat nie, totdat die luistervaardighede beter 

ontwikkel is. Daar is baie debatvoering oor hierdie strategie onder 

taalaanbieders, omdat sommiges nie kennis het van die sogenaamde “stil 

periode”19 in die taalverwerwingsproses nie. 

• Bestuur leer 

o Vind meer uit oor taalverwerwing: Die studente moet ’n poging aanwend om te 

verstaan hoe die proses van taalverwerwing werk deur navorsing te doen en met 

taalaanbieders te praat. 

o Organiseer: Dit kan baie tegnieke insluit; in hierdie geval sluit dit in om 

skedules te organiseer. Die student organiseer sy/haar fisiese omgewing of dit 

is die organisasie van ’n notaboek of hoe om notas te neem, ensovoorts. 

o Identifiseer die doel van die taak voor hande: Die student besluit oor die doel 

van die taak, wat luister, lees, praat en skryf insluit, byvoorbeeld om na die radio 

te luister om die nuus oor die aandelemark te hoor; om ’n toneelstuk vir die 

blote plesier daarvan te lees; om met die kassier by die winkel te praat of om’n 

e-pos aan ’n vriend/vriendin te skryf om hom/haar vir ’n spesiale geleentheid 

uit te nooi.  

o Beplan ’n taaltaak: Die strategie sluit vier stappe in, naamlik beskryf die taak of 

situasie, bepaal die voorwaardes, kyk na beskikbare linguistiese hulpbronne en 

 
19 Dit beteken volgens Adendorff (2017: 501) dat die taalaanleerder net die basiese betekenis van woorde kan verstaan. 

In hierdie eerste fase in die taalverwerwingsproses praat die taalaanleerder gewoonlik nie (daarom die sogenaamde 

“stil” periode), maar reageer wel deur middel van strategieë soos om na ’n voorwerp te wys, of deur te reageer 

met “ja” of “nee”, óf om die aksie uit te voer, soos deur byvoorbeeld op te staan as hy/sy aangesê word om op te 

staan. 
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bepaal enige addisionele elemente of funksies wat nodig is vir die taak of 

situasie. 

o Soek na geleenthede om te oefen: Die student moet aktief na geleenthede soek 

om die tweede taal in ’n natuurlike situasie te oefen, byvoorbeeld deur na ’n 

partytjie te gaan waar die meerderheid gaste die tweede taal praat of deur te 

probeer om in die tweede taal te dink, al is dit moeilik. 

• Evalueer leer 

o Selfmonitering: Die studente moet foute wat in die tweede taal gemaak word, 

identifiseer en ook bepaal watter van die foute belangrik is om na te kyk, 

byvoorbeeld, foute wat die meeste verwarring by tweedetaalsprekers 

veroorsaak. Hulle moet kyk vanwaar die foute kom, hoekom die foute gemaak 

word en dan probeer om die foute uit te skakel. 

o Selfevaluering: Die student evalueer sy/haar eie vordering in die taal, 

byvoorbeeld, hy/sy kan toets of hy/sy vinniger lees en meer begrip toon as ’n 

paar maande gelede. 

Die affektiewe strategieë se doel is om emosies te beheer, motivering te bewerkstellig en 

houdings teenoor die tweede taal te verbeter. Oxford (1990: 140) verduidelik dat die affektiewe 

aspek die student se sleutel tot sukses in die tweede taal is. ’n Goeie taalstudent is gewoonlik 

een wat weet hoe om sy/haar emosies en houdings te beheer. Die dosent het ook ’n invloed op 

die affektiewe faktore wat die student beїnvloed. Dosente kan ’n positiewe klaskameratmosfeer 

skep deur byvoorbeeld die sosiale struktuur in die klas aan te pas. Dit word gedoen deur 

studente meer verantwoordelikheid in die klas te gee en deur natuurlike kommunikasie tussen 

hulle aan te moedig. 

Dosente kan ook vir studente affektiewe strategieë aanleer en hulle in die gebruik daarvan 

onderrig. Affektiewe strategieë sluit onder meer in strategieë om angstigheid te verlaag. Oxford 

(1990: 142) lê daarop klem dat angs ’n student daarvan kan weerhou om sukses in die aanleer 

van ’n tweede taal te behaal. Angsbeheertegnieke wat onder die angsverlagingstrategie val, is 

byvoorbeeld humor om die studente te laat lag, diep asemhaling en selfs die speel van musiek. 

Motivering en die meet van die emosionele temperatuur val ook onder affektiewe strategieë. 

Motivering kan tegnieke insluit soos om studente positiewe stellings oor hulleself in terme van 

taalaanleer te laat maak. Die meet van die emosionele temperatuur help studente weer met 
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tegnieke soos om hulp te vra en om oor hulle gevoelens te praat (Engelbrecht, 2014: 90). 

Oxford (1990: 142) skryf dat die affektiewe kant van die student die grootste invloed op die 

sukses of mislukking van die taalaanleerproses sal hê. Hierdie siening van Oxford (1990: 141) 

sluit aan by Krashen se affektiewefilterhipotese. Krashen (1981: 30) verduidelik met sy 

hipotese dat, as ’n student nie in ’n optimale affektiewe toestand is nie, dit die aanleer van die 

tweede taal sal belemmer. 

• Angsvermindering: 

o Gebruik progressiewe ontspanning, diep asemhaling en meditasie: Die studente 

kan hierdie tegnieke gebruik om hulle spiere te laat ontspan. Diep asemhaling 

en meditasie help ook om die student rustiger te maak en om stres te verlaag. 

o Gebruik musiek: Die student kan luister na rustige musiek, byvoorbeeld 

klassieke musiek, as ’n manier om te ontspan. Dit is een van die tegnieke wat 

deur die Suggestopedia-onderrigbenadering20 aanbeveel word. 

o Gebruik lag: Gebruik lag om te ontspan deur na ’n snaakse film te kyk of deur 

’n humoristiese boek te lees of deur tydens elke lesing ’n grappie te vertel. 

• Motivering: 

o Maak positiewe stellings: Die student kan vir hom- of haarself positiewe 

stellings opsê, om meer gemaklik te raak en meer selfvertroue te kry. Die dosent 

kan elke lesing met ’n positiewe stelling afsluit. 

o Loop riskio’s: Die studente moet hulself druk om risiko’s in die 

taalaanleersituasie te loop, al is daar ’n kans dat hulle foute kan maak en dalk 

’n bietjie simpel lyk. 

o Beloon jouself: Wanneer die studente iets goeds in die tweede taal gedoen het 

of daarin presteer het, kan hulle hulleself beloon deur byvoorbeeld nie die aand 

te werk nie.  

 

 
20 Dit is ’n onderrigbenadering wat volgens Adendorff (2017: 508) fokus op die stimulasie van die kreatiewe 

regterbreinhelfte om op die langtermyngeheue te steun. Voorstanders van dié benadering gebruik Barokmusiek 

of klassieke musiek om studente te kalmeer en rustig vir die onderrigproses voor te berei. 
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• Neem van emosionele temperatuur 

o Luister na jou liggaam: Dit is belangrik dat studente aandag gee aan die seine 

wat hulle liggame vir hulle gee. Dit kan iets negatiefs reflekteer, soos 

byvoorbeeld, stres, bekommernis, vrees en woede. Dit kan ook iets positiefs 

reflekteer soos vreugde, kalmte en plesier. 

o Gebruik ’n kontrolelys (“checklist”): Gebruik ’n kontrolelys om gevoelens, 

houdings en motiverings ten opsigte van taalaanleer na te gaan, of om te besluit 

oor gevoelens, houdings en motiverings wanneer ’n taak gedoen word. 

o ’n Taalaanleerdagboek (“Language learning dairy”): Die student kan ’n 

dagboek hou van insidente tydens en gevoelens oor hulle 

tweedetaalaanleerproses. 

o Bespreek gevoelens met iemand anders: Die student kan met taalaanbieders, 

vriende of familie praat om hulle gevoelens oor die aanleer van die tweede taal 

uit te druk.  

Die sosiale strategieë help studente om deur middel van hulle interaksie met ander te leer. 

Taalgebruik is ’n vorm van sosiale gedrag – dus is sosiale strategieë baie belangrik vir die 

taalaanleerproses. Die sosiale strategieë word in drie substrategieë verdeel, naamlik vrae vra, 

samewerking met ander en empatie met ander. As studente vrae vra, help dit om gesprekke met 

klasmaats aan te moedig en om verwarring uit te skakel. Dit is ook belangrik dat studente 

versoek dat hulle taalgebruik gekorrigeer word, veral in ’n klaskamerkonteks. Om saam met 

ander te werk bevorder ’n gees van samewerking, asook onafhanklikheid en ondersteuning. 

Verder wys studies dat studente se selfbeeld verbeter en hulle selfvertroue verhoog as hulle 

saam met ander werk. Empatie is baie belangrik vir suksesvolle kommunikasie in enige taal. 

Empatie as sosiale strategie help studente om met ander empatie te hê deur ’n kulturele begrip 

te ontwikkel en om bewus te raak van ander se denkwyses en gevoelens (Oxford, 1990: 146). 

• Vraagstelling 

o Vra vir ’n verduideliking of verifikasie: Die student vra die taalaanbieder of 

spreker om iets te parafraseer, te herhaal, verder te verduidelik, voorbeelde te 

gee of stadiger te praat. 
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o Vra vir korreksies: Die student vra iemand om hom/haar in ’n gesprek te 

korrigeer, of om hom/haar te korrigeer as hy/sy ’n boodskap getike of ’n e-pos 

geskryf het. 

• Samewerking met ander 

o Werk saam met klasmaats: Die student werk saam met ander taalaanleerders om 

sy/haar taalvaardighede te verbeter. Dit kan ’n leermaat wees of 

kleingroepbesprekings en kan binne of buite die klaskamer wees. 

o Werk saam met eerstetaalsprekers: Die student werk saam met 

eerstetaalsprekers om sy/haar taalvaardighede te verber. Dit gebeur meestal 

buite die klaskamer. 

• Empatie met ander 

o Ontwikkel ’n kulturele begrip21: Probeer om met die ander taalaanleerders te 

empatiseer deur meer oor hulle kultuur te leer. 

o Raak bewus van ander mense se gedagtes en gevoelens: Neem die gedrag van 

ander waar om hulle gedagtes en gevoelens te verstaan, en as dit gepas is, hulle 

uit te vra oor hulle gevoelens.  

Ten slotte verduidelik Oxford (1990: 249) dat die meeste klassifikasiesisteme op persoonlike 

oordeel en smaak gebaseer is en dat dit ook die geval is met die klassifikasie van 

taalaanleerstrategieë. Sy sê ook dat, danksy die oneindige aantal strategieë wat studente 

moontlik kan gebruik, dit nie moontlik sal wees om regtig ’n volledige wetenskaplik 

gebaseerde taksonomie van taalaanleerstrategieë te ontwerp nie. Haar klassifikasie is wel 

verteenwoordigend van die vier taalvaardighede (luister, skryf, lees en praat) en Pretorius 

(2010: 11) verwys na Oxford se verduideliking dat dit die geldigheid van haar klassifikasie 

verhoog. Sy het ook ’n statistiese tegniek, naamlik faktor-analise, op hierdie 

klassifikasiesisteem toegepas en sodoende die SIT ontwerp (Oxford & Burry-Stock, 1995: 5). 

Die SIT word in die volgende gedeelte volledig bespreek. 

 
21 Verwys na Adendorff en Koegelenberg (2018) se  artikel oor die gebruik van kultuur binne taalverwerwing om 

studente se kulturele begrip te verbeter. 
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2.7 Strategie-inventaris vir Taalaanleerstrategieë 

Bogenoemde taalaanleerstrategieë in afdeling 2.6 vorm die basis van die SIT. Die SIT is 

rondom 1990 deur Oxford ontwikkel om die frekwensie van taalaanleerstrategieë van studente 

by die Defense Language Instititute in Monterey, Kalifornië, te toets. Daar is twee weergawes 

van die SIT. Die eerste is vir Engelse studente wat ’n tweede taal aanleer en bestaan uit tagtig 

items – dit word ook weergawe 5.0 genoem. Die tweede weergawe is vir anderstalige studente 

wat Engels aanleer en bestaan uit vyftig items (weergawe 7.0). In hierdie studie word daar van 

’n aangepaste weergawe van die tweede vraelys22 gebruik gemaak, sodat die tyddruk en stres 

vir die student met die invul van die vraelys verlaag kan word. Volgens Oxford kan die SIT vir 

’n spesifieke situasie aangepas word – verwys ook na die bespreking later in hierdie afdeling 

oor die betroubaarheid en relevansie van die SIT. Die SIT, soos die angstigheidskaal van 

Horwitz et al., maak gebruik van ’n vyfpunt-Likertskaal waar die student die volgende vir elke 

strategie merk: “Never or almost true of me”; “Generally not true of me”; “Somewhat true of 

me”; “Generally true of me” en “Always or almost always true of me”. Dit is volgens die 

strategiegroepe, soos hierbo in afdeling 2.6 uiteengesit, in verskillende dimensies verdeel. Die 

grootste strategiegroep is die kognitiewe strategieë, omdat dit verbind word met die 

diepprossesering of diepverwerking van taalaanleer, waartydens studente inligting analiseer, 

sintetiseer en nuwe inligting transformeer. Die SIT maak gebruik van selfevaluering wat vir 

studente, dosente, leerders, onderwysers en navorsers maklik en vinnig is om te gebruik; dit is 

ook koste-effektief en kan met ’n pen en papier of elektronies gedoen word. Die studente kan 

aan die einde van die vraelys hulself beoordeel en sodoende onmiddellike terugvoer ontvang 

en baie oor hulself leer (Amerstorfer, 2018: 498).  

In die volgende gedeelte word die betroubaarheid en relevansie van die SIT bespreek. 

In die afgelope dertig jaar is daar baie studies wat die SIT as navorsingsinstrument gebruik het, 

maar die inventaris is nie sonder kritiek nie. Habók en Magyar (2018: 1) skryf dat Dörnyei 

(2005) die psigometriese eienskappe van die instrument bevraagteken het. Habók en Magyar 

(2018: 2) maak die stelling dat die kategorieë te algemeen en te divers is en ook nie goed 

gedefinieer is nie. Verder sê hulle dat die Likert-skaal onakkuraat is, omdat die kultuur en 

opvoedingsagtergrond van die student ’n invloed op die resultate kan hê (Habók & Magyar, 

2018: 3). Die algehele tekort aan teoretiese konsensus oor taalaanleerstrategieë en die SIT het 

 
22 Die vraelyste is in Engels aan die studente gegee, omdat hulle huistaal Engels is en om hulle akademiese angs 

te verlaag. 
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Oxford gedwing om haar model te hersien. In 2011 ontwerp sy ’n nuwe model, gegrond op die 

1990-inventaris genaamd die “Strategic Self-Regulation Model of Language Learning” of 

“S2R” – die Strategiese Selfreguleringsmodel van Taalleer. In hierdie model het sy ’n 

selfregulasieteorie by die oorspronklike SIT ingewerk (Habók & Magyar, 2018: 4). 

Ek het besluit om ten spyte van hierdie verwikkeling nietemin die SIT in my navorsing te 

gebruik, omdat dit steeds relevant en betroubaar is. Dit is ook in ander onlangse 

navorsingstudies gebruik – verwys onder meer na Alhaysony (2017); Lestari en Wahyudin 

(2020) en Montaño-González en Cancino (2020). White, Schramm en Chamot (2007: 99) skryf 

die volgende oor die SIT: “Without doubt the most widely used instrument in language learning 

strategy research”. Verder is Amerstorfer (2018: 500) van mening dat die inventaris nog steeds 

geldigheid behou en dat dit ’n instrument is wat leerders, onderwysers, dosente, studente en 

navorsers op baie vlakke gehelp het. Dit het ook gelei tot toonaangewende navorsing oor 

taalaanleerstrategieë – verwys byvoorbeeld na Oxford en Burry-Stock (1995); Gunning (1997); 

Gao (2010) en Gunning en Oxford (2014). Mizumoto en Takeuchi onderneem in 2018 ’n studie 

oor vraelyste in navorsing oor taalaanleerstrategieë wat toon dat die SIT nog steeds die 

gewildste vraelys is om te gebruik. 

Dit is duidelik dat die SIT nog steeds relevant is om in navorsing oor taalaanleerstrategieë te 

gebruik. Amerstorfer (2018: 504) skryf: “To sum up, the SILL has survived the critical 

headwind. It has been successfully employed as both a self-evaluation instrument and a 

research tool for almost thirty years. Its popularity has not faded, and teachers and researchers 

have adapted the instrument to make it suitable for specific circumstances”. Daar moet volgens 

Amerstorfer (2018: 505) in ag geneem word dat die landskap van tweedetaalverwerwing die 

afgelope dertig jaar baie verander het in terme van sosiokulturele en tegnologiese faktore. 

Amerstorfer (2018: 505) en Gunning en Oxford (2014: 90) moedig navorsers aan om die 

inventaris aan te pas deur items uit te haal of anders te verwoord om by hulle konteks te pas. 

Aanpassings aan die SIT in hierdie studie word in hoofstuk 3 bespreek. 

In die inleidende paragrawe onder afdeling 2.4 is daar verduidelik hoe taalaanleerstrategieë by 

die veld van taalangstigheid inskakel. Vervolgens word daar nou na studies gekyk waar die 

verband tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid ondersoek is. Die studies is soortgelyk 

aan hierdie navorsing en dis belangrik om te kyk na watter resultate hierdie studies opgelewer 

het. 
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2.8  Studies wat die verband tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid toets 

In die lig van die bogenoemde bespreek ek in die volgende gedeelte studies wat die verhouding 

tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid ondersoek. Die studies van Noormohamadi 

(2009), Pawlak (2011), Mohammadi et al. (2013) en Shabani (2015) word bespreek. Hierdie 

studie van my is soortgelyk aan die vier studies. Die studies het ook meestal dieselfde resultate 

getoon – buiten Pawlak (2011) se studie, waarvolgens die resultate nie heeltemal ooreenstem 

met die ander nie. 

Daar is beperkte studies oor hierdie spesifieke onderwerp. Noormohamadi (2009: 39) skryf in 

sy artikel “On the relationship between language learning strategies and foreign language 

anxiety” dat sy studie die eerste is wat ’n empiriese ondersoek doen na die verband tussen 

taalangstigheid en taalaanleerstrategieë. Sy deelnemers is 46 studente tussen die ouderdomme 

van 18 en 24 jaar wat Engels as ’n vreemde taal aan die Allameh Tabatabaee Universiteit in 

Tehran geneem het. Die instrumente wat hy gebruik het, is onderskeidelik die angstigheidskaal 

en die SIT. Die angstigheidskaal het aan die einde oop vrae bevat. Beide instrumente is in 

Persies vertaal, sodat die studente se vlak van Engelse taalvaardigheid nie ’n invloed op die 

studie gehad het nie. Na afloop van die data-ontleding het hulle op grond van die data die 

studente in twee groepe verdeel, naamlik die angstige groep en die minder angstige groep. 

Noormohamadi (2009: 43) sê in sy studie dat die verhouding tussen taalangstigheid en 

taalaanleerstrategieë op die oog af dalk eenvoudig lyk, met ander woorde dat dit lyk asof 

studente wat baie angstig is, geneig is om minder strategieë te gebruik.  

Dit raak egter baie komplekser. Hoë vlakke van angs kan wél tot die inspan van minder 

strategieë lei, maar minder strategieë kan andersyds ook lei tot hoër angsvlakke. Hierdie studie, 

soos dié van Noormohamdi (2009), fokus op die feit dat hoër vlakke van angs die gebruik van 

minder strategieë tot gevolg het. Angs is dus die onafhanklike veranderlike en 

taalaanleerstrategieë die afhanklike veranderlike. 

Noormohamdi se studie het ook bevind dat daar in die gebruik van taalaanleerstrategieë ’n baie 

groot verskil was tussen angstige en minder angstige studente. Die verskil is duidelik in die 

frekwensie van taalaanleerstrategieë tussen angstige en minder angstige studente en ook in die 

soort strategieë wat hulle onderskeidelik gebruik. In terme van die gebruiksfrekwensie van 

taalaanleerstrategieë was dit duidelik dat die angstige groep minder strategieë gebruik en die 

minder angstige groep meer strategieë gebruik. As daar gekyk word na die soort strategieë wat 

die twee groepe gebruik het, het albei groepe die meeste van metakognitiewe strategieë gebruik 
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gemaak en die minste van affektiewe strategieë. Daar was wel ’n verskil tussen die rangorde 

van die ander strategieë – minder angstige studente het, naas metakognitiewe strategieë, meer 

van sosiale strategieë gebruik gemaak. Angstige studente het, naas metakognitiewe strategieë, 

meer van kognitiewe strategieë gebruik gemaak (Noormohamadi, 2009: 42-50). 

In 2013 is daar ’n soortgelyke studie deur Mohammadi et al. gedoen, waar die verhouding 

tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid onder Iranese universiteitstudente getoets is. Die 

studie het 85 studente betrek wat Engels as ’n vreemde taal geneem het. Die twee instrumente 

wat gebruik is, is ook die presiese weergawes van die angstigheidskaal en die SIT. Die verskil 

tussen Noormohamadi (2009) se studie en die studie van Mohammadi et al. (2013) is die 

onafhanklike en afhanklike veranderlikes. In hierdie studie is die onafhanklike veranderlike die 

frekwensie van taalaanleerstrategieë en die afhanklike veranderlike is die vlak van 

taalangstigheid. 

Die ontleding van die data van die SIT toon dat die kategorie van taalaanleerstrategieë wat die 

meeste deur al die studente gebruik is, die metakognitiewe strategieë is terwyl die affektiewe 

strategieë die minste gebruik is. Nadat die taalaanleerstrategieë getoets is, is die deelnemers 

verdeel in hoë en lae gebruikers van taalaanleerstrategieë en daarna is die taalangstigheid van 

die studente in elke groep getoets. Die resultate het getoon dat studente in die groep wat ’n hoër 

frekwensie van taalaanleerstrategieë inspan, laer vlakke van angstigheid beleef. Die data toon 

dat daar nie regtig ’n verhouding tussen die tipe strategie en taalangstigheid is nie. Lae en hoë 

gebruikers van taalaanleerstrategieë het min of meer dieselfde strategieë gebruik. Dit dui 

derhalwe daarop dat die fokus op die frekwensie van die taalaanleerstrategieë geplaas moet 

word, eerder as op die soort strategieë wat gebruik word (Mohammadi et al., 2013: 639-634). 

Nog ’n soortgelyke studie was een in 2015 deur Mohammad Baghar Shabani. Die studie handel 

ook oor Iranese universiteitstudente wat Engels as ’n vreemde taal neem. Honderd-drie-en-

vyftig studente, almal tussen die ouderdom van 20 en 22 jaar, met Engelse vertaling of Engelse 

literatuur as hoofvak aan die Mahabad Payame Noor Universiteit, het aan die ondersoek 

deelgeneem.  

Die hooffokus van die studie was om die verhouding te ondersoek tussen taalangstigheid en 

taalaanleerstrategieë onder Iranese studente wat Engels as ’n vreemde taal neem. Die twee 

instrumente wat gebruik is, was dieselfde as in die bogenoemde twee studies. 
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Die eerste navorsingsvraag wou bepaal of hierdie studente taalangstigheid beleef. Daar is 

bevind dat die meerderheid studente in die gemiddeld angstige groep val. Die tweede 

navorsingsvraag het gevra wat die frekwensie van taalaanleerstrategieë is wat die studente 

gebruik. Daar is bevind dat die studente gebruik maak van strategieë uit al die kategorieë, met 

’n medium tot hoë gebruik van strategieë oor die algemeen. Die kategorie wat die meeste 

gebruik word, is metakognitiewe strategieë. Die laaste navorsingsvraag wil agterkom of daar 

’n verhouding tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë is. Die korrelasie tussen 

taalangstigheid en taalaanleerstrategieë was negatief, wat daarop dui dat hoe meer 

taalangstigheid die studente beleef het, hoe minder strategieë het hulle gebruik (Shabani, 2015: 

11-23). 

Pawlak (2011: 149) is van mening dat daar belangrike faktore is wat ’n invloed op studente se 

gebruik van taalaanleerstrategieë het, maar wat nog nie genoeg in die navorsing ondersoek is 

nie. Taalangstigheid is een van hierdie faktore. In sy boek Extending the Boundaries of 

Research on Second Language Learning and Teaching onderneem hy ’n studie om die gaping 

in die navorsing te probeer vul. In sy studie ondersoek Pawlak (2011) die verhouding tussen 

die vlakke van taalangstigheid en taalaanleerstrategieë onder 142 studente wat Engels op ’n 

redelik gevorderde taalvaardigheidsvlak gestudeer het. ’n Engelse weergawe van die SIT en 

die angstigheidskaal is gebruik en daar is ook met 33 uitgesoekte studente onderhoude gevoer 

oor die angs wat hulle in hulle Engelsklas beleef, én oor die effek wat dit op hulle 

taalaanleerstrategieë sou hê. Die hoofdoel van sy studie word as volg opgesom: “A 

correlational study which sought to establish the relationship between the level of foreign 

langauge anxiety manifested by advanced learners of English and their use of langauge learning 

strategies” (Pawlak, 2011: 150). 

In Pawlak (2011: 158) se bevindinge het studente ’n redelike gebruik van taalaanleerstrategieë 

getoon, met ander woorde, die gebruik van taalaanleerstrategieë was nie beduidend laag nie. 

Hy skryf dit grootliks toe aan die feit dat die studente op ’n redelike gevorderde Engelse 

taalvaardigheidsvlak is. Die studente het wel oor die algemeen relatiewe hoë angs beleef. Hy 

is van mening dat, al is die studente op ’n hoë taalvaardigheidsvlak van Engels en dat daar 

verwag sal word dat hulle gemakliker sal wees en nie so angstig nie, studente dalk druk ervaar 

juis omdat hulle op ’n hoë vlak is wat dan tot die angstigheid lei. 

 In teenstelling met die ander twee studies het hierdie ondersoek van Pawlak (2011) nie ’n sterk 

verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë gevind nie. Slegs ’n geringe verband is 
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aangedui, wat toon dat hoë vlakke van angs verbind word met ’n lae frekwensie van 

strategiegebruik. Hy het wel ’n sterker negatiewe korrelasie gevind tussen spesifieke 

taalaanleerstrategieë en taalangstigheid. In die onderhoude is daar ook nie ’n sterk korrelasie 

gevind nie. Baie studente het in die onderhoude gesê dat hulle nie dink dat daar ’n verband 

bestaan tussen die taalangstigheid wat hulle beleef en hulle taalaanleerstrategieë nie. Pawlak 

(2011: 160) is van mening dat die onbeduidende verband moontlik toegeskryf kan word aan 

die feit dat die studente Engels op ’n gevorderde vlak studeer. 

Die studies wat ek hierbo bespreek het, is deel van ’n klein groep studies wat alreeds die 

verband tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid getoets het. Daar is egter nog nie so ’n 

studie oor Afrikaans as tweede taal gedoen nie. Ek het dus studies gesoek wat reeds 

taalangstigheid onder Afrikaanstweedetaalstudente getoets het of studies wat 

taalaanleerstrategieë onder Afrikaanstweedetaalstudente getoets het. Ek bespreek die studies 

kortliks hieronder.  

2.9 Studies oor taalangstigheid wat op Afrikaans as tweede taal fokus 

In die voorafstudie vir hierdie tesis het ek agtergekom dat studies wat handel oor 

taalangstigheid met betrekking tot Afrikaans as tweede taal beperk is. Ek het ook nie op studies 

afgekom wat die verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë onder Afrikaans-

tweedetaalstudente ondersoek nie. Die studies wat taalangstigheid wél bespreek, bespreek dit 

nie breedvoerig nie. Daar word gewoonlik net genoem dat angstigheid deel is van Krashen se 

affektiewefilterhipotese en dit word dan aan die hand van daardie hipotese bespreek. 

Daar is wel in 2016 ’n studie deur Bester en Noke gedoen, waar taalangs onder swart 

hoërskoolleerders getoets is. Die studie ondersoek die faktore wat verband hou met die 

prestasie van swart hoërskoolleerders in Afrikaans as ’n tweede taal. Een van die faktore wat 

ondersoek is, is angs. Ander affektiewe faktore van Krashen se teorie is ook ondersoek en dus 

is daar nie eksplisiet op taalangstigheid gefokus nie. Van die vrae wat die navorsers gevra het 

om te bepaal of hierdie leerders taalangstigheid beleef, is byvoorbeeld “Ek kry ’n hol kol op 

my maag wanneer ek aan die Afrikaans-klas dink” en “My hart klop in my keel wanneer my 

Afrikaans-onderwyser my ’n vraag vra”. Hierdie vraelys is nuut ontwikkel en die 

angstigheidskaal is nie gebruik nie. Die studie het ’n sterk korrelasie tussen angsbelewing en 

prestasie in Afrikaans gevind. Die resultate het tot die gevolgtrekking gekom dat hoe hoër die 

angsbelewing, hoe laer die prestasie in Afrikaans (Bester & Noke, 2016: 641-659). 
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’n Ander studie wat handel oor die gebruik van taalaanleerstrategieë onder Afrikaanse studente 

is deur Dreyer en Oxford in 1996 uitgevoer. In hierdie studie het hulle die invloed van 

taalaanleerstrategieë op die Engelse tweedetaalvaardigheid onder 305 eerstejaar- Afrikaanse 

studente aan die Noordwes-Universiteit ondersoek. Hulle het ook die SIT as ’n data-

insamelingsinstrument gebruik. Hulle het bevind dat daar ’n baie sterk verband tussen studente 

se gebruik van taalaanleerstrategieë en hulle Engelstaalvaardigheid is. Studente wat dus hoë 

vlakke van gebruik van taalaanleerstrategieë toon, het beter Engelse taalvaardighede as 

studente wat ’n laer gebruik van taalaanleerstrategieë het (Dreyer & Oxford, 1996: 231-522).  

Die twee studies is nie direk van toepassing op my navorsing nie, maar dit is tog belangrik om 

te sien of dieselfde konsepte, soos taalaanleerstrategieë en taalangstigheid al in die veld van 

Afrikaans ondersoek is.  

2.10 Slot 

Die doel van die literatuurstudie is eerstens om taalangstigheid as ’n spesifieke soort angs te 

verduidelik en hoe dit sielkundig manifesteer. Ek het hierna gepoog om ’n oorsig oor die 

navorsing in die veld van taalangstigheid te bied, maar met ’n fokus op die navorsing wat tot 

my studie bygedra het. Die tweede gedeelte van die literatuurstudie het gehandel oor 

taalaanleerstrategieë. Hier is daar hoofsaaklik gefokus op Oxford (1990) se studie en haar 

klassifikasie van taalaanleerstrategieë, asook op die SIT wat sy ontwerp het. In die laaste 

gedeelte is studies – dié van Noormohamadi (2009), Pawlak (2011), Mohammadi et al. (2013) 

en Shabani (2015) – kortliks bespreek, waarvolgens die verband tussen taalangstigheid en 

taalaanleerstrategieë al getoets is. Die studies is baie soortgelyk aan wat daar in hierdie studie 

bereik wil word en dus is dit van belang dat hierdie vier studies se resultate waargeneem en 

oorweeg word. Laastens is daar gekyk na watter navorsing daar in Afrikaans oor 

taalangstigheid beskikbaar is. In die volgende gedeelte word die metodologie aangebied wat 

die data-insamelingsproses en aanbieding verduidelik.  
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Hoofstuk 3: Metodologie 

3.1 Inleiding 

Die navorsingsontwerp wat vir hierdie navorsingsprojek gebruik word, is Deelnemende 

Aksienavorsing – voortaan DAN (“Participatory Action Research” of “PAR”). DAN val 

onder die sambreelterm aksienavorsing en dit verwys na ’n proses waar die resultate wat uit 

navorsing gespruit het, gebruik word om oor te gaan tot aksie. In die DAN wat vir dié studie 

onderneem word, word daar van die gemengdenavorsingsmetodologie gebruik gemaak. Dit 

verwys na ’n vermenging van kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsmetodes. Die 

gemengde navorsingsmetodologie word in hierdie hoofstuk bespreek, asook die dominante 

versus minder dominante navorsingsontwerp wat onder die gemengdenavorsingsmetodologie 

val, en waarvolgens een paradigma se metodes oorheersend is – in die geval van hierdie 

studie is die kwantitatiewe metode meer dominant as die kwalitatiewe (Tashakkori & 

Teddlie, 1998: 44).  

Tesame met die gebruik van DAN is daar ook ’n gevallestudiekomponent wat bespreek word. 

Verder word die data-insamelingsproses, wat die deelnemers, prosedure, instrumente en etiese 

kwessies insluit, bespreek. 

3.2 Deelnemende aksienavorsing (DAN) 

DAN is ’n kombinasie van aksienavorsing en deelnemende navorsing. Laasgenoemde is ’n 

navorsingsontwerp wat fokus op die deelname aan alle aspekte van die navorsingsprojek. In 

eenvoudige taal beteken dit dat DAN deelnemers by die navorsingproses betrek. Volgens 

Reyneke (2004: 118) moet die resultate van die navorsing daarop gefokus wees om die 

deelnemers na afloop van die navorsingsprojek te help en te bemagtig. 

Nelson, Ochocka, Griffin en Lord (1998: 885) verskaf die volgende definisie van DAN (of dan 

PAR): “A research approach that consists of the maximum participation of stakeholders, those 

whose lives are affected by the problem under study, in the systematic collection and analysis 

of information for the purpose of taking action and making change”. 

MacDonald (2012: 35) is weer van mening dat daar nie regtig ’n groot verskil tussen 

aksienavorsing en deelnemende aksienavorsing is nie en hou die volgende definisie voor: 

“Participatory action research (PAR) is considered a subset of action research which is the 

systematic collection and analysis of data for the purpose of taking action and making change 

by generating practical knowledge”. Verder beweer sy dat dit belangrik is om te onthou dat 
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DAN ’n filosofiese benadering tot navorsing is wat in verskeie studievelde ontwikkel en 

gebruik word. Dit beteken derhalwe dat DAN in verskillende studievelde verskillende 

betekenisse en kenmerke gaan toon. Dit is egter belangrik dat navorsing wat hierdie ontwerp 

gebruik die hoofdoel van DAN in gedagte moet hou en dit is om verandering te bewerkstellig 

en mense te bemagtig (MacDonald, 2012: 40). 

Deelnemende aksienavorsing is volgens Baum, MacDougall en Smith (2006: 888) 

konteksspesifiek. Dit beteken myns insiens dat die bevindinge verkry uit die navorsing nie 

afsonderlik van die omstandighede daarrondom bespreek kan word nie. Daarom word die groep 

deelnemers aan hierdie studie, naamlik Afrikaanstweedetaalstudente, by 

tweedetaalverwerwing betrek. As daar gekyk word na hoe DAN in my navorsing toegepas 

word, was die deelnemers nie aktief betrokke by alle aspekte van die navorsingsprojek nie. 

Hulle was byvoorbeeld nie betrokke by die ontwerp van die vraelyste nie, maar hulle is in ag 

geneem deur sekere aanpassings wat aan my vraelyste gemaak is. Die aanpassings sluit in die 

verandering van die bewoording van party vrae. In die vraelys oor die taalangstigheidskaal is 

“foreign language” vervang met “Afrikaans” en “teacher” is vervang met “tutor” of “lecturer”. 

Die veranderinge kom dalk klein en irrelevant voor, maar deur hierdie klein veranderinkies te 

maak, is die werklikheid van die studente wat die vraelys beantwoord in ag geneem.  

In die SIT-vraelys is daar ook veranderinge aangebring, Gunning en Oxford (2014) en 

Amerstorfer (2018) verduidelik in afdeling 2.7 dat hulle onderwysers, dosente, navorsers en 

enigiemand anders wat die SIT wil gebruik, aanmoedig om dit te verander om aan hulle 

studente of leerders se behoeftes te voldoen en by hulle konteks in te pas. Ek het die SIT-

vraelys ook aangepas. Ek het “English” vervang met “Afrikaans”, want die oorspronklike 

vraelys is ontwerp vir studente van ’n ander taal wat Engels as tweede of vreemde taal aanleer 

terwyl in my studie is dit studente van ander tale wat Afrikaans as tweede taal aanleer. By 

Vraag 41, byvoorbeeld, is die vraag “I give myself a reward or a treat when I do well in 

Afrikaans”. Dit is verander na “I reward myself when I do well in Afrikaans tests or 

assignments”. In baie gevalle is die sinskonstruksie van die vrae verander om die vraag 

duideliker te maak, byvoorbeeld; “I write down my feelings in a langauge learning journal”, is 

verander na, “I have a langauge learning journal to write down feelings about Afrikaans”. Om 

die veranderinge aan beide vraelyste te sien is die oorspronklike vraelyste, addendum B en 

addendum D, ingevoeg.  
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Die deelnemers se deelname in terme van die beantwoording van die vraelyste maak dit 

moontlik om hulle te bemagtig en deur middel van die navorsingsprojek verandering te 

bewerkstellig. Laasgenoemde is hoe DAN grootliks in hierdie navorsing geïnkorporeer word. 

Ek beoog om na die afloop van die navorsingsprojek die geleentheid te vind om met die 

deelnemers die resultate te deel en om voorstelle te maak oor hoe hulle hulle taalangstigheid 

kan beheer. Ek wil voorts die resultate aan taalverwerwingsdosente en -tutors bekendstel en 

voorstelle maak oor hoe hulle hulle kursusmateriaal en algemene klaskamerpraktyk kan 

verbeter om studente se taalangstigheid te verminder en begrip te toon vir studente se 

taalangstigheid. Die resultate oor die frekwensie van taalaanleerstrategieë sal ook vir dosente 

en tutors ’n aanduiding wees of hulle meer taalaanleerstrategieë vir studente moet aanleer en 

op watter taalaanleerstrategieë hulle moet fokus. 

3.3 Navorsingsmetodologie 

Binne die breë navorsingsontwerp van deelnemende aksienavorsing kan gebruik gemaak word 

van gemengdenavorsingsmetodes. Reyneke (2004: 132) is van mening dat beide kwalitatiewe 

en kwantitatiewe navorsingsmetodes in hierdie tipe ontwerp gebruik moet word om sodoende 

triangulasie te bevorder. Volgens Long (2005: 28) is triangulasie ’n proses waarbinne die 

navorser verskillende bronne, metodes, ondersoeke of teorieë en kombinasies daarvan met 

mekaar vergelyk. In hierdie studie gebruik ek metodologiese triangulasie wat verwys na die 

gebruik van beide kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsmetodes vir data-insameling en 

die ontleding daarvan (Tashakkori & Teddlie, 1998: 19). Triangulasie is, volgens Tashakkori 

en Teddlie (1998: 41), in 1978 deur Denzin beskryf as die vermenging van verskillende 

databronne om dieselfde sosiale fenomeen te bestudeer. Jick (1979) beskryf triangulasie in 

Tashakkori en Teddlie (1998: 42) as ’n manier waarvolgens die sterk punte van een 

navorsingsmetode vergoed vir die swakhede van die ander navorsingsmetode en omgekeerd. 

’n Gemengde navorsingsmetode verwys na ’n navorsingsprojek waar die navorser data 

insamel, ontleed en bevindinge aanbied deur gebruik te maak van beide kwalitatiewe en 

kwantitatiewe navorsingsmetodes (Tashakkori & Teddlie, 1998: 4). Die insameling van die 

data sluit in numeriese inligting (soos statistiese opnames) en tekstuele inligting (soos 

onderhoude) (Creswell 2009: 18). Reeds in Tashakkori en Teddlie (1998: 19) het Creswell 

(1995) vier subkategorieë onderskei, naamlik opeenvolgende ontwerp, parallelle ontwerp, 

ekwivalentestatus-ontwerp en dominante-minder-dominante ontwerp. In my navorsing gebruik 

ek veral laasgenoemde kategorie, wat ek in die volgende gedeelte verduidelik. 
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Dié soort gemengde metode verwys na ’n navorsingsprojek waar die een metode meer 

oorheersend as die ander metode gebruik word. In my studie kom die kwantitatiewe 

navorsingsmetode meer dikwels voor. Kwantitatiewe navorsingsmetodes maak gebruik van 

data-insamelingstegnieke soos gestandaardiseerde vraelyste of eksperimente. Die data is 

gewoonlik in die vorm van numeriese waardes, wat daarna deur ’n rekenaar verwerk kan word. 

Hierdie numeriese data kan op verskeie maniere aangebied word en help die navorser om 

korrelasies tussen veranderlikes te vind en die data op ’n betekenisvolle wyse te interpreteer 

(Choy, 2014: 100). Alhoewel Skehan (2018: 15) van mening is dat daar harmonie tussen 

kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsmetodes moet wees, word in dié ondersoek 

hoofsaaklik van vraelyste gebruik gemaak, wat eerder kwantitatiewe data verskaf. Die hoofdeel 

van my empiriese ondersoek en data-insameling bestaan derhalwe uit die gebruik van vraelyste 

wat volgens die Likert-skaal bepunt word en is dus ’n kwantitatiewe manier van data-

insameling. Ek maak in die aanbieding van die data gebruik van grafieke, wat ook ’n kenmerk 

van die kwantitatiewe navorsingsmetode is. 

Die minder dominante metode in hierdie studie is die kwalitatiewe navorsingsmetode. 

Kwalitatiewe navorsing gebruik gewoonlik semigestruktureerde onderhoude as ’n manier van 

data-insameling. Die aanbieding van die data word in die vorm van ’n bespreking van hierdie 

onderhoude gedoen en word óf verbind met sekere teorieë, óf dit word gebruik om nuwe teorieë 

te ontwikkel (Choy, 2014: 100). Alhoewel ek nie onderhoude gevoer het nie, word die 

kwalitatiewe navorsingsmetode by die studie ingesluit deur middel van ’n narratiewe 

bespreking van die resultate tydens die aanbieding van die data. 

MacIntyre en Gregersen (2012: 106) verduidelik dat gemengdenavorsingsmetodes ook in die 

veld van taalangstigheid baie gewild geraak het. ’n Voorbeeld van ’n soortgelyke studie in 

taalangstigheid is in 2003 deur Gregersen gedoen. Sy het kwantitatiewe maniere gebruik om 

data in te samel. Die data wat ingesamel is, was die frekwensie van foute wat in die klas deur 

angstige en nie-angstige leerders gemaak is, hoe gereeld hulle hulself gekorrigeer het en 

hoeveel keer hulle van kode verwissel het. Sy het hierdie data en resultate ondersteun deur 

kwalitatiewe beskrywings van die data te gee en ook deur deelnemers te vra om kommentaar 

te lewer.  

Tesame met DAN en die gemengdenavorsingsmetode is daar ook ’n gevallestudiekomponent 

in my navorsing. 
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Yin (2014: 16) verduidelik dat gevallestudies ’n empiriese, beskrywende manier van navorsing 

is wat ’n verskynsel binne ’n werklike konteks ondersoek. Die gevallestudiekomponent van 

my empiriese ondersoek sluit die identifisering van ’n probleem in. In hierdie geval is die 

probleem taalangstigheid onder Afrikaanstweedetaalstudente. Dit behels ook ’n ondersoek na 

die probleem deur middel van ’n steekproef. Die steekproef sluit in 34 

Afrikaanstweedetaalstudente wat die modules ATV 188, EAT 177 en EAT 179, neem. 

3.4 Data-insameling 

In die volgende gedeelte word die data-insamelingsprosedure uiteengesit. 

3.4.1 Deelnemers 

Die deelnemers aan hierdie studie is studente in ATV 188 (wat ook onderwysstudente in EAT 

177 en EAT 179 insluit). Studente in ATV 188 is hoofsaaklik eerstejaarstudente (maar nie 

beperk tot slegs eerstejaarstudente nie) wat ’n BA-graadprogram volg en 

AfrikaanseTaalverwerwing 188 as ’n vak gekies het. Hierdie studente het Afrikaans as Eerste 

Addisionele Taal op skool geneem en alhoewel hulle verskillende moedertale praat, is die 

meeste van die studente se huistaal Engels en almal se onderrigtaal is Engels. Die Afrikaans 

Eerste Addisionele Taal-studente is eerstejaarstudente aan die Fakulteit Opvoedkunde wat 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal as verpligte eerstejaarsvak by die Departement Afrikaans 

en Nederlands neem. Die 177-studente volg die intermediêre fase en die 179-studente die 

grondslagfase. Die studente het ook Afrikaans as Eerste Addisionele Taal op skool geneem en 

hulle onderrigtaal is Engels. 

3.4.2 Prosedure 

Die eerste stap in die data-insamelingsprosedure was om die studente in te lig oor die 

navorsingsprojek en wat dit behels. Dr. Elbie Adendorff, hoof van Afrikaanstaalverwerwing 

by die Departement Afrikaans en Nederlands aan die US, het toestemming verleen dat ek ’n 

kort aanbieding oor die navorsing vir die studente kon gelewer het. Die aanbieding het ’n 

eenvoudige verduideliking van die navorsingsprojek en die doel daarvan behels. Na afloop van 

die aanbieding is ’n e-pos aan die studente gestuur, waarin hulle gevra is of hulle aan die 

navorsing wil deelneem. Indien hulle positief teruggeantwoord het, is daar ’n 

toestemmingsvorm aan die e-pos geheg, wat deur die studente voltooi moes word. Studente het 

’n week gekry om die toestemmingsvorm aan my terug te e-pos. Die studente wat die 

toestemmingsvorm teen die sperdatum teruggestuur het, het twee vraelyste per e-pos ontvang. 
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Hierdie studente het twee weke gekry om die vraelyste te voltooi en terug te stuur. Dit het 

ongeveer twintig minute geduur om die vraelyste te voltooi. 

3.4.3 Veranderlikes 

• Onafhanklike veranderlike: taalangstigheid 

• Afhanklike veranderlike: taalaanleerstrategieë 

• Konstante veranderlikes: vraelyste, onderrigtaal van deelnemers 

3.3.4 Instrumente 

Die instrumente vir data-insameling wat in hierdie navorsingsprojek gebruik is, is twee 

vraelyste. Die eerste vraelys is ’n aangepaste weergawe van die angstigheidskaal, ontwikkel 

deur Horwitz, et al. (1986) en verduidelik in afdeling 2.3.2. Die tweede vraelys is die 

aangepaste weergawe van die SIT wat deur Oxford (1990) ontwerp is, soos verduidelik in 

afdeling 2.7. Alle aanpassings wat in terme van bewoording aan dié vraelyste gemaak is, kan 

gesien word as daar na die oorspronklike vraelyste, addendums B en D, gekyk word. In afdeling 

3.2 bespreek ek die aanpassings kortliks. Daar word weer eens genoem dat die vraelyste in 

Engels is omdat die studente se eerste taal, asook hulle onderrigtaal, Engels is en dit skakel die 

moontlikheid uit dat die taal waarin die vraelyste is ’n invloed op die resultate kan hê. 

Dörnyei (2003: 52) is van mening dat die gebruik van vraelyste wat al voorheen gebruik is ’n 

groter kans bied dat die navorsing die vereiste kwaliteit het. Ek is van mening dat al twee 

vraelyste wat gebruik word, reeds as betroubaar en geldig beskou word. Pretoruis (2010: 22), 

verduidelik dat daar wél ander probleme betrokke kan wees by die gebruik van vraelyste oor 

die algemeen. Deelnemers kan verskillende vlakke van self-bewustheid hê en hulle eie 

taalverwerwingsproses op uiteenlopende maniere verstaan. Hulle kan ook onrealistiese 

antwoorde gee, dalk omdat hulle dink hulle moet die navorser beїndruk of “beter” lyk op 

papier. Studente kan ook antwoord in terme van wat hulle dink die navorser wil hê. 

3.5 Etiese kwessies 

Die studie voldoen aan die etiese vereistes van die Universiteit Stellenbosch. Daar is 

toestemming van die navorsingsetiekkomitee van die US ontvang om die studie te doen – 

verwys in hierdie verband na addendum F. Hierdie komitee het ook verlang dat institusionele 

toestemming by die US verkry word, omdat daar met studente aan die US gewerk word. 

Hiervoor is ook goedkeuring verkry. Die belangrikste etiese kwessie van die studie is dat die 

deelnemers anoniem moes bly en dat geen persoonlike inligting van die deelnemers gevra mag 
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word nie. Die enigste inligting wat die studie verlang, is die deelnemers se e-posadresse by die 

Universiteit Stellenbosch. Die e-posadresse is vertroulik gehanteer – dit is aan geen ander 

persoon of organisasie verskaf nie. Die e-posadresse is ook nie in die tesis genoem of gebruik 

nie en daar word slegs van deelnemers gepraat. Die data wat uit die vraelyste verkry word, is 

beskerm deur dit met wagwoorde op my persoonlike rekenaar te stoor. Die studie het geen 

ongerief vir deelnemers veroorsaak nie en is as ’n laerisikostudie geklassifiseer. 

3.6 Struikelblokke met data-insameling en voorstelle vir verbetering 

’n Groot probleem wat ek teëgekom het tydens die data-insamelingsproses is die ontvang van 

die toestemmingsvorms en vraelyste. Die toestemmingsvorms en vraelyste is op aanbeveling 

van die departementele etiekkomitee as gevolg van die Covid-19-pandemie en om direkte 

kontak met die studente te vermy, per e-pos aan die studente gestuur en hulle moes dit dan 

invul en terugstuur. Alhoewel die studente twee weke gehad het om die toestemmingsvorms 

terug te stuur en ook twee weke om die vraelyste te voltooi, het die proses baie langer geduur. 

Studente het byvoorbeeld vergeet om dit te doen, die e-pos nie gesien nie of die e-pos 

geïgnoreer. Die hele proses moes, as gevolg van die Covid 19-situasie in Suid-Afrika op 

daardie tydstip, elektronies uitgevoer word.  

Ek is van mening dat ’n groter groep studente sou deelgeneem het as vraelyste in die 

hooflesing- of in ’n tutoriaalklas uitgedeel is en studente die kans gehad het om dit in die klas 

te doen. Dit sou ook die data-insamelingsproses vinniger gemaak het. 

’n Ander probleem wat ek ondervind het, was die formaat waarin die vraelyste gestuur is. Die 

vraelyste is in PDF-formaat gestuur en studente kon dit elektronies invul. Op daardie tydstip in 

die navorsing het ek dit as die maklikste manier gesien om vraelyste aan deelnemers te stuur. 

Ek het ook alternatiewe vir die studente gegee oor hoe hulle die vraelys aan my kan stuur. 

Studente kon dit byvoorbeeld uitdruk, dit invul en dit skandeer en aan my terugstuur of studente 

kon dit uitdruk, invul en ’n foto neem en dit vir my e-pos. Ek het ook instruksies gegee oor hoe 

om dit elektronies in te vul. Daar is egter baie studente wat steeds hiermee gesukkel het. Ek 

stel voor dat ’n ander platform wat die invul van die vraelyste makliker maak, gebruik word. 

As gevolg van etiese redes, kon ek nie ’n platform soos “Google forms” gebruik nie. Vir 

verdere navorsing kan ’n platform soos SUNsurvey miskien gebruik word. SUNsurvey is ’n 

webgebaseerde platform vir opnames wat die US aan dosente en navorsers bied. 
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3.7 Slot 

In hierdie hoofstuk het ek gepoog om eerstens die navorsingsmetodologie vir die studie uiteen 

te sit. Die studie volg DAN, wat veral daarop fokus om ’n verskil te maak aan die studente se 

lewe wat aan die navorsing deelneem. Ek wil met die navorsingsprojek ’n verskil probeer maak 

deur die data vir studente en dosente aan te bied. Ek sal ook op grond van die data voorstelle 

maak oor hoe kursusmateriaal en algemene klaskamerpraktyk verander of verbeter kan word 

om studente se taalangstigheid te beheer. Die data kan ook moontlik vir dosente en tutors help 

om te sien watter taalaanleerstrategieë reeds gebruik word en aan watter taalaanleerstrategieë 

hulle meer aandag kan gee. 

Binne die navorsingsmetodologie van DAN word die gemengdenavorsingsmetode gebruik. 

Die metode veronderstel die gebruik van beide die kwantitatiewe en die kwalitatiewe 

navorsingsmetodes, wat triangulasie bevorder. Die gemengdenavorsingsmetode behels 

verskillende navorsingsontwerpe. In hierdie studie gebruik ek die dominante-minder-dominate 

ontwerp, waarvolgens die kwantitatiewe navorsingsmetode meer dominant voorkom as die 

kwalitatiewe navorsingsmetode. Die kwantitatiewe navorsingsmetode sluit in die gebruik van 

numeriese data, wat ek verkry met behulp van die twee vraelyste wat in die studie gebruik 

word. Laasgenoemde maak die grootste deel van hierdie studie uit. Die kwalitatiewe 

navorsingsmetode in die studie verwys na die narratiewe bespreking van die data. Die data-

ontleding word in die volgende hoofstuk met behulp van grafieke en tabelle aangebied, asook 

deur middel van ’n bespreking van die data.  
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Hoofstuk 4: Resulate en bespreking van empiriese ondersoek 

4.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word die resultate en bevindinge bespreek wat in die empiriese ondersoek 

deur die SIT en angstigheidskaal verkry is23. In die eerste gedeelte van die hoofstuk word die 

resultate op ’n algemene vlak onder die loep geneem – met ander woorde, daar word gekyk na 

hoe die algemene vlak van taalangstigheid onder die deelnemers vertoon en na hoe die 

algemene gebruik van taalaanleerstrategieë onder die deelnemers vertoon. Daar word eerstens 

gekyk na die algemene vlakke van angs onder die deelnemers en daar word gebruik gemaak 

van grafiek 1 om die resultate van die angstigheidskaal uit te beeld en te bespreek. Hierna word 

die algemene resultate van die SIT-vraelys bespreek. Laasgenoemde word gedoen deur gebruik 

te maak van grafiek 2. Tesame met die algemene resultate van die SIT-vraelys, word daar ook 

gekyk na die tipe strategieë wat die deelnemers gebruik het. Dit word in grafiek 3 aangedui. 

Die algemene verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë word uitgebeeld met 

behulp van grafiek 4, deur gebruik te maak van die LOESS-metode24.  

Dit is belangrik om te noem dat die verwagting was dat ’n negatiewe verband tussen 

taalangstigheid en taalaanleerstrategieë uitgewys sou word – soos in die literatuurstudie bevind 

is.  

In afdeling 2.8 is die studies van Noormohamadi (2009), Mohammadi et al. (2013) en Shabani 

(2015) bespreek. In al drie studies is daar ’n negatiewe verband tussen taalangstigheid en 

taalaanleerstrategieë gevind. Die negatiewe verband dui daarop dat, wanneer taalangs toeneem, 

die gebruik van taalaanleestrategieë afneem. Daarom is daar ook verwag om ’n negatiewe 

verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë in my ondersoek te vind. Die studie van 

Pawlak (2011), is ook saam met hierdie studies bespreek, maar hy het nie so ’n sterk negatiewe 

verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë gevind nie. 

In die tweede gedeelte van die hoofstuk word gepoog om individuele deelnemers se resultate 

te bespreek en om die deelnemers se vraelyste deegliker en grondiger te ondersoek. Die 

deelnemers wat bespreek word, sluit in die drie deelnemers met die hoogste angstelling en die 

drie deelnemers met die laagste angstelling. 

 
23 Die dataverwerking en opstel van grafieke is met behulp van ’n statistikus gedoen. Die tabelle is deur my 

opgestel. 
24 Die LOESS-metode is ’n statistiese metode waar ’n egalige kurwe (“smooth curve”) tussen twee veranderlikes 

ingepas word. Die kurwe word gebruik om die algemene tendens in die data te wys (Jacoby, 2000: 577).  
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Ses-en-dertig deelnemers het aan die empiriese ondersoek deelgeneem. Daar was egter twee 

deelnemers wat die vraelyste nie volledig beantwoord het nie – dus word die data van slegs 

vier-en-dertig deelnemers gebruik.  

4.2 Resultate en bespreking van die angstigheidskaal  

4.2.1 Resultate 

Die angstigheidskaal, soos reeds in afdeling 2.3.2 bespreek, bestaan uit 33 stellings wat op die 

vyfpunt-Likertskaal bepunt word. Verwys na afdeling 2.3.2 vir die volledige uiteensetting van 

die skaal. Ek het na die studies van Katalin (2006), Noormohamadi (2009), Mohammadi et al. 

(2013) en Shabani (2015) gekyk om te sien hoe hulle te werk gegaan het met die verwerking 

van die resultate vir die angstigheidskaal. Al hierdie studies het die resultate op dieselfde 

manier verwerk, volgens die stappe wat hieronder verduidelik word. Daar is dus besluit om die 

werkwyse ook in dié empiriese ondersoek toe te pas, omdat dit ’n eenvoudige en maklike 

manier van verwerking is. Voorts is bogenoemde vier studies deur middel van eweknie-

evaluering as betroubaar en geldig beskou. 

Die eerste stap is om stellings wat negatief verwoord is – dit wil sê stellings wat nie ’n 

aanduiding van taalangstigheid gee nie – ’n omgekeerde telling te gee. Die stellings op die 

vraelys wat negatief verwoord is, is stellings 2, 5, 8, 11, 14, 18, 22, 28 en 32. Hierdie stellings 

is op die taalangstigheidvraelys (addendum A) met ’n asterisk (*) gemerk. Byvoorbeeld: “I do 

not worry about making mistakes in my Afrikaans class.” Dit is duidelik dat hierdie stelling 

nie ’n aanduiding gee van die student se taalangstigheid nie. As die student by dié stelling’n 

telling van 5 gegee het, kry hy/sy ’n omgekeerde telling van 1 deur die formule hieronder te 

gebruik. 

Die omgekeerdewaarde-formule lyk soos volg: 

𝑋 = 𝑥 + 1 − 𝑎 

𝑋 = 6 − 𝑎 

Die omgekeerde waarde (𝑋) is bereken deur die oorspronklike waarde (𝑎) af te trek van die 

aantal tellings in die Likert-skaal (in dié geval 5) plus 1. Nadat die omgekeerde waarde vir elke 

deelnemer vir hierdie vrae uitgewerk is, word die som van die 33 antwoorde vir elke deelnemer 

bereken. Laasgenoemde is dan die deelnemer se angstelling. 

Die angstellings van die 34 deelnemers word in grafiek 1 weergegee. 
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Daarna moes bepaal word hoe die deelnemers as angstig of minder angstig geklassifiseer word. 

Daar is besluit om deelnemers in drie groepe te verdeel, naamlik deelnemers met hoë 

angstigheid, deelnemers met middelmatige angstigheid en deelnemers met lae angstigheid. Die 

drie groepe is verkry deur die angstellings van die 34 deelnemers in drie kwantiele te verdeel.  

Om die drie kwantiele te kry, is die totale angstelling vir elke deelnemer bereken en die 

deelnemers is van laag na hoog gerangskik, gebaseer op hul totale angstelling. Die volgende 

stap was om die deelnemers in drie eweredig groot groepe (drie kwantiele) te verdeel. Vir elke 

kwantiel is die grense soos volg bereken: 

1. Eerste kwantiel: Die onderste grens is die laagste moontlike totale angstelling wat ’n 

deelnemer kon kry (33) en die boonste grens is die waarde van die deelnemer met die 

hoogste totale angstelling in die kwantiel (86). 

2. Tweede kwantiel: Die onderste grens is die boonste grens van die vorige kwantiel plus 

1 (87) en die boonste grens is die waarde van die deelnemer met die hoogste totale 

angstelling in die kwantiel (109). 

3. Derde kwantiel: Die onderste grens is die boonste grens van die vorige kwantiel plus 1 

(110) en die boonste grens is die hoogste moontlike totale angstelling wat 'n deelnemer 

kon kry (165) 

Die drie groepe lyk dus soos volg: 

Lae angstigheid: 33-86 

Middelmatige angstigheid: 87-109 

Hoë angstigheid: 110-165 

Vervolgens grafiek 1 wat die angstelling van al die deelnemers aandui. 
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Grafiek 1: Lyngrafiek van die angstellings van deelnemers 

Die blou lyne op die grafiek dui aan waar die groepe met hoë angstigheid, dié met medium 

angstigheid en dié met lae angstigheid lê. Daar kan gesien word dat 11 deelnemers in die hoë-

angstigheidskategorie val, 11 deelnemers in die medium-angstigheidskategorie en 12 

deelnemers in die lae-angstigheidskategorie. Dit is duidelik dat daar ’n eweredige verdeling is 

tussen deelnemers met hoë angsvlakke, dié met medium angsvlakke en dié met lae angsvlakke. 

Die afleiding kan gemaak word dat deelnemers dus nie buitensporig hoë angs beleef nie en dat 

angs oor die algemeen ook nie beduidend laag is nie. Daar is wél individue wat ’n baie hoë 

angstelling het, byvoorbeeld, deelnemers 1, 19 en 14, wat later in die bespreking ter sprake 

kom.  

4.2.2 Bespreking 

In hierdie afdeling word moontlike redes vir die gelyke verdeling tussen die angsvlakke van 

die deelnemers bespreek. 

Op grond van die literatuurstudie, byvoorbeeld die studie van Horwitz et al. (1986), as gevolg 

van bevindinge van soortgelyke studies, onder meer dié van Katalin (2006), Noormohamadi 

(2009), Mohammadi et al. (2013) en Shabani (2015) en my waarneming as tutor by die module 
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Afrikaanse Taalverwerwing 188 het ek verwag om hoër angsvlakke te sien. Myns insiens is 

studente veral skrikkerig om in die klas te praat en bang om nuwe take of opdragte aan te pak. 

Mondelinge en toetse is veral twee opdragte waar ek angstige gevoelens by studente kon 

opmerk. Ek het wel agtergekom dat studente na twee maande gemakliker in die klas geraak 

het. Studente het byvoorbeeld makliker in gesprek getree met my as tutor, maar ook met hulle 

klasmaats. ’n Moontlike rede vir die resultate soos hulle tans is, kan wees dat die vraelyste aan 

studente uitgestuur is nadat hulle reeds drie maande met die module besig was. Omdat die 

etiese klaringsproses langer geduur het as wat verwag is, is die vraelyste nie aan die begin van 

die jaar uitgedeel nie. As die vraelyste aan die begin van die module uitgestuur kon gewees 

het, sou die moontlikheid van hoër angstellings waarskynlik groter wees. Die rede hiervoor kan 

wees dat angs waarskynlik sou afneem in die drie maande toe hulle by die module berokke 

was, omdat hulle gemakliker sou geraak het met Afrikaans én met die Afrikaansklas. 

Zheng (2008: 4), verduidelik dat die volgende faktore ’n invloed op taalaanleerders se 

angstigheid kan hê, soos reeds in hoofstuk 2 bespreek: 

• persoonlike of interpersoonlike oorsake; 

• die taalaanleerder se persepsie van taalaanleer; 

• die taalaanbieder se persepsie van taalangstigheid; 

• die interaksie tussen die taalaanleerder en die taalaanbieder; 

• klaskamerprosedures en take; en 

• die manier waarop die tweede taal in die klaskamer geassesseer word (hetsy verbaal of 

nieverbaal, deur middel van gestandaardiseerde toetse of tydens vrye interaksies en 

gesprekke). 

 Ek het hierdie faktore oorweeg om te bepaal hoekom daar nie baie hoë angs onder die 

deelnemers bestaan nie. Ek het nie oop vrae (“open-ended questions”) aan die einde van die 

vraelyste gevra nie, dus het ek nie toegang verkry tot inligting oor die deelnemers se persepsie 

van taalaanleer of moontlike persoonlike oorsake van taalangstigheid nie. Ek het ook nie met 

die taalaanbieders gewerk om die moontlike invloed wat hulle op deelnemers se taalangstigheid 

kan hê te bepaal nie. Die twee faktore wat wel bespreek kan word, is klaskamerprosedures en 

take en die manier waarop die tweede taal in die klas geassesseer word. 

Klaskamerprosedures en take het ’n noue verband met die taalonderrigbenaderings (wat op 

taalverwerwingsteorieë gebaseer is) wat in die hooflesings en tutoriaalklasse gebruik word. Die 

drie benaderings wat in die modules gebruik word, is ’n kombinasie van die sosialeleerteorie, 
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die leerdergesentreerde benadering en die kommunikatiewe benadering. Die drie benaderings 

is in afdeling 2.5 bespreek, want hulle het ook ’n groot invloed op die deelnemers se gebruik 

van taalaanleerstrategieë. Hierdie benaderings plaas die student sentraal in die 

taalaanleerproses en fokus grootliks op samewerking en natuurlike kommunikasie. Tesame 

hiermee is daar ook baie ander kenmerke van die benaderings wat dit vir die taalaanbieder 

moontlik maak om taalangstigheid in studente te verlaag. Ek is van mening dat die toepassing 

van die drie benaderings in die klaskamer ’n moontlike rede bied oor hoekom deelnemers nie 

baie hoë angs beleef nie. 

Die tweede faktor wat ’n rol kan speel, is die manier waarop die tweede taal in die klas 

geassesseer word. Die drie modules maak gebruik van buigsame assessering en veral van 

mondelinge en toetse wat moontlik angs in deelnemers kan aanwakker. As gevolg van Covid-

19 en die fokus op gemengde leer (ook hibriede leer of vermengde leer genoem), vind baie van 

die mondelinge en luister- en leestoetse aanlyn plaas, wat die angs kan verminder. Studente 

maak byvoorbeeld ’n opname van hulle mondeling en laai dit op die universiteit se platform, 

SUNlearn, op. Die student is dus onder geen druk om voor die tutor, dosent of klas te praat nie 

en kan die mondeling op sy of haar eie tyd voltooi. Formele toetse word ook aanlyn geskryf, 

wat moontlik die druk en stres wat gepaard gaan met toets skryf effens verlaag. 

Ek bespreek volgende die resultate van die SIT-vraelys waar die drie 

taalverwerwingsbenaderings, soos hierbo genoem, ook ter sprake sal kom. 

4.3 Resulate en Bespreking van die SIT 

4.3.1 Resultate 

Die SIT is volledig in afdeling 2.7 bespreek. Dit toets die frekwensie van taalaanleerstrategieë 

en daar bestaan twee weergawes. Die eerste is vir Engelse studente wat ’n tweede taal aanleer 

en dit bestaan uit tagtig items – dit word ook weergawe 5.0 genoem. Die tweede weergawe is 

vir anderstalige studente wat Engels aanleer en dit bestaan uit vyftig items (weergawe 7.0). Die 

oorspronklike vraelys, asook die SIT wat aangepas is, is ingelsuit by addendum C en D. Ek 

maak in my studie van ’n aangepaste weergawe van die tweede vraelys25 gebruik, omdat ek die 

tyddruk en stres vir die student met die invul van die vraelys wil verlaag. Die 34 studente het 

 

25 Die vraelyste is in Engels aan die studente gegee, omdat hulle huistaal Engels is en om te verseker dat die 

gebruik van ’n Afrikaanse vertaling daarvan nie ’n faktor is wat moontlik ’n invloed op die resultate kan hê nie. 
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weergawe 7.0 voltooi van die SIT-vraelys, wat uit vyftig vrae bestaan en op die vyfpunt-Likert-

skaal bepunt word. Elke deelnemer se gemiddelde SIT-telling is verkry deur die antwoorde vir 

die vyftig vrae bymekaar te tel en dan deur die aantal vrae te deel. Die bewerking word in 

Oxford (1990: 298) verduidelik en is as addendum C by die tesis bygevoeg: Oxford (1990: 

300) verskaf ’n verduideliking oor wat die gemiddelde SIT-tellings moontlik kan beteken. Sy 

verdeel hoë, middelmatige en lae gebruikers van taalaanleerstrategieë op grond van hulle 

gemiddelde SIT-telling in die volgende kategorieë: 

Hoë gebruikers:  Always or almost always used – 4.5 to 5.0 

   Usually used – 3.5 to 4.4 

Middelmatige gebruikers: Sometimes used – 2.5 to 3.4 

Lae gebruikers:  Generally not used – 1.5 to 2.4 

 Never or almost never used – 1.0 – 1.4 

Bostaande klassifikasie is gebruik om die deelnemers aan my empiriese ondersoek se totale 

gemiddelde SIT-tellings statisties te verwerk om te bepaal hoeveel deelnemers onderskeidelik 

in die hoë-, die medium- en die laegebruikskategorieë val. Ek het Oxford (1990) se riglyne 

soos hierbo gevolg, maar dit vereenvoudig. My indeling lyk soos volg: 

Hoë gebruikers:   3.5 tot 5.0 

Middelmatige gebruikers: 2.5 tot 3.4 

Lae gebruikers:   1.0 tot 2.4 

Die volgende grafiek (grafiek 2) toon die aantal studente wat in elke gebruikskategorie val, 

soos my uiteensetting hierbo. 
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Grafiek 2: Grafiek van die aantal deelnemers in elke gebruikskategorie 

In bostaande grafiek is dit duidelik dat die grootste aantal deelnemers, ongeveer 24 deelnemers 

in die mediumgebruikskategorie val. Hieruit kan afgelei word dat die meeste deelnemers 

middelmatig van taalaanleerstrategieë gebruik maak en dat die algemene gebruik van 

taalaanleerstrategieë onder die deelnemers nie beduidend laag is nie. 

4.3.2 Bespreking 

Moontlike redes vir die middelmatige gebruik van taalaanleerstrategieë word vervolgens 

bespreek. 

Daar is reeds in die literatuurstudie genoem dat daar verskeie faktore is wat die gebruik van 

taalaanleerstrategieë beїnvloed, naamlik geslag, fase in die taalaanleerproses, taak voor hande, 

ouderdom, nasionaliteit, leefstylvoorkeur, persoonlikheid, motivering en rede hoekom die taal 

aangeleer  word (Oxford, 1990: 11). As gevolg van etiese redes is toegang tot al hierdie 

inligting nie moontlik nie, en dus kan al die faktore nie bespreek word nie. Daar ís egter faktore 

bekend wat waarskynlik ’n invloed op die gebruik van die deelnemers se taalaanleerstrategieë 

het. 

In die geval van hierdie studie speel die faktore ouderdom, nasionaliteit, fase in die 

taalaanleerproses en rede hoekom die taal aangeleer word ’n groot rol. 
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Die module is ’n eerstejaarsmodule; daarom is die meeste studente in die module 

eerstejaarstudente, alhoewel daar wél studente is wat nie eerstejaars is nie. Daar kan afgelei 

word dat studente tussen die ouderdomme van 19 en 22 is. Op hierdie ouderdom het studente 

reeds ’n lang tyd gehad om taalaanleerstrategieë te ontwikkel en het moontlik taanleerstrategieë 

op skool aangeleer, bewustelik of onbewustelik. Ellis (2008) skryf in Pawlak (2011: 151) dat 

daar baie bewyse is dat ouer taalaanleerders ’n groter en meer gespesialiseerde reeks 

taalaanleerstrategieë gebruik. Ouer taalaanleerders is meer geneig om metakognitiewe 

strategieë, sosiale strategieë en affektiewe strategieë te gebruik as jonger taalaanleerders.  

Daarby speel nasionaliteit en stadium in die taalaanleerproses ook ’n groot rol. Die meeste 

studente wat die module neem, is Suid-Afrikaners wat Afrikaans vanaf laerskoolvlak as eerste 

addisionele taal geneem het. Laasgenoemde is ’n voorvereiste om vir die spesifieke 

taalverwerwingsmodule te registreer. In Suid-Afrika het skole verskillende taalbeleide op 

grond van hulle leerders se behoeftes, maar volgens die Departement van Basiese Onderwys 

(2011) moet elke skool ’n huistaal aanbied, asook ’n eerste addisionele taal. Byvoorbeeld, in 

die geval van skole waar die taal van onderrig Engels is, is die huistaal wat die skool aanbied 

Engels en die eerste addisionele taal Afrikaans. Studente het dus vanaf ’n vroeë ouderdom met 

Afrikaans te doen gehad en gegewe die tweetalige landskap van Suid-Afrika, waar Afrikaans 

en Engels die tale is wat die meeste in openbare sfere gebruik word, beweeg studente daagliks 

in ’n tweetalige omgewing. Hulle hoor Afrikaans moontlik ook in hul ander klasse en het 

gereeld interaksie met Afrikaanssprekende klasmaats. Die US se taalbeleid (Universiteit 

Stellenbosch, 2016) wat in 2017 in werking getree het, veronderstel dat, vir voorgraadse 

modules, die taal van onderrig en leer Afrikaans en Engels is en dit moet in kombinasie gebruik 

word, soos wat die onderskeie fakulteite dit bepaal. 

Die deelnemers praat ook ’n verskeidenheid moedertale, iets wat ’n rol kan speel of ’n invloed 

kan hê op hulle gebruik van taalaanleerstrategieë. As gevolg van etiese redes het ek nie toegang 

tot hierdie inligting nie en het ek dit ook nie in die vraelyste gevra nie en daarom kan ek dit nie 

as ’n faktor ondersoek nie – alhoewel ek uit my betrokkenheid as tutor weet dat die meeste van 

hulle se huistaal is Engels. Jiang (2000) skryf wel in Wang, Zhu en Ma (2020: 4) dat die huistaal 

wel ’n groot rol kan speel in die gebruik van taalaanleerstrategieë. 

Nóg ’n faktor wat moontlik ’n invloed op die gebruik van taalaanleerstrategieë kan hê, is die 

rede hoekom die studente vir die module geregistreer is. Alhoewel die redes vir elke deelnemer 

verskil, moet al die deelnemers die module slaag om hulle jaar te slaag. Vir die EAT 177- en 
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EAT 179-studente is Afrikaans Eerste Addisionele Taal byvoorbeeld ’n verpligte module. Dit 

is dus belangrik dat deelnemers die module slaag en dit kan moontlik ook ’n invloed hê op die 

gebruik van taalaanleerstrategieë. Studente sal meer gemotiveerd wees om Afrikaans te leer en 

sodoende sal hulle ook meer taalaanleerstrategieë gebruik. 

Al hierdie faktore kan bydra tot die feit dat deelnemers ’n redelike of medium gebruik van 

taalaanleerstrategieë toon.  

’n Faktor wat nie noodwendig eksplisiet deur Oxford (1990) gelys word nie, maar wat 

vermoedelik wel ’n invloed kan hê op die gebruik van taalaanleerstrategieë, is die drie 

taalonderrigbenaderings wat in die Afrikaanse Taalverwerwingsmodules gebruik word. Dit 

word in die volgende gedeelte kortliks bespreek. Die drie onderrigbenaderings wat in al drie 

modules in kombinasie gebruik word, is die sosialeleerbenadering, die leerdergesentreerde 

benadering en die kommunikatiewe benadering. Die drie benaderings is reeds in afdeling 2.5 

bespreek. In die volgende gedeelte bring ek die taalonderrigbenaderings in verband met die 

deelnemers se gebruik van taalaanleerstrategieë. Ek is van mening dat die gebruik van 

taalaanleerstrategieë opgesluit lê in die gebruik van die taalonderrigbenaderings in die 

modules. Die Afrikaanse Taalverwerwing-dosente en -tutors leer dus vir studente, bewustelik 

of onbewustelik, taalaanleerstrategieë deur die verskillende taalonderrigbenaderings in die klas 

toe te pas. 

Oxford et al. (1989: 33), is van mening dat taalaanleerstrategieë opgesluit lê in die 

kommunikatiewe benadering, dus deur die benadering in die klas toe te pas, leer studente 

outomaties ook taalaanleerstrategieë aan. Volgens Oxford et al. (1989: 30) word die 

kommunikatiewe benadering in vier beginsels ingedeel, en elke beginsel help om goeie 

taalaanleerstrategieë by studente te kweek. Die eerste van die beginsels is kommunikatiewe 

bevoegdheid. Alle taalaanleerstrategieë is op kommunikatiewe bevoegdheid gefokus, maar 

metakognitiewe strategieë, sosiale strategieë en affektiewe strategieë kan veral hiermee help. 

Die tweede beginsel is om kommunikatief met foute om te gaan. Sosiale strategieë kan hier 

goed werk. Jy vra byvoorbeeld klasmaats om jou te help om die foute reg te stel. Die derde 

beginsel is die integrasie van al vier die taalvaardighede (lees, skryf, luister en praat). Die beste 

manier om die taalvaardighede te ontwikkel is om al die taalaanleerstrategieë te gebruik. Die 

laaste beginsel is fokus op outentieke taal. Kognitiewe strategieë kan hier help. 

Die leerdergesentreerde benadering word ook gekoppel aan die hoër gebruik van 

taalaanleerstrategieë. White (2008: 5) verduidelik dat die gebruik van taalaanleerstrategieë ’n 
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groot komponent van die leerdergesentreerde benadering is. Dié benadering fokus veral op 

selfgerigte leer, en om dit te bewerkstellig kort studente metodologiese voorbereiding wat die 

aanleer van taalaanleerstrategieë insluit.  

Die sosiale leer-benadering, hou nie soseer verband met taalaanleerstrategieë oor die algemeen 

nie, maar dit fokus veral op die gebruik van sosiale strategieë. Die fokus van hierdie benadering 

is grootliks samewerking met ander. 

As daar na die drie benaderings in terme van taalaanleerstrategieë gekyk word, is daar twee 

standpunte wat myns insien ter sprake kom. Eerstens, die gebruik van hierdie benaderings gee 

aanleiding daartoe dat studente in ’n redelike mate van taalaanleerstrategieë gebruik maak, soos 

wat die data aandui. Tweedens is ek van mening dat die gebruik van dié benaderings, veral die 

sosiale leer-benadering, verband hou met die uiters hoë gebruik van sosiale strategieë onder 

deelnemers. In die volgende gedeelte word daar gekyk na watter strategieë die meeste en die 

minste deur die deelnemers gebruik. 

Die SIT-vraelys is volgens Oxford (1990) in ses verskillende afdelings verdeel en elke afdeling 

verteenwoordig ’n strategie. Die verskillende afdelings is op die SIT-vraelys in Addendum C 

aangedui.  

Die indeling lyk soos volg: 

• Direkte strategieë: 

➢ Deel A (Geheuestrategieë) 

➢ Deel B (Kognitiewe strategieë) 

➢ Deel C (Vergoedingstrategieë) 

• Indirekte strategieë: 

➢ Deel D (Metakognitiewe strategieë) 

➢ Deel E (Affektiewe strategieë) 

➢ Deel F (Sosiale strategieë) 

Elke deelnemer se gemiddelde telling per afdeling word bereken deur die som van die 

antwoorde van van daardie afdeling te deel deur die aantal vrae in daardie afdeling. 

𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔(𝑋) =
∑ 𝐴𝑛𝑡𝑤𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒(𝑋)

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑟𝑎𝑒 (𝑋)
 

Waar X verwys na ’n spesifieke afdeling op die vraelys. 
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Elke deelnemer se gemiddelde telling vir elke afdeling van die SIT-vraelys is statisties bewerk 

om te bepaal watter strategieë die meeste en die minste deur die deelnemers gebruik word. Dit 

word in die onderstaande grafiek aangedui. 

Grafiek 3: Gemiddelde SIT-telling van al die deelnemers vir die verskillende strategieë 

Ek verskaf vervolgens die grafiek van wat die deelnemers se telling vir elke afdeling aandui. 

Die grafiek sal later in die bespreking, wanneer individuele deelnemers se resultate bespreek 

word, gebruik word. 
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Grafiek 4: Grafiek van individuele deelnemers se telling vir die verskillende afdelings 

In bostaande grafiek 3 is dit duidelik dat die strategie wat die meeste gebruik word, deel F is. 

Volgens Oxford (1990) is deel F sosiale strategieë.  

’n Paar afleidings kan hieruit gemaak word.  

Taalgebruik is ’n vorm van sosiale gedrag. Kommunikasie met ander is dus noodsaaklik vir 

die aanleer van ’n tweede taal (Oxford, 1990: 10). Sosiale strategieë sluit substrategieë in soos 

om vrae te vra, om met ander saam te werk en om met ander te simpatiseer (Verwys na die 

volledige bespreking van sosiale strategieë onder afdeling 2.6.2 en ook na die volledige 

klassifikasie in addendum E).  

Die hoë gebruik van sosiale strategieë kan weer verband hou met die 

taalverwerwingsbenaderings wat in die klas gebruik word – die kommunikatiewe benadering, 

die leerdergesentreerde benadering en die sosialeleerbenadering, wat hierbo uiteengesit is.  

 Die drie benaderings plaas groot klem op aspekte soos samewerking met ander en 

kommunikasie in die klas, veral natuurlike kommunikasie tussen studente. Laasgenoemde 
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aspekte vorm ook deel van sosiale strategieë. Die gebruik van die sosiale leer-benadering is 

veral belangrik wanneer daar gekyk word na die hoë gebruik van sosiale strategieë onder 

deelnemers. Die benadering plaas ’n groot fokus op groepwerk en veronderstel dat leer nie kan 

plaasvind sonder samewerking met ander nie. As die sosiale leer-benadering dus deur 

taalaanbieders in die modules toegepas word, is dit voor die hand liggend dat sosiale strategieë 

onder deelnemers baie hoog sal wees. Die taalverwerwingsbenaderings wat in die 

taalverwerwingsklasse aan die Universiteit Stellenbosch gebruik word, is nie al wat help om 

sosiale strategieë onder deelnemers te bevorder nie. Taalverwerwingstudente het elke week een 

tutoriaal. Tutoriale behels kleiner groepe studente waartydens klasbesprekings plaasvind. Daar 

is ongeveer tien tot vyftien studente in ’n tutoriaalklas. Die fokus van hierdie klasse is om 

onderwerpe te bespreek wat in die hooflesings behandel is en veral om studente te motiveer 

om met mekaar te praat – met ander woorde om informele gespreksvoering te bewerkstellig. 

In hierdie module word sosiale strategieë dus gereeld deur studente toegepas. 

Die kategorie wat die minste gebruik word, is die geheuestrategieë (deel A). Geheuestrategieë 

word onder direkte strategieë geklassifiseer. Geheuestrategieë is belangrik vir die stoor en 

herroep van nuwe inligting van die tweede taal – verwys na afdeling 2.6.1 vir ’n vollediger 

bespreking en na addendum E vir die volledige klassifikasie. Daar is reeds genoem dat Oxford 

(1990: 40) van mening is dat geheuestrategieë ná laerskoolvlak nie dikwels deur studente 

gebruik word nie en dat dié studente wat dit wel doen, dit nie besef nie. Dit is dus nie ongewoon 

dat dit die kategorie is wat die minste gebruik word nie. 

Chen (2014) se studie, wat hieronder bespreek word, bied meer duidelikheid oor hoekom 

vaardiger taalaanleerders nie gereeld van geheuestrategieë gebruik maak nie. 

In Chen (2014) se studie word daar gekyk na hoe strategiegebruik onder verskillende 

ouderdomsgroepe lyk – met ander woorde, ondersoek word ingestel na watter 

ouderdomsgroepe meer geneig is om van sekere strategieë gebruik te maak. Al die deelnemers 

in Chen (2014) se studie het Engels as ’n vreemde taal geneem. Tweehonderd-en-vyftig 

laerskoolleerders (ouderdom 10 tot 12) het aan die studie deelgeneem en 279 tersiêre studente 

(ouderdom 20 tot 22). Ander ouderdomsgroepe het ook deelgeneem, maar daardie groepe is 

nie van toepassing op hierdie bespreking nie. Chen het die SIT gebruik om data in te samel en 

die gevolgtrekkings gemaak wat hieronder bespreek word. 

Daar is eerstens ’n beduidende verskil tussen die strategiegebruik van laerskoolleerders en 

tersiêre studente. Die grootste hiervan is dat laerskoolleerders die meeste van geheuestrategieë 
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gebruik maak, terwyl tersiêre studente die minste van geheuestrategieë gebruik maak. Hierdie 

bevinding korreleer met die studie van Chesterfield en Chesterfield (1985), wat beweer dat 

kinders eers strategieë soos repetisie (herhaling) en memorisering gebruik en dat hulle eers 

daarná strategieë begin ontwikkel wat hulle in staat stel om met ander in gesprek te tree. Hulle 

ontwikkel heel laaste strategieë wat te doen het met taalbewustheid en die monitor van 

grammatikale foute. In teenstelling hiermee het tersiêre studente meestal van affektiewe en 

sosiale strategieë gebruik gemaak. Die rede hiervoor kan wees dat, soos wat leerders ouer word, 

hulle groter motivering het om sosiale en affektiewe strategieë te gebruik, omdat hulle meer 

geneig is om ander mense in die taalaanleerproses te betrek. Hulle is gemakliker om vrae te 

vra; om met huistaalsprekers te kommunikeer; om saam met ander te werk en, as studente wat 

die taal as ’n vak gekies het, is hulle ook meer bereid om oor die doeltaal se kultuur te leer 

(Chen 2014: 144-148). 

Die kategorie wat naas sosiale strategieë die meeste in die onderhewige empiriese ondersoek 

gebruik word, is vergoedingstrategieë (deel C). As daar na grafiek 3 gekyk word, is dit duidelik 

dat vergoedingstrategieë byna net so dikwels as sosiale strategieë aangewend word. 

Vergoedingstrategieë word onder direkte strategieë geklassifiseer. Dit help studente om die 

tweede taal te gebruik, selfs al is daar ’n groot gaping in hulle kennis van die tweede taal. Daar 

bestaan altesaam tien vergoedingstrategieë: raaiskote waag; die gebruik van taalkundige 

leidrade; raaiskote met behulp van ander leidrade as taalkundige leidrade; oorskakel na die 

eerste taal; hulp vra; die gebruik van handgebare; kommunikasie gedeeltelik of heeltemal 

vermy; aanpassing van die boodskap om te vergoed vir gebrekkige woordeskat; die onderwerp 

van die gesprek self kies (om byvoorbeeld beperkte woordeskat te omseil); nuwe woorde 

bedink en skep en laastens die gebruik van sinonieme (Oxford, 1990: 48). Dit is interessant dat 

hierdie groep deelnemers ’n hoë gebruik van vergoedingstrategieë toon. Die studente het reeds 

Afrikaans as Eerste Addisionele Taal vanaf laerskool gehad en het dus al baie kennis van die 

taal opgebou. Tesame hiermee het ek as tutor van die ATV-188 module ook ervaar dat studente 

’n hoë vlak van kennis van die taal besit, veral in terme van praat. Oxford (1990: 49) beweer 

egter dat dit nie net beginnertaalaanleerders is wat dikwels van vergoedingstrategieë gebruik 

maak nie. Gevorderde taalaanleerders en selfs eerstetaalsprekers waag dikwels raaiskote as ’n 

vergoedingstrategie wanneer hulle ’n nuwe woord hoor of nie weet wat ’n woord beteken nie. 

Vergoedingstrategieë word nie net toegepas wanneer daar ’n tekort aan die woordeskat is nie, 

dit word ook gebruik wanneer studente ’n gebrek aan grammatikale kennis het. In die geval 

van hierdie groep deelnemers kan die toename in die gebruik van vergoedingstrategieë eerder 
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verband hou met die gebrek aan grammatikale kennis en nie soseer met die gebrek aan 

woordeskat nie. Hulle gebruik byvoorbeeld die verkeerde vorm van die werkwoord om te 

beskryf wat hulle bedoel of om hulle boodskap oor te dra. In ’n ATV-188 mondelingopdrag 

word die volgende sin deur ’n student gesê: “Die groep het weer opgestaan en sterk gekry”. 

“Gekry” word gebruik in plaas van “geraak” of “geword”. ’n Ander voorbeeld is “Mense kan 

nie die gelede los” – “gelede” in plaas van “verlede” en sonder die tweede “nie”, wat dikwels 

uitgelaat word. 

Ek moet op hierdie punt ook na die kategorie wat die tweede minste gebruik word, kyk. Dit is 

affektiewe strategieë, deel E. Aan die begin van die studie in afdeling 2.2.1 het ek Krashen 

(1981) se teorie bespreek waarin hy verduidelik hoe belangrik affektiewe faktore vir die 

suksesvolle verwerwing van ’n tweede taal is. Oxford (1990) stem saam met Krashen en 

verduidelik dat die affektiewe aspek die student se sleutel tot sukses in die tweede taal is. Dit 

is dus problematies dat studente nie baie van affektiewe taalaanleerstrategieë gebruik maak nie. 

Affektiewe strategieë sluit byvoorbeeld in om emosies te beheer, motivering te bewerkstellig 

en houdings teenoor die tweede taal te verbeter, soos in afdeling 2.6.2 verduidelik is. As 

studente nie van hierdie strategieë gebruik maak nie, kan suksesvolle taalverwerwing nie 

plaasvind nie, soos wat Krashen in sy affektiewefilterhipotese verduidelik. 

Oxford (1990: 43) skryf in haar boek dat kognitiewe strategieë die gewildste kategorie onder 

taalaanleerders is. Kognitiewe strategieë verwys na die gebruik van strategieë soos die 

inoefening van die taal, opsommings doen, aantekeninge maak, vertaling, ensovoorts. In my 

studie het ek egter gevind dat hierdie kategorie nie so gewild is soos wat Oxford (1990: 43) in 

haar navorsing bevind het nie. ’n Moontlike rede hiervoor is dat hierdie tipe strategieë 

tydrowend is. Op universiteitsvlak is die akademiese werklading baie groter as op skool en 

deelnemers kan moontlik aktiwiteite soos opsomming en inoefening sien as iets wat baie tyd 

verg, omdat dit elke dag gedoen moet word om suksesvol te wees. Baie deelnemers voel ook 

dalk dat hulle nie inoefening nodig het nie, omdat hulle reeds goeie sprekers van die taal is. 

Die doel van die bespreking hierbo is om ’n oorsig van die data-ontleding van die 

taalangstigheidskaal en SIT-vraelyste te bied. Taalangstigheid is nie beduidend hoog onder 

deelnemers nie en deelnemers gebruik ook nie noodwendig min taalaanleerstrategieë nie. 

Laasgenoemde sal weer by die beantwoording van die navorsingsvrae ter sprake kom. Die 

strategieë wat die meeste deur deelnemers gebruik word, is sosiale strategieë, wat te verwagte 
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is, as daar gekyk word na die taalverwerwingsbenaderings, soos die sosialeleerbenadering, wat 

in die taalverwerwingsmodule gebruik word.  

In die volgende gedeelte word die bogenoemde data gebruik om te sien of daar ’n verband 

tussen die deelnemers se taalangstigheid en taalaanleerstrategieë bestaan. 

4.4 Algemene verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë 

Ek gee vervolgens eers die grafiek (grafiek 4), wat die verband of korrelasie tussen die twee 

veranderlikes aanwys. Daarna volg ’n bespreking van die grafiek. 

Grafiek 5: Korrelasie tussen vlak van taalangstigheid en taalaanleerstrategieë 

Die blou lyn op die grafiek dui ’n LOESS of ’n plaaslike polinoomregressie-kurwe (“local 

polynomial regression curve”) aan. Die LOESS-metode is ’n statistiese metode waar ’n egalige 

kurwe “smooth curve” tussen twee veranderlikes ingepas word. Die kurwe word gebruik om 

die algemene tendens in die data te wys (Jacoby, 2000: 577). Die afhanklike veranderlike is 

die gemiddelde SIT-telling op die y-as. Die onafhanklike veranderlike is die angstelling op die 

x-as. Die blou lyn op die grafiek stel die LOESS-kurwe voor. Die kolle op die grafiek dui 

deelnemers aan. 

As daar na die blou lyn op die grafiek gekyk word, toon die horisontale kurwe wat die lyn volg 

dat daar nie ’n verband tussen taalaanleerstrategieë en angs is nie. Die algemene tendens in die 
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data toon dus dat daar vir die taalverwerwingstudente nie ’n sterk verband tussen 

taalaanleerstrategieë en angs bestaan nie. 

Veronderstel dat die blou lyn ’n afwaartse kurwe sou maak – dan daal die SIT-telling namate 

die angstelling verhoog. Laasgenoemde dui dan op ’n negatiewe verband tussen die twee 

veranderlikes. Daar is reeds in die inleiding genoem dat hierdie tipe resultaat met die aanvang 

van die dataverweking te wagte was. 

Daar moet in hierdie stadium genoem word dat die afwaartse kurwe wat die blou lyn wél maak, 

nie gesien moet word as ’n verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë nie. As daar 

gekyk word na twee kolle op die afwaartse kurwe (angstelling ongeveer 160 en SIT-telling 1.8) 

veroorsaak hierdie deelnemers dat die blou lyn skerp daal. Dit is omdat die datastel baie klein 

was en omdat net twee van die deelnemers naastenby hierdie kombinasie van angstelling en 

SIT-telling toon. ’n Mens sal dus eintlik daardie twee deelnemers ignoreer as daar na die 

tendens van die blou lyn gekyk word. 

Om by die moontlike rede uit te kom dat daar nie ’n verband tussen die twee veranderlikes is 

nie verwys ek na Pawlak (2011) se studie wat in afdeling 2.8 bespreek is. Pawlak (2011) het 

nie, soos met die ander studies wat behandel is, ’n sterk verband tussen taalangstigheid en 

taalaanleerstrategieë gevind nie. Hy het ’n paar redes vir die bevinding verskaf, maar een van 

die redes was dat die studente ’n gevorderde kennisvlak van die taal gehad het, soos in hierdie 

studie ook die geval is. Ander redes sluit in dat daar te min deelnemers aan die studie 

deelgeneem het – dit is ook ’n faktor wat in hierdie studie ’n probleem is en dit kom weer later 

ter sprake. 

Hieronder volg ’n bespreking van individuele deelnemers wat interessante resultate opgelewer 

het. 

4.5 Bespreking van individuele deelnemers 

In die bespreking van individuele deelnemers bied ek eerstens ’n tabel met die onderskeie ses 

deelnemers se angstelling en SIT-telling aan en daarna bespreek ek elkeen en poog om 

verbande tussen die angsskaal en die taalaanleerstrategieë te betrek. 
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Tabel 1: Tabel van angstellings en SIT-tellings vir individuele bespreking 

In hierdie gedeelte word daar gefokus op die drie deelnemers met die hoogste angstelling 

(deelnemers 19, 14 en 1), asook die drie deelnemers met die laagste angstelling (deelnemers 

18, 13 en 30).  

Ek kyk na elke deelnemer se strategiegebruik en doen ook ’n indringender ontleding van die 

betrokke deelnemers se vraelyste. Regdeur die bespreking word daar terugverwys na Oxford 

(1990) se klassifikasie van hoë, medium en lae gebruikers van taalaanleerstrategieë wat ek 

aangepas het, soos in afdeling 2.6 verduidelik is: 

Hoë gebruikers:  3.5 tot 5.0 

Medium gebruikers:  2.5 tot 3.4 

Lae gebruikers:  1.0 tot 2.4 

Daar word ook deur die bespreking gebruik gemaak van die tellings op die vyfpunt-Likertskaal: 

“Never or almost true of me” (1); “Generally not true of me” (2); “Somewhat true of me” (3); 

“Generally true of me” (4) en “Always or almost always true of me” (5). 

Ek begin vervolgens met die drie deelnemers wat die hoogste angstelling op die 

angstigheidskaal getoon het.  

 

 

 

Deelnemers met laagste angstellings Telling op 

angstigheidskaal 

Gemiddelde SIT-telling 

18 47 3.02 

13 51 2.52 

30 60 2.12 

Deelnemers met hoogste angstellings   

19 160 2.32 

14 161 2.30 

1 136 3.2 
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Deelnemers 19 14 1 

Geheuestrategieë 1.5 1.6 3.2 

Kognitiewe strategieë 2.5 1.93 3.07 

Vergoedingstrategieë 3.17 3 3.17 

Metakognititiewe strategieë 2.0 2.89 3.67 

Affektiewe strategieë 2.3 2.83 2.83 

Sosiale strategieë 2.5 1 3.17 

Tabel 2: Deelnemers met die hoogste angstelling se strategiegebruik 

Deelnemer 19 se telling op die angstigheidskaal is 160 (tabel 2) en die telling op die SIT is 2.32 

(tabel 2), wat gekategoriseer word as ’n lae gebruiker van taalaanleerstrategieë. Deelnemer 14 

se telling op die angstigheidskaal is 161 (tabel 2) en die telling op die SIT is 2.30 (tabel 2), ook 

in die laegebruikersgroep. Deelnemers 19 en 14 beleef hoë vlakke van angs en ’n lae gebruik 

van taalaanleerstrategieë. Daar kan dus afgelei word dat daar ’n negatiewe verband tussen 

hierdie deelnemers se taalangstigheid en hulle taalaanleerstrategieë bestaan. Deelnemer 1 het 

die derde hoogste telling (136) op die angsskaal, maar sy/haar SIT-telling is 3.2, wat in die 

mediumgebruikersgroep val. Die deelnemer volg dus nie die negatiewe korrelasie soos hierbo 

genoem nie.  

Ek bespreek deelnemer 1 se resultate hieronder. 

Die angstelling van deelnemer 1 val steeds in die hoëangskategorie, maar is betreklik laer as 

dié van deelnemers 14 en 19. Dit is moontlike die rede vir sy/haar hoër strategiegebruik. As 

daar na hierdie deelnemer se SIT-vraelys gekyk word, is daar nie een kategorie wat besonder 

laag of buitengewoon hoog vertoon nie. Die deelnemer het in al die kategorieë min of meer 

dieselfde tellings gekry. Dit kan ook op grafiek 4 gesien word. Alhoewel dit die geval is, blyk 

dit dat affektiewe strategieë die minste gebruik word. Affektiewe strategieë is strategieë wat 

direk verband hou met die verlaging van angs (verwys na addendum E vir die volledige 

klassifikasie). Die student het byvoorbeeld vir vrae soos “I try to relax whenever I feel afraid 

of using Afrikaans” en “I encourage myself to speak Afrikaans even when I am afraid of 

making a mistake”, slegs ’n telling van 2 gegee. Dit dui daarop dat, al is die student ’n medium 

gebruiker van taalaanleerstrategieë, hy/sy sukkel om strategieë toe te pas om angs te beheer. 

Dit kan ook die rede wees vir die deelnemer se hoë angstelling. 

Deelnemers 19 en 14 se angstellings is betreklik hoër as dié van deelnemer 1. Hierdie 

deelnemers het op die angstigheidskaal ’n telling van 5 gegee vir byna elke stelling wat op 
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taalangstigheid dui. In die angstigheidvraelys is dit duidelik dat hulle die verlammende fisiese 

simptome van taalangs ervaar. Vir stellings soos “I tremble when I know that I am going to be 

called on in Afrikaans class”; “I start to panic when I have to speak Afrikaans without 

preparation in Afrikaans class”; “I can feel my heart pounding when I am going to be called on 

in Afrikaans class”; “I feel more tense and nervous in my Afrikaans class than in my other 

classes”, het beide deelnemers ’n telling van 5 gegee. 

Hieronder volg deelnemer 19 se resultate: 

Dit is duidelik dat deelnemer 19 op die SIT-vraelys die meeste van al die deelnemers van 

vergoedingstrategieë gebruik maak (verwys na grafiek 4). As daar na hierdie gedeelte van die 

deelnemer se vraelys gekyk word, het die deelnemer ’n hoë telling van 4 gegee vir stellings 

soos “When I cannot think of a word during a conversation in Afrikaans, I use gestures”; “I 

make up new words if I do not know the right ones in Afrikaans” en “If I cannot think of an 

Afrikaans word, I use a word or phrase that means the same thing”. Hieruit kan afgelei word 

dat daar by die deelnemer ’n groot gaping in sy/haar kennis van Afrikaans bestaan, wat as ’n 

moontlike rede voorgehou kan word vir die hoë angstelling. As daar na die deelnemer se 

affektiewe strategieë gekyk word, wat direk met die verlaging van angs te doen het, is dit die 

kategorie wat die deelnemer die derde minste gebruik. Stellings soos “I have a language 

learning journal to write down feelings about Afrikaans” en “I talk to someone else about how 

I feel when I am learning Afrikaans”, het slegs ’n telling van 1 gekry. Die lae gebruik van 

affektiewe strategieë kan ook gekoppel word aan die hoë angstelling.  

Deelnemer 14 het, soos deelnemer 19, ook meestal van vergoedingstrategieë gebruik gemaak. 

Laasgenoemde dui weer eens op ’n beperkte kennis van Afrikaans en beteken dat dit moontlik 

die vlak van angstigheid beїnvloed. Wat interessant is van hierdie deelnemer is die beduidend 

lae gebruik van sosiale strategieë. Die deelnemer het ’n baie lae telling van 1 vir sosiale 

strategieë gekry. As daar na grafiek 3 gekyk word, word hierdie strategie die meeste onder al 

die deelnemers gebruik. Die deelnemer is moontlik te angstig om Afrikaans met ander mense 

te praat of te oefen, maar as gevolg van die angstigheid kry die deelnemer dan nie genoeg 

blootstelling aan Afrikaans nie. By laasgenoemde vererger die angstoestand weer wanneer 

hy/sy wél die taal moet gebruik. 

Vervolgens word die deelnemers met die laagste angstellings bespreek om aan te dui hoe hulle 

strategiegebruik en vraelyste lyk. 
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Deelnemers 18 13 30 

Geheuestrategieë 2.22 1.78 1.6 

Kognitiewe strategieë 3.29 2.57 2.42 

Vergoedingstrategieë 2.17 2.67 2.0 

Metakognitiewe strategieë 3.33 2.78 2.55 

Affektiewe strategieë 2.83 2.5 2.16 

Sosiale strategieë 3.83 3.0 1.33 

Tabel 3: Strategiegebruik van deelnemers met die laagste angstellings 

Ek het aan die begin van hierdie bespreking genoem dat ek verwag het om ’n negatiewe 

korrelasie in die data te sien – met ander woorde ek het veronderstel dat deelnemers met ’n lae 

angstelling ’n hoë gebruik van taalaanleerstrategieë sal toon. Dit is egter nie die geval met die 

drie deelnemers met die laagste angstellings nie: deelnemers 18, 13 en 30. Deelnemer 18 se 

telling op die angstigheidskaal is 47 en die telling op die SIT is 3.02, wat in die 

mediumgebruikersgroep val. Deelnemer 13 se angstelling is 51 en die SIT-telling is 2.52 

(mediumgebruikersgroep); deelnemer 30 se angstelling is 60 en die telling op die SIT is 2.12 

(laegebruikersgroep). 

Deelnemer 18 het byvoorbeeld by stellings op die angsskaal soos “In Afrikaans class, I can get 

so nervous that I forget things I know” en “I feel more tense and nervous in my Afrikaans class 

than in my other classes”, ’n telling van 1 (“rarely used”) gegee – ’n duidelike aanduiding 

daarvan dat die deelnemer nie die fisiese simptome van angs in die Afrikaansklas ervaar nie. 

As daar na die deelnemer se SIT-vraelys gekyk word, het hy/sy die meeste van sosiale 

strategieë gebruik gemaak. Laasgenoemde stem ooreen met die algemene tendens wat die data 

opgelewer het.  

Die kategorie wat die minste gebruik is, is vergoedingstrategieë. In die vraelys kan gesien word 

dat die deelnemer nie van “raai” as ’n vergoedingstrategie gebruik maak nie, soos wél die geval 

is by deelnemers 19 en 14, wat hoogs angstige studente is. Stellings soos “To understand 

unfamiliar Afrikaans words, I take guesses” het ’n telling van een gekry. Die deelnemer het 

wel by die volgende stelling, “If I cannot think of an Afrikaans word, I use a word or phrase 

that means the same thing”, ’n telling van 5 gegee. Die gebruik van sinonieme as ’n 

vergoedingstrategie kan daarop dui dat die deelnemer oor ’n hoë vlak van kennis van Afrikaans 

beskik. 
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Deelnemer 13 se angstelling is 51 en sy/haar SIT-telling is 2.52, wat ook in die 

mediumgebruikersgroep val. Op hierdie deelnemer se angsskaal kan ook gesien word dat hy/sy 

nie noodwendig die fisiese simptome van angs ervaar nie. Stellings soos “I tremble when I 

know that I am going to be called on in Afrikaans class” en “I start to panic when I have to 

speak without preparation in Afrikaans class”, het ’n telling van 1 gekry. Die deelnemer se 

SIT-vraelys toon dat sosiale strategieë die meeste gebruik is en kognitiewe strategieë die 

minste, wat ooreenstem met die tendens wat oor die algemeen in die data gevind is.  

Deelnemer 30 se angstelling is 60 en sy/haar SIT-telling is 2.12, wat in die laegebruikersgroep 

val. Daar sou verwag word dat ’n deelnemer met ’n betreklik lae angstelling ’n hoë SIT-telling 

sal hê. As daar na die deelnemer se SIT-vraelys gekyk word, is dit interessant om op te merk 

dat hierdie deelnemer die minste van sosiale strategieë gebruik maak. Laasgenoemde stem nie 

ooreen met die algemene tendens wat in die data voorkom nie en ook nie met die bevindinge 

ten opsigte van deelnemers 18 en 13 nie. Uit die SIT-vraelys blyk dit dat die student byna geen 

poging aanwend om met Afrikaanse sprekers te praat nie. Stellings soos “I ask Afrikaans 

speakers to correct me when I talk”, “I practise Afrikaans with other students” en “I ask help 

from Afrikaans speakers”, het almal ’n telling van 1 gekry. ’n Mens sou verwag dat iemand 

wat so min met Afrikaanssprekendes te doen kry, redelik angstig sal wees om die taal te praat. 

As daar na die deelnemer se affektiewe strategieë gekyk word, is dit duidelik dat die deelnemer 

’n poging aanwend om sy/haar angs te verlaag. “I try to relax whenever I feel afraid of using 

Afrikaans”, het byvoorbeeld ’n telling van 5 gekry. Die deelnemer het ook ’n redelike gebruik 

van metakognitiewe strategieë getoon – dit is die kategorie wat hierdie deelnemer die meeste 

gebruik het. In hierdie afdeling het die deelnemer ’n telling van 5 gegee by die stelling “I try 

to find as many ways as I can to use my Afrikaans”. Al skram die deelnemer daarvan weg om 

met ander in Afrikaans te praat, probeer hy/sy dus op ander maniere Afrikaans gebruik. Die 

deelnemer probeer dus nie om Afrikaans te ontwyk nie, wat ’n moontlike rede vir die lae 

angstelling kan wees.  

Die resultate van die individuele deelnemers het interessante resultate opgelewer. Die 

deelnemers met die hoogste angstellings het, soos ek verwag het, ’n lae SIT-telling gehad. Ek 

het egter nie verwag dat die deelnemers met die laagste angstellings ook nie baie hoë SIT-

tellings sal hê nie.  
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4.6 Slot 

In hierdie hoofstuk is daar gepoog om die data-ontleding van die empiriese ondersoek te 

bespreek met behulp van grafieke en tabelle om die data visueel uit te beeld. Die algemene vlak 

van taalangstigheid onder die deelnemers is eerste bespreek, gevolg deur ’n bespreking van die 

algemene gebruik van taalaanleerstrategieë en die algemene verband tussen 

taalaanleerstrategieë en taalangstigheid. In die inleiding is reeds genoem dat ’n moontlike 

negatiewe verband tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid te wagte was. In afdeling 4.4 

is bevind dat dit nie die geval is nie en dat daar nie ’n verband tussen die twee veranderlikes 

bestaan nie. Die vlakke van angs is ook nie so hoog soos daar aanvanklik verwag is nie – die 

moontlike rede hiervoor is dat deelnemers ten tyde van die studie alreeds drie maande lank met 

die module besig was. Daar was dus reeds genoeg tyd om gemaklik te raak met Afrikaans en 

te begin tuis voel in die Afrikaans-klas. 

In hierdie hoofstuk is aandag ook gewy aan die deelnemers se gebruik van 

taalaanleerstrategieë. Daar is bevind dat die deelnemers oor die algemeen ’n redelike vlak van 

taalaanleerstrategieë gebruik: die meeste deelnemers het in die mediumgebruikersgroep geval, 

soos gesien in grafiek 2. Moontlike redes vir die bevinding is in afdeling 4.3 bespreek. Die 

belangrikste van hierdie redes is die feit dat die meeste deelnemers vanaf laerskoolvlak met 

Afrikaans te doen gehad het. Die moontlikheid bestaan dus dat hulle al baie tyd gehad het om 

taalaanleerstrategieë te ontwikkel. Die kommunikatiewe benadering, tesame met die 

leerdergesentreerde benadering en die sosialeleerbenadering wat in die module gebruik word, 

kan ook tot die gebruik van taalaanleerstrategieë bydra. Tesame met die bespreking is daar ook 

gefokus op watter taalaanleerstrategieë die meeste en watter die minste deur deelnemers 

gebruik word. Sosiale strategieë word die meeste deur al die deelnemers gebruik en dit kan 

toegeskryf word aan die gebruik van tutoriaalgroepe en die drie taalverwerwingsbenaderings 

wat deel vorm van die ATV 188-, EAT 177- en EAT 179-modules..  

In die tweede gedeelte van die hoofstuk is daar gefokus op individuele deelnemers se data en 

vraelyste. Die drie deelnemers met die laagste angstelling en die drie deelnemers met die 

hoogste angstelling is onderskeidelik bespreek. Daar is veral gefokus op die SIT-vraelyste van 

die deelnemers en op watter strategieë hulle gebruik. 

Die drie navorsingsvrae word met behulp van die data-ontleding in hoofstuk 5 beantwoord.  
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Hoofstuk 5: Gevolgtrekking van data-ontleding 

5.1 Inleiding 

In dié hoofstuk bied ek ’n gevolgtrekking aan van die data-ontleding wat in hoofstuk 4 gedoen 

is om sodoende te poog om die drie navorsingsvrae wat in hoofstuk 1 onder afdeling 1.4 gegee 

is te beantwoord. Voorts word moontlike faktore wat die resultate van die kwantitatiewe studie 

kon beїnvloed het, bespreek en word ’n blik gegee op verdere navorsing wat onderneem kan 

word. 

In hoofstuk 1 van die studie, afdeling 1.3, het ek ’n driedelige navorsingsprobleem 

geïdentifiseer. Die navorsingsprobleem het eerstens gespruit uit navorsing oor taalverwerwing, 

wat aangedui het dat daar ’n leemte bestaan in taalverwerwingsnavorsing oor taalangstigheid 

en die gebruik van taalaanleerstrategieë onder Afrikaanstweedetaalstudente. Daar is nog nie 

studies onderneem om die vlak van taalangstigheid en gebruik van taalaanleerstrategieë onder 

Afrikaanstweedetaalstudente te bepaal nie. Tweedens wys die navorsing van Campbell en Ortiz 

(1991), Kondo en Ying-Ling (2004) en Noormohamadi (2009) dat taalaanleerstrategieë kan 

help om taalangstigheid te hanteer en te verminder. Daar is egter nog nie voldoende bewyse in 

watter mate Afrikaanstweedetaalstudente taalaanleerstrategieë gebruik nie. Daar kan dus nog 

nie ’n verband getrek word tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë onder 

tweedetaalstudente van Afrikaans nie.  

Na aanleiding van die navorsingsprobleem, soos gestel in Hoofstuk 1 en wat hierbo genoem 

word, stel ek drie navorsingsvrae: 

1. In hoe ’n mate ervaar Afrikaanstweedetaalstudente taalangstigheid? 

2.1 In watter mate maak Afrikaanstweedetaalstudente van taalaanleerstrategieë gebruik? 

2.2 Watter taalaanleerstrategieë word die meeste en die minste deur deelnemers gebruik? 

3. In watter mate bestaan daar ’n verband tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid? 

Vervolgens beantwoord ek bogenoemde navorsingsvrae. 

5.2 Beantwoording van navorsingsvrae 

In hoofstuk 4 verskyn die data wat uit die SIT-vraelyste en die angsskaal verkry is. Ek het die 

data met behulp van grafieke en tabelle uitgebeeld en tesame daarmee ’n breedvoerige 

ontleding van die data gedoen om die drie navorsingsvrae te beantwoord. 
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Navorsingsvraag 1 

In afdeling 4.2 word die resultate van die angstigheidskaal bespreek. Die 34 deelnemers is in 

drie groepe verdeel op grond van hulle telling op die angsskaal. Twaalf deelnemers val in die 

lae-angstigheidsgroep, wat geklassifiseer word as tellings tussen 33-36. Die hoë-

angstigheidsgroep (110-165) en die mediumangstigheidsgroep (87-109) behels onderskeidelik 

11 deelnemers elk. Ek het reeds in afdeling 4.2 genoem dat hierdie resultate op ’n gelyke 

verdeling tussen deelnemers met hoë, medium en lae angsvlakke dui.  

Die eerste navorsingsvraag word vervolgens op die volgende wyse beantwoord: 

Tweedetaalstudente van Afrikaans ervaar nie buitensporige hoë vlakke van angs nie, maar 

angsvlakke van studente is ook nie beduidend laag nie. Taalangs kom dus middelmatig onder 

Afrikaanstweedetaalstudente voor. 

Navorsingsvraag 2.1 

Die volgende stap in die data-ontleding was om te bepaal hoe die gebruik van 

taalaanleerstrategieë onder tweedetaalstudente van Afrikaans vertoon. Die 34 deelnemers se 

SIT-vraelyste is ontleed en die resultate is onder afdeling 4.3 bespreek.  

Die deelnemers is op grond van hulle SIT-tellings in drie groepe verdeel. Oxford (1990) verdeel 

die deelnemers in drie gebruikskategorieë: ’n hoë, ’n lae en ’n medium groep. In afdeling 4.3 

kan die verdeling gesien word. 

In grafiek 2 (grafiek van die aantal deelnemers in die onderskeie gebruikskategorieë), kan daar 

gesien word dat die grootste aantal deelnemers onder die mediumgebruikskategorie val, dit wil 

sê, meeste deelnemers se gemiddelde SIT-telling was tussen 2.5 en 3.4. Die meeste van die 

deelnemers is dus mediumgebruikers van taalaaleerstrategieë. 

Die antwoord op die eerste deel van die tweede navorsingsvraag lyk dus soos volg:  

Afrikaanstweedetaalstudente gebruik in ’n redelike mate taalaanleerstrategieë en die algemene 

gebruik van taalaanleerstrategieë onder hierdie studente is nie beduidend laag nie. 

Navorsingsvraag 2.2 

Die data-ontleding toon van watter taalaanleerstrategieë die studente gebruik maak. Onder 

afdeling 4.3 word daar onder andere gekyk na watter strategieë die meeste en die minste deur 

deelnemers gebruik word.  
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Op grafiek 3 (grafiek van die gemiddelde SIT-telling van al die deelnemers vir die verskillende 

strategieë) word die gemiddelde SIT-telling van al die deelnemers vir elke kategorie uitgebeeld. 

Deel F (sosiale strategieë) is die meeste gebruik en Deel C (vergoedingstrategieë) die tweede 

meeste. Die hoë gebruik van sosiale strategieë kan moontlik toegeskryf word aan die 

kommunikatiewe benadering, die sosialeleerbenadering en die leerdergesentreerde benadering 

wat in die hooflesings en die kleiner groepe (tutoriaalgroepe) vir besprekings gebruik word. 

Die kategorie wat die minste gebruik is, is deel A (geheuestrategieë) met ’n moontlike rede die 

feit dat studente volgens Oxford (1990: 40) ná laerskoolvlak nie meer regtig baie van 

geheuestrategieë gebruik maak nie. 

Die antwoord op die tweede deel van die tweede navorsingsvraag is dus:  

Deelnemers maak die meeste gebruik van sosiale strategieë en gebruik geheuestrategieë die 

minste.  

Navorsingsvraag 3 

Die laaste gedeelte van die data-ontleding is om ’n moontlike verband tussen 

taalaanleerstrategieë en taalangstigheid te vind. 

Ek het in die literatuurstudie onder afdeling 2.8 vier studies bespreek (naamlik dié van 

Noormohamadi, 2009; Pawlak, 2011; Mohammadi et al. 2013 en Shabani, 2015) wat ’n 

verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë gevind het. Drie van die studies het ’n 

sterk negatiewe verband vertoon, terwyl Pawlak (2011) se studie nie ’n baie sterk korrelasie 

tussen die twee veranderlikes getoon het nie. 

’n Negatiewe verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë veronderstel dat studente 

wat hoë angstigheidsvlakke beleef, ’n laer SIT-telling sal hê of minder van taalaanleerstrategieë 

gebruik sal maak. Dit kan ook andersom gestel word, naamlik dat studente met ’n lae SIT-

telling of wat minder van taalaanleerstrategieë gebruik maak, ’n hoër angstelling sal hê. Ek het 

verwag om hierdie negatiewe verband in my empiriese ondersoek te vind, op grond van die 

vooraf navorsing wat ek gedoen het en ook op grond van my waarneming as tutor vir 

Afrikaanse Taalverwerwingstudente.  

In afdeling 4.4 het ek probeer om ’n moontlike verband tussen taalaanleerstrategieë en 

taalangstigheid uit te wys. Die verband tussen die twee veranderlikes is visueel uitgebeeld in 

grafiek 5 (grafiek tussen die vlak van taalangstigheid en taalaanleerstrategieë). Die grafiek dui 

’n LOESS-kurwe aan – ’n statistiese metode om ’n tendens in ’n data-stel aan te wys. Die 
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LOESS-kurwe, die blou lyn op grafiek 5, toon ’n horisontale kurwe, wat daarop dui dat daar 

nie ’n verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë is nie.  

Die antwoord op die derde navorsingsvraag is dan soos volg: 

Daar bestaan nie ’n sterk verband tussen tweedetaalstudente van Afrikaans se gebruik van 

taalaanleerstrategieë en taalangstigheid nie. 

5.3 Gevolgtrekkings oor individuele deelnemers 

Buiten die drie navorsingsvrae was daar ook verskeie ander aspekte wat uit die data-ontleding 

na vore gekom het.  

Vervolgens het ek na die resultate van sekere deelnemers gaan kyk. Die deelnemers is die drie 

deelnemers met die hoogste angstelling en die drie deelnemers met die laagste angstelling. 

In die ontleding van die individuele deelnemers se resultate en vraelyste, het ek gefokus op die 

drie deelnemers met die hoogste angstelling (deelnemers 19, 14 en 1). Deelnemer 19 en 14 het 

baie lae gebruik van taalaanleerstrategieë getoon en albei deelnemers het die meeste van 

vergoedingstrategieë gebruik gemaak. Laasgenoemde dui op ’n beperkte kennis van Afrikaans 

en beteken dat dit moontlik die vlak van angstigheid beїnvloed het. Deelnemer 1 het in die 

mediumgebruikskategorie geval en het die laagste gebruik van sosiale strategieë onder al die 

deelnemers getoon. Die deelnemer is moontlik angstig om met ander sprekers Afrikaans te 

oefen en kry gevolglik nie genoeg blootstelling aan Afrikaans nie, wat weer lei tot hoë 

angstigheid.  

Die drie deelnemers met die laagste angstelling is deelnemers: 18, 13 en 30. Deelnemer 13 en 

18 se SIT-tellings val beide onder die mediumgebruikskategorie en nie in die hoë 

gebruikskategorie soos verwag nie. Wat interessant is, is dat deelnemer 30 se telling in die lae 

gebruikskategorie val. Daar sal verwag word dat ’n deelnemer met so ’n lae angstelling van 

baie taalaanleerstrategieë gebruik maak. Die deelnemer het wel ’n hoë gebruik van 

metakognitiewe strategieë getoon, wat wys dat hy/sy ’n poging aanwend om Afrikaans in die 

alledaagse lewe te gebruik. Laasgenoemde kan ’n rede vir die lae angstelling wees. 

In die lig van die Covid-19-pandemie was daar ’n paar uitdagings om die studie te onderneem, 

veral in die lig van die data-insameling vir die studie. Daar is ook tekortkominge omdat die 

studie die eerste in sy soort is ten opsigte van Afrikaanstweedetaalstudente. Die uitdagings en 

tekortkominge van die studie word vervolgens bespreek. 
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5.4 Uitdagings en tekortkominge van studie 

Daar is verskeie faktore wat ’n empiriese ondersoek kan beїnvloed en waaroor die navorser nie 

altyd beheer het nie. 

As gevolg van die Covid-19-situasie in Suid-Afrika, moes ek die vraelyste vir die deelnemers 

per e-pos aanstuur en op hulle staatmaak om dit aan my terug te besorg. Daar is dus baie 

potensiële deelnemers wat vergeet het om dit terug te stuur, of wat miskien gesukkel het om 

dit terug te stuur. Dalk was die proses om die vraelyste in te vul te tydrowend. Ek dink dat as 

die vraelyste in die klas uitgedeel kon word en in in klastyd beantwoord is, sou dit die data-

insamelingsproses vergemaklik het en daar sou ook heel moontlik meer deelnemers gewees het 

wat aan die studie deelgeneem het. Ek is van mening dat ’n groter groep deelnemers ’n 

positiewer invloed op die uitkoms van die studie sou gehad het en moontlik ’n meer 

verteenwoordigende prentjie geskep het.  

Nog ’n faktor wat ek glo ’n invloed kon gehad het, is die feit dat die deelnemers se eerste taal 

verskil. Baie van die deelnemers se eerste taal is Engels, maar daar is wel deelnemers wie se 

eerste taal ’n ander inheemse taal is. Die invloed van die eerste taal wanneer ’n tweede taal 

aangeleer word, is van groot belang. As ’n groep deelnemers met dieselfde eerste taal gebruik 

word, kan dit die veranderlikes wat moontlik ’n invloed op die resultate kan hê, beperk.  

Die empiriese ondersoek maak gebruik van vraelyste om data in te samel. Die vraelyste verlang 

eerlike response van die studente en bevat subjektiewe en onverifieerbare data omdat hulle 

moontlik daaraan dink om antwoorde te verskaf wat hulle dink die navorser benodig of hulle 

is te haastig om die vrae goed deur te lees. 

Ek het reeds genoem dat die studie die eerste in sy soort is. Daar is dus baie ruimte om 

tekortkominge reg te stel en die studie na ’n groter gemeenskap uit te brei. Ek bespreek 

vervolgens moontlikhede vir verdere studie. 

5.5 Verdere studie 

Die navorsingsprojek het die potensiaal om na die groter universiteitsgemeenskap uit te brei.  

Daar is ruimte by die Universiteit Stellenbosch om so ’n studie te onderneem en verskeie 

fakulteite te betrek.  

By sommige departemente, soos die Departement Sielkunde, is daar meestersgraadstudente 

wat Engelshuistaalsprekers is maar wat die praktiese deel van hulle studies in Afrikaanse 
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gemeenskappe moet doen. Dit sal interessant wees om te sien hoe hierdie studente 

taalangstigheid hanteer en hoe dit hulle praktiese werk beїnvloed. Verder is daar ander 

departemente by die universiteit wat moontlik dieselfde tipe probleme ervaar, byvoorbeeld die 

voorgraadse studente van die Departement Maatskaplike Werk wat dikwels vreemde- of 

tweedetaalstudente van Afrikaans is en in Afrikaanse plaasgemeenskappe moet werk. Die 

Universiteit Stellenbosch het ook ’n baie groot gemeenskap van internasionale studente. Dit 

sal interessant wees om te ondersoek hoe taalangstigheid hierdie studente beїnvloed en of hulle 

ook van taalaanleerstrategieë gebruik maak. 

Die moontlikheid bestaan dat daar uit die hierdie tesis en navorsing wat onderneem is, 

werkwinkels vir taalaanleerstrategieë ontwikkel kan word. 

Ek is ook van mening dat, as die studie uitgebrei word, daar plek is om meer kwalitatiewe 

navorsingsaspekte in te bring. In die vraelyste kan oop vrae (“open ended questions”) wees, 

waar studente hulle eie persepsies oor taalangs en taalaanleerstrategieë kan gee. Onderhoude 

met onderwysers of enige ander taalaanbieders wat by tweedetaalonderrig betrokke is, asook 

individuele onderhoude met deelnemers, sal ook die navorsing versterk. Daar is ook plek om 

die verband tussen taalangstigheid en spesifieke taalaanleerstrategieë te ondersoek. Ek het in 

die studie kortliks hierna verwys, maar daar is nog baie ruimte vir uitbreiding . 

5.6 Slot 

Die doel van die hoofstuk is om die data-ontleding wat in hoofstuk 4 aangebied is, saam te vat 

en die vier navorsingsvrae soos in hoofstuk 1 uiteengesit te beantwoord. Studente beleef nie 

besondere hoë vlakke van angs nie en gebruik in’n redelike mate taalaanleerstrategieë. Daar 

kan dus nie ’n verband getrek word tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë onder 

Afrikaanstweedetaalstudente nie.  

Die hoofstuk het ook ten doel gehad om verdere navorsing wat uit hierdie studie kan spruit te 

bespreek, asook faktore wat die studie beïnvloed het. Faktore wat die studie beïnvloed het, sluit 

grootliks aan by die data-insamelingsproses. Die proses kon dalk op ’n ander manier gedoen 

word om meer deelnemers te werf. Tesame hiermee kon ander veranderlikes, soos die feit dat 

deelnemers verskillende moedertale praat, die resultate beïnvloed. 

Die studie het die potensiaal om na die groter universiteitsgemeenskap uit te brei, en ander 

fakulteite te betrek waar studente moontlik taalangstigheid beleef. Daar is ook ruimte vir meer 

kwalitatiewe navorsing, soos onderhoude met deelnemers en taalaanbieders.  
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Hoofstuk 6: Samevatting 

Die doel van die studie is om die verband tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid onder 

Afrikaanstweedetaalstudente aan die Universiteit Stellenbosch te bestudeer. Om dié doel te 

bereik moes ek eers ’n ondersoek na taalangstigheid en taalaanleerstrategieë onderneem, omdat 

die twee faktore nog nie onder hierdie studente ondersoek is nie. Die studie begin met ’n 

literatuurstudie wat hoofsaaklik op dié twee temas gefokus is.  

Die literatuurstudie is in drie dele verdeel: 

1. ’n Oorsig van taalangstigheid met ’n spesifieke fokus op die navorsing van Horwitz et 

al. (1986). Die oorsig word gevolg deur ’n bespreking van die angstigheidskaal wat 

deur Horwitz et al. (1986) ontwerp is. Die angstigheidskaal het ’n baie belangrike rol 

in die data-insamelingsproses gespeel, omdat dit die instrument is wat gebruik is om 

deelnemers se angs te meet. 

2. ’n Bespreking oor taalaanleerstrategieë met ’n spesifieke fokus op die navorsing van 

Oxford (1990). Sy gee in haar boek eerstens haar klassifikasie van taalaanleerstrategieë, 

wat die basis van die SIT vorm. Tweendens bevat die boek ’n uitgebreide bespreking 

van elke strategie met voorbeelde en hulpmiddels vir onderwysers of dosente. Aan die 

einde van die boek gee sy beide weergawes van die SIT-vraelys (5.0) en (7.0), asook 

aanwysings oor hoe om die vraelyste te gebruik en die data te verwerk. Oxford (1990) 

se taalaanleerstrategieë, soos vervat in hierdie boek word breedvoerig in afdeling 2.6 

bespreek, asook die SIT, omdat dit een van die belangrikste data-

insamelingsinstrumente in die studie is.  

3. In die laaste gedeelte van die literatuurstudie doen ek kortliks ’n bespreking oor studies 

soortgelyk aan my empiriese ondersoek, met ander woorde studies wat ook die verband 

tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë ondersoek. Die studies sluit in dié van 

Noormohamadi (2009), Pawlak (2011), Mohammadi et al. (2013) en Shabani (2015).  

Ek som ten slotte die belangrikste punte van die bogenoemde dele hier op.  

Dit is belangrik om te onthou dat taalangstigheid en taalaanleerstrategieë eers in die breë 

spektrum van taalverwerwing geplaas moet word. Ek verwys in hierdie geval weer na Krashen 

se affektiewefilterhipotese. Krashen (1981: 70) argumenteer in sy affektiewefilterhipotese dat 

’n persoon optimaal leer in ’n omgewing van lae angs, hoë selfvertroue en hoë motivering. As 

’n student ’n hoë vlak van angs ervaar, ontwikkel studente ’n verstandelike of sielkundige 

blokkasie wat hulle daarvan weerhou om die inset (in hierdie geval die tweede taal) ten volle 
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te verstaan en te gebruik op só ’n manier dat suksesvolle leer kan plaasvind (Krashen, 1981: 

70). Taalangstigheid speel dus ’n groot rol in die verwerwing van ’n tweede taal.  

Taalangstigheid as ’n navorsingsveld het ’n baie lang geskiedenis, soos bespreek in afdeling 

2.2, maar dit is Horwitz et al. (1986) se studie wat taalangstigheid die eerste keer as ’n 

spesifieke soort angstigheid wat van ander angs onderskei kan word, geïdentifiseer en 

gekonseptualiseer het. Dit is myns insiens belangrik om te noem dat taalangstigheid ’n spesiale 

soort angs is wat spesifiek beperk is tot die tweedetaalklaskamer. Die angs ontstaan volgens 

Horwitz et al. (1986: 125) weens ’n negatiewe emosionele reaksie van taalaanleerders op die 

aanleer van ’n tweede taal. Die negatiewe reaksie word geassosieer met die onderontwikkelde 

vermoë om in ’n tweede taal te kan kommunikeer. Taal en “die self” hou baie nou verband met 

mekaar en die onvermoë om in ’n tweede taal te kommuikeer het ’n direkte uitwerking op 

iemand se selfbeeld en lei tot negatiewe selfevaluering, wat aanleiding gee tot die taalangs wat 

die persoon beleef (Horwitz et al., 1986: 128). 

Die definiëring en konseptualisering van taalangs deur Horwitz et al. (1986) het gelei tot die 

ontwikkeling van die angstigheidskaal. Die angstigheidskaal is in hierdie studie gebruik om 

tweedetaalstudente van Afrikaans se taalangs te toets. Die skaal bevat ’n hoë mate van interne 

betroubaarheid en word vandag nog in studies oor taalangstigheid gebruik – verwys onder meer 

na die studies van Russell (2020) en van Ismail en Hastings (2020). 

Die volgende gedeelte van die literatuurstudie is om taalaanleerstrategieë te ondersoek. 

Taalaanleerstrategieë word gesien as ’n stel vaardighede wat die student gebruik om die taal 

makliker aan te leer. Dit is belangrik om te onthou dat taalaanleerstrategieë onder meer gebruik 

kan word om taalangstigheid te verminder aangesien Kondo en Ying-Ling (2004: 259) 

postuleer dat taalaanleerstrategieë binne die veld van taalangstigheid as remediërende 

strategieë beskou word. In my bespreking van taalaanleerstrategieë het ek hoofsaaklik gefokus 

op die navorsing van Oxford ( 1990) en haar boek Language Learning Strategies: What every 

teacher should know. In hierdie boek verskaf sy ’n klassifikasie van taalaanleerstrategieë wat 

altesaam uit 62 strategieë bestaan. Die strategieë is in afdeling 2.6 bespreek en in Addendum 

E kan die volledige klassifikasie gesien word. Ek gee net weer kortliks die belangrikste 

indeling: Direkte strategieë fokus regstreeks op die taal wat aangeleer word en bestaan uit 

geheuestrategieë, kognitiewe strategieë en vergoedingstrategieë. Indirekte strategieë het ’n 

indirekte invloed op die taalaanleerproses en bestaan uit affektiewe strategieë, metakognitiewe 

strategieë en sosiale strategieë. 
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Die klassifikasiesisteem het aanleiding gegee tot die ontwikkeling van die SIT. Die SIT is ’n 

belangrike instrument in my navorsing en word gebruik om die frekwensie van 

taalaanleerstrategieë onder studente te toets. Ek het van weergawe 7.0 van die SIT gebruik 

gemaak. Dit bestaan uit vyftig items. Ek het ook die vraelys op sekere plekke aangepas in terme 

van bewoording – die oorspronklike vraelys kan in addendum D gesien word. Die SIT beskik 

oor ’n hoë mate van interne betroubaarheid, net soos die angsskaal. 

In die laaste gedeelte van die literatuurstudie het ek gekyk na studies wat die verband tussen 

taalaanleerstrategieë en taalangstigheid ondersoek. In afdeling 2.8 het ek vier sulke studies 

bespreek, naamlik; Noormohamadi (2009), Pawlak (2011), Mohammadi et al. (2013) en 

Shabani (2015). Die metodologie van al hierdie studies was min of meer soortgelyk en het 

dieselfde resultate gelewer, naamlik dat dit ’n negatiewe verband tussen taalaanleerstrategieë 

en taalangstigheid aangedui het, wat beteken dat studente met hoë angsvlakke minder van 

taalaanleerstrategieë gebruik maak. Pawlak (2011) se resultate verskil egter van die ander drie 

studies. Hy het nie ’n sterk verband tussen taalaanleerstrategieë en taalangstigheid gevind nie 

en skryf die resultaat toe aan die deelnemers wat op ’n gevorderde taalvaardigheidsvlak van 

die tweede taal is. Ten slotte noem ek in hoofstuk 2 dat daar nog nie vantevore navorsing was 

wat taalangstigheid onder Afrikaanstweedetaalstudente ondersoek het nie. Die studies wat dit 

wél bespreek, bespreek dit nie breedvoerig nie en noem net dat angstigheid deel is van Krashen 

se affektiewefilterhipotese.  

In die literatuurstudie was die doel om eerstens ’n breedvoerige bespreking van taalangstigheid 

aan te bied deur dit teen ’n sielkundige agtergrond te bespreek en ’n oorsig oor 

taalangstigheidsnavorsing en die ontwikkeling van die angsskaal te bied. Tweedens is 

taalaanleerstrategieë binne die veld van taalangstigheid gesitueer as ’n remediërende strategie 

om taalangstigheid te verminder. ’n Breedvoerige bespreking van die verskillende 

taalaanleerstrategieë is aangebied aan die hand van Oxford (1990) se klassifikasiesisteem, 

asook ’n bespreking oor die SIT wat uit hierdie klassifikasiesisteem voortgespruit het. Die 

literatuurstudie vorm die basis vir my kwantitatiewe navorsing wat in die tweede gedeelte van 

die studie onderneem is. 

In die empiriese ondersoek het ek gebruik gemaak van die gemengdenavorsingsmetode, dus 

het ek van kwalitatiewe en kwantatiewe navorsingsmetodes gebruik gemaak. Die gebruik van 

die gemengdenavorsingsmetode verbeter triangulasie. In dié navorsingsontwerp het ek volgens 

Tashakkori en Teddlie (1998: 19) van die dominante-minder-dominante-ontwerp gebruik 
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gemaak – dit beteken dat in my empiriese ondersoek die kwantitatiewe metode meer dominant 

is. Die studie het ’n groot data-insamelingskomponent gehad, waar ek die data van 36 

Afrikaanstweedetaaldeelnemers met behulp van die SIT en die angsskaal ingesamel het. 

Hierdie data is meestal in die vorm van numeriese waardes aangedui. Die minder dominante 

ontwerp was die kwalitatiewe metode, in die vorm van ’n narratiewe bespreking van die 

resultate. 

In hoofstuk 4 het ek die data wat ek ingesamel het, aangebied: eerstens met behulp van grafieke 

en tabelle om die data visueel uit te beeld en tweedens deur middel van ’n narratiewe 

beskrywing daarvan. Die hoofstuk vorm die kern van die navorsing, omdat al die vooraf 

navorsing hier bymekaar kom in die vorm van twee datastelle, naamlik die data op die 

angsskaal en die data van die SIT vir die 34 deelnemers. Die ontleding van die data het gelei 

tot beantwoording van die vier navorsingsvrae, naamlik in hoofstuk 5. Die belangrikste van 

hierdie vier vrae is die vraag: “Bestaan daar ’n verband tussen taalangstigheid en 

taalaanleerstrategieë onder Afrikaanstweedetaalstudente aan die Universiteit Stellenbosch”? 

Na aanleiding van die data-ontleding in hoofstuk 4 en die gevolgtrekking in hoofstuk 5 kan 

daar ten slotte gesê word dat daar nie ’n sterk verband tussen taalangstigheid en 

taalaanleerstrategieë onder tweedetaalstudente van Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch 

bestaan nie.  

Na afloop van my literatuurstudie het ek verwag om wél ’n verband tussen die twee 

veranderlikes te vind. Daar is verskeie redes hoekom daar nie ’n sterk verband tussen die twee 

veranderlikes bestaan nie, soos in afdeling 4.4 verduidelik is. Ek is van mening dat die grootste 

van hierdie redes toegeskryf kan word aan die feit dat die studente ’n redelike hoë vlak van 

kennis van Afrikaans het. Tesame hiermee het hulle ook moontlik vanaf ’n jong ouderdom met 

Afrikaans te doen gekry en beweeg hulle in openbare sfere waar Afrikaans gereeld gebruik 

word.  
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Addendum A: Taalangstigheidskaal (FLCAS) – Vraelys wat in die studie gebruik is. 

Taalangstigheidskaal (FLCAS26) 

Instructions 

Please make sure to fill in and sign the consent form before starting the questionnaire. 

The following questionnaire will be used to test your level of language anxiety you may experience in 

the Afrikaans Language Acquisition class. The researcher will elaborate more on this topic in class or 

via email. Use a X to mark the response that is the truest of you:  

1. NEVER OR ALMOST NEVER TRUE OF ME means that the statement is very rarely true of 

you. 

2. USUALLY NOT TRUE OF ME means that the statement is true less than half the time. 

3. SOMEWHAT TRUE OF ME means that the statement is true of you about half the time. 

4.  USUALLY TRUE OF ME means that the statement is true more than half of the time. 

5. ALWAYS OR ALMOST ALWAYS TRUE OF ME means that the statement is true of you 

almost always. 

 

 1.Never 

or almost 

never 

true of me 

2.Usually 

not true of 

me 

3.Somewhat 

true of me 

4.Usually 

true of me 

5.Always 

or almost 

always 

true of me 

1. I never feel quite sure 

of myself when I am 

speaking in my 

Afrikaans class. 

     

2. *I do not worry about 

making mistakes in 

my Afrikaans class. 

     

3. I tremble when I 

know that I am going 

to be called on in 

Afrikaans class. 

     

4. It frightens me when I 

do not understand 

what the lecturer/tutor 

is saying in Afrikaans. 

     

5. *It would not bother 

me at all to take more 

Afrikaans language 

classes.  

     

6. During Afrikaans 

class, I find myself 

thinking about things 

that have nothing to 

do with the module. 

     

 
26 This questionnaire has been adapted from the original questionnaire designed in 1986 by Horwitz, Horwitz, & 

Cope. 
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7. I keep thinking that 

the other students are 

better at Afrikaans 

than I am. 

     

8. *I am usually at ease 

during tests in my 

Afrikaans class. 

     

9. I start to panic when I 

have to speak without 

preparation in 

Afrikaans class. 

     

10. I worry about the 

consequences of 

failing my Afrikaans 

classes. 

     

11. *I do not understand 

why some people get 

so upset over 

Afrikaans classes. 

     

12. In Afrikaans class, I 

can get so nervous I 

forget things I know. 

     

13. It embarrasses me to 

give answers in my 

Afrikaans class. 

     

14. *I would not be 

nervous speaking in 

Afrikaans with native 

speakers. 

     

15. I get upset when I do 

not understand what 

the lecturer/tutor is 

correcting. 

     

16. Even if I am well 

prepared for 

Afrikaans class, I feel 

anxious about it. 

     

17. I often feel like not 

going to my 

Afrikaans class. 

     

18. *I feel confident 

when I speak in the 

Afrikaans class. 

     

19. I am afraid that my 

Afrikaans 

lecturer/tutor is ready 

to correct every 

mistake I make. 

     

20. I can feel my heart 

pounding when I am 
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going to be called on 

in Afrikaans class. 

21. The more I study for 

an Afrikaans class, 

the more confused I 

get. 

     

22. *I do not feel pressure 

to prepare very well 

for Afrikaans classes. 

     

23. I always feel that the 

other students speak 

Afrikaans better than 

I do. 

     

24. I feel very self-

conscious about 

speaking Afrikaans in 

front of other 

students. 

     

25. Afrikaans class moves 

so quickly I worry 

about getting left 

behind. 

     

26. I feel more tense and 

nervous in my 

Afrikaans class than 

in my other classes. 

     

27. I get nervous and 

confused when I am 

speaking in my 

Afrikaans class. 

     

28. *When I am on my 

way to Afrikaans 

class, I feel very sure 

and relaxed. 

     

29. I get nervous when I 

do not understand 

every word the 

Afrikaans 

lecturer/tutor says. 

     

30. I feel overwhelmed 

by the language rules 

you must learn to 

speak Afrikaans. 

     

31. I am afraid that the 

other students will 

laugh at me when I 

speak Afrikaans. 

     

32. *I would probably 

feel comfortable 

around native 
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speakers of Afrikaans. 

33. I get nervous when 

the Afrikaans 

lecturer/tutor asks 

questions which I 

have not prepared in 

advance. 
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Addendum B: Oorspronklike vraelys soos gevind in Horwitz, Horwitz en Cope (1986). 

Instructions 

The following questionnaire will be used to test the level of language anxiety you may 

experience in the foreign language class. The researcher will elaborate more on this topic in 

class. Please make sure to fill in and sign the participation form before starting the 

questionnaire. Use an x to mark the response that is the truest of you:  

6. NEVER OR ALMOST NEVER TRUE OF ME means that the statement is very rarely 

true of you. 

7. USUALLY NOT TRUE OF ME means that the statement is true less than half the time. 

8. SOMEWHAT TRUE OF ME means that the statement is true of you about half the time 

9.  USUALLY TRUE OF ME means that the statement is true more than half of the time 

10. ALWAYS OR ALMOST ALWAYS TRUE OF ME means that the statement is true of 

you almost always. 

 

 Never or 

almost 

never true 

of me 

Usually 

not true of 

me 

Somewhat 

true of me 

Usually 

true of me 

Always or 

almost 

always 

true of me 

I never feel quite sure of myself 

when I am speaking in my foreign 

language class. 

     

I don’t worry about making 

mistakes in my foreign language 

class 

     

I tremble when I know that I’m 

going to be called on in foreign 

language class 

     

It frightens me when I don’t 

understand what the teacher is 

saying in the foreign language 

     

It wouldn’t bother me at all to take 

more foreign language classes 

     

During foreign language class, I 

find myself thinking about things 

that have nothing to do with the 

course 

     

I keep thinking that the other 

students are better at the foreign 

language than I am 

     

I am usually at ease during tests in 

my foreign language class 

     

I start to panic when I have to 

speak without preparation in 

foreign language class 

     

I worry about the consequences of 

failing my foreign language 

classes 
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I don’t understand why some 

people get so upset over foreign 

language classes 

     

In foreign language class, I can get 

so nervous I forget things I know 

     

It embarrasses me to volunteer 

answers in my foreign language 

class 

     

I would not be nervous speaking in 

the foreign language with native 

speakers 

     

I get upset when I don’t 

understand what the teacher is 

correcting 

     

Even if I am well prepared for 

foreign language class, I feel 

anxious about it 

     

I often feel like not going to my 

foreign language class 

     

I feel confident when I speak in 

foreign language class 

     

I am afraid that my foreign 

language teacher is ready to 

correct every mistake I make 

     

I can feel my heart pounding when 

I’m going to be called on in 

foreign language class 

     

The more I study for a foreign 

language class, the more confused 

I get. 

     

I don’t feel pressure to prepare 

very well for foreign language 

class 

     

I always feel that the other 

students speak the foreign 

language better that I do 

     

I feel very self-conscious about 

speaking the foreign language in 

front of other students. 

     

Foreign language moves so 

quickly I worry about getting left 

behind 

     

I feel more tense and nervous in 

my foreign language class than in 

my other classes 

     

I get nervous and confused when I 

am speaking in my foreign 

language class 
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When I’m on my way to foreign 

language class, I feel very sure and 

relaxed. 

     

I get nervous when I don’t 

understand every word the foreign 

language teacher says 

     

I feel overwhelmed by the number 

of rules you must learn to speak 

the foreign language 

     

I am afraid that the other students 

will laugh at me when I speak the 

foreign language 

     

I would probably feel comfortable 

around native speakers of the 

foreign language 

     

I get nervous when the foreign 

language teacher asks questions 

which I haven’t prepared in 

advance 
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Addendum C: Strategie-inventaris vir Taalaanleerstrategieë – Vraelys soos in die studie 

gebruik is 

SILL27 

SILL questionnaire 

Instructions 

This form of the STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING (SILL) is for students 

of Afrikaans as a second language. You will find statements about learning Afrikaans. Please read each 

statement. Please click on (1,2,3,4 or 5) that tells HOW TRUE OF YOU THE STATEMENT IS. 

11. NEVER OR ALMOST NEVER TRUE OF ME means that the statement is very rarely true of you. 

12. USUALLY NOT TRUE OF ME means that the statement is true less than half the time. 

13. SOMEWHAT TRUE OF ME means that the statement is true of you about half the time. 

14.  USUALLY TRUE OF ME means that the statement is true more than half of the time. 

15. ALWAYS OR ALMOST ALWAYS TRUE OF ME means that the statement is true of you almost 

always. 

Part A 

Statement 1 2 3 4 5 

1. I think of relationships between what I already know 

and new things I learn in Afrikaans. 
 

     

2. I use new Afrikaans words in a sentence so I can 

remember them. 
 

     

3. I connect the sound of a new Afrikaans word and an 

image or picture of the word to help me remember 

the word. 
 

     

4. I remember a new Afrikaans word by taking a mental  

picture of a situation in which the word might be 

used. 
 

     

5. I use rhymes to remember new Afrikaans words. 
 

     

6. I use flashcards to remember new Afrikaans words. 
 

     

7. I physically act out new Afrikaans words. 
 

     

8. I review Afrikaans lessons often. 
 

     

9. I remember new Afrikaans words or phrases by 

remembering their location on the page, on the board 

or on a street sign. 

     

 
27 This questionnaire has been adapted from the original questionnaire designed in 1990 by Rebecca Oxford. 
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Part B 

Statement 1 2 3 4 5 

10. I say or write new Afrikaans words several times. 
 

     

11. I try to talk like native Afrikaans speakers. 
 

     

12. I practise the sounds of Afrikaans.  
 

     

13. I use the Afrikaans words I know in different ways. 
 

     

14. I start conversations in Afrikaans. 
 

     

15. I watch Afrikaans language TV shows, go to 

Afrikaans movies or listen to Afrikaans music.  
 

     

16. I read Afrikaans books, magazines, or news.  
 

     

17. I write messages, notes, letters or reports in 

Afrikaans. 
 

     

18. I first skim an Afrikaans passage then go back and 

read it carefully. 
 

     

19. I look for words in my own language which are 

similar to new Afrikaans words. 
 

     

20. I try to find patterns in Afrikaans      

21. I find the meaning of an Afrikaans word by dividing 

it into parts that I understand. 

 

     

22. I try not to translate word for word. 

 

     

23. I make summaries of information that I hear or read 

in Afrikaans. 

 

     

 

Part C 

Statement 1 2 3 4 5 

24. To understand unfamiliar Afrikaans words, I take 

guesses. 
 

     

25. When I cannot think of a word during a conversation 

in Afrikaans, I use gestures. 
 

     

26. I make up new words if I do not know the right ones 

in Afrikaans. 
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27. I read Afrikaans without looking up every new word. 
 

     

28. I try to guess what the other person will say next in 

Afrikaans. 

 

     

29. If I cannot think of an Afrikaans word, I use a word 

or phrase that means the same thing. 
 

     

 

Part D 

Statement 1 2 3 4 5 

30. I try to find as many ways as I can to use my 

Afrikaans. 
 

     

31. I notice my Afrikaans mistakes and use that 

information to help me do better. 

     

32. I pay attention when someone is speaking Afrikaans. 
 

     

33. I try to find out how to be a better learner of 

Afrikaans. 
 

     

34. I plan my schedule so I will have enough time to 

study Afrikaans. 
 

     

35. I look for people I can talk to in Afrikaans. 
 

     

36. I look for opportunities to read as much as possible in 

Afrikaans. 
 

     

37. I have clear goals for improving my Afrikaans skills. 
 

     

38. I think about my progress in learning Afrikaans. 
 

     

 

Part E 

Statement 1 2 3 4 5 

39. I try to relax whenever I feel afraid of using 

Afrikaans. 
 

     

40. I encourage myself to speak Afrikaans even when I 

am afraid of making a mistake. 
 

     

41. I reward myself when I do well in Afrikaans tests or 

assignments. 
 

     

42. I notice if I am tense or nervous when I am studying 

or using Afrikaans. 
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43. I have a language learning journal to write down 

feelings about Afrikaans. 
 

     

44. I talk to someone else about how I feel when I am 

learning Afrikaans. 
 

     

 

Part F 

Statement 1 2 3 4 5 

45. If I do not understand something in Afrikaans, I ask 

the other person to slow down or say it again. 
 

     

46. I ask Afrikaans speakers to correct me when I talk. 
 

     

47. I practise Afrikaans with other students. 
 

     

48.  I ask for help from Afrikaans speakers. 
 

     

49. I ask questions in Afrikaans. 
 

     

50. I try to learn about the culture of Afrikaans speakers.  
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Addendum D: Oorspronklike Vraelys 
Instructions 

This form of the STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING (SILL) is for students of English as 

a second or foreign language. You will find statements about learning English. Please read each 

statement. On the separate worksheet, write the response (1,2,3,4 or 5) that tells HOW TRUE OF 

YOU THE STATEMENT IS. 

16. NEVER OR ALMOST NEVER TRUE OF ME means that the statement is very rarely true of you. 

17. USUALLY NOT TRUE OF ME means that the statement is true less than half the time. 

18. SOMEWHAT TRUE OF ME means that the statement is true of you about half the time 

19.  USUALLY TRUE OF ME means that the statement is true more than half of the time 

20. ALWAYS OR ALMOST ALWAYS TRUE OF ME means that the statement is true of you almost 

always. 

Part A 

1. I think of relationships between what I already know and new things I learn in English. 

2. I use new English words in a sentence so I can remember them. 

3. I connect the sound of a new English word and an image or picture of the word to help me 

remember the word. 

4. I remember a new English word by making a mental picture of a situation in which the word 

might be use 

5. I use rhymes to remember new English words. 

6. I use flashcards to remember new English words. 

7. I physically act out new English words. 

8. I review English lessons often 

9. I remember new English words or phrases by remembering their location on the page, on 

the board or on a street sign. 

Part B 

10. I say or write new English words several times 

11. I try to talk like native English speakers 

12. I practise the sounds of English  

13. I use the English words I know in different ways 

14. I start conversations in English 

15. I watch English language TV shows or go to movies spoken in English 

16. I read for pleasure in English 

17. I write messages, notes letters, or reports in English 

18. I first skim an English passage then go back and read it carefully 

19. I look for words in my own language that are similar to new words in English 

20. I try to find patterns in English 

21. I find the meaning of an English word by dividing it into parts that I understand 

22. I try not to translate word for word 

23. I make summaries of information that I hear or read in English 
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Part C 

24. To understand unfamiliar English words, I make guesses 

25. When I cant think of a word during a conversation in English, I use gestures 

26. I make up new words if I do not know the right ones in English 

27. I read English without looking up every new word 

28. I try to guess what the other person will say next in English 

29. If I cannot think of an English word. I use a word or phrase that means the same thing 

Part D 

30. I try to find as many ways as I can to use my English 

31. I notice my English mistakes and use that information to help me do better 

32. I pay attention when someone is speaking English 

33. I try to find out how to be a better learner of English 

34. I plan my schedule so I will have enough time to study English 

35. I look for people I can talk to in English 

36. I look for opportunities to read as much as possible in English 

37. I have clear goals for improving my English skills 

38. I think about my progress in learning English 

Part E 

39. I try to relax whenever I feel afraid of using English 

40. I encourage myself to speak English even when I am afraid of making a mistake 

41. I give myself a reward or a treat when I do well in English 

42. I notice if I am tense or nervous when I am studying or using English 

43. I write down my feelings in a language learning dairy 

44. I talk to someone else about how I feel when I am learning English 

Part F 

45. If I do not understand something in English, I ask the other person to slow down or say it 

again 

46. I ask English speakers to correct me when I talk 

47. I practise English with other students 

48. I ask for help from English speakers 

49. I ask questions in English 

50. I try to learn the culture of English speakers. 
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Addendum E: Oxford se klassifikasie 
 

Indirekte strategieë 

Metakognitiewe strategieë: 

A. Anker leer 

1. Oorsien materiaal 

2. Skenk aandag 

3. Stel praat uit 

 

B. Bestuur leer 

1. Vind meer uit oor 

taalverwerwing 

2. Organiseer 

3. Identifiseer doel 

C. Evalueer leer 

1. Selfmonitering 

2. Selfevaluering 

 

 

 

 

Affektiewe strategieë: 

A. Angsvermindering 

1. Progressiewe ontspanning, 

diep asemhaling en meditasie 

2. Gebruik musiek 

3. Gebruik lag 

B. Motivering 

1. Maak positiewe stellings 

2. Loop risiko’s 

3. Beloon jouself 

 

C. Emosionele temperatuur 

1. Luister na jou liggaam  

2. Gebruik ’n kontrolelys 

3. Taalaanleer-dagboek 

4. Bespreek gevoelens met 

iemand anders 

Sosiale strategieë: 

A. Vraagstelling 

1. Vra vir verduideliking of verifikasie 

2. Vra vir korreksies 

B. Samewerking met ander 

1. Werk saam met klasmaats 

2. Werk saam met eerstetaalsprekers 

C. Empatie met ander 

1. Ontwikkel kulturele begrip 

2. Raak bewus van ander se gedagtes en gevoelens 
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Direkte strategieë 

Geheue strategieë: 

A. Intellektuele verbande 

1. Groepering 

2. Assosiasie en uitbreiding 

3. Plaas nuwe woorde in konteks 

B. Klanke en beelde 

1. Die gebruik van beelde 

2. Semantiese kartering 

3. Die gebruik van sleutelwoorde 

C. Hersiening 

1. Hersien werk in intervalle 

D. Aksie 

1. Gebruik beweging 

 

Kognitiewe strategieë: 

A. Oefening 

1. Herhaling 

2. Oefen 

3. Herken en gebruik formules en patrone 

4. Herkombineer 

5. Oefen natuurlike kommunikasie 

B. Boodskappe 

1. Kry die idee vinnig 

2. Gebruik hulpbronne vir ontvang en stuur van boodskappe 

C. Analiseer en redeneer 

1. Redeneer deduktief 

2. Analiseer uitdrukkings 

3. Kontrasterende analisering 

4. Vertaling 

5. Oordrag 

D. Strukture vir leer 

1. Neem van notas 

2. Opsom 
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Vergoedingstrategieë:  

A. Intelligente raaiwerk 

a. Gerbruik van linguistiese leidrade 

b. Gebruik van ander leidrade 

B. Oorkoming van kommunikasiestruikelblokke 

a. Slaan oor na die moedertaal 

b. Kry hulp 

c. Gebruik gebare 

d. Vermy kommunikasie gedeeltelik 

e. Kies onderwerp 

f. Pas die boodskap aan 

g. Maak van nuwe woorde 

h. Gebruik sinonieme   
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Addendum F: Etiese klaringsbrief 
 

NOTICE OF APPROVAL 

REC: Social, Behavioural and Education Research (SBER) - Initial Application Form 

8 April 2021 

Project number: 21519 

Project Title: ’n Ondersoek na die verband tussen taalangstigheid en taalaanleerstrategieë onder 

Afrikaanstweedetaalstudente aan die Universiteit Stellenbosch 

Dear Miss Emrie Human 

Your response to stipulations submitted on 25/03/2021 13:04 was reviewed and approved by the REC: Social, 

Behavioural and Education Research (REC: SBE). 

Please note below expiration date of this approved submission: 

Ethics approval period: 

Protocol approval date (Humanities)      Protocol expiration date (Humanities) 

24 March 2021        23 March 2024 

GENERAL REC COMMENTS PERTAINING TO THIS PROJECT: 

INVESTIGATOR RESPONSIBILITIES 

Please take note of the General Investigator Responsibilities attached to this letter. You may commence with your 

research after complying fully with these guidelines. 

 

If the researcher deviates in any way from the proposal approved by the REC: SBE, the researcher must 

notify the REC of these changes. 

Please use your SU project number (21519) on any documents or correspondence with the REC concerning your 

project. 

Please note that the REC has the prerogative and authority to ask further questions, seek additional information, 

require further modifications, or monitor the conduct of your research and the consent process. 

CONTINUATION OF PROJECTS AFTER REC APPROVAL PERIOD 

You are required to submit a progress report to the REC: SBE before the approval period has expired if a 

continuation of ethics approval is required. The Committee will then consider the continuation of the project for 

a further year (if necessary). 

Once you have completed your research, you are required to submit a final report to the REC: SBE for review. 

Included Documents: 

Document Type    File Name     Date   Version 

Proof of permission    proof of submission     03/02/2021 1 

Data collection tool    Human Addendum A    25/02/2021  2 

Data collection tool    Human Addendum B    25/02/2021  2 

Recruitment material   email for participation - DESK aansoek 2   02/03/2021  3 

Default     Institutional Permission_Standard Agreement 2029  25/03/2021  1 

Research Protocol/Proposal  EHuman_Finale voorstel    25/03/2021  2 

Informed Consent Form   Human SU HUMANITIES Consent form template_ 

                          Written 1 – version 3   25/03/2021  3 

Default     TEMPLATE FOR RESPONSE LETTER version 2  25/03/2021  2 
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If you have any questions or need further help, please contact the REC office at cgraham@sun.ac.za. 

Sincerely, 

Clarissa Graham 

REC Coordinator: Research Ethics Committee: Social, Behavioral and Education Research 
National Health Research Ethics Committee (NHREC) registration number: REC-050411-032. 

The Research Ethics Committee: Social, Behavioural and Education Research complies with the SA National Health Act No.61 

2003 as it pertains to health research. In addition, this committee abides by the ethical norms and principles for research 

established by the Declaration of Helsinki (2013) and the Department of Health Guidelines for Ethical Research: Principles 
Structures and Processes (2nd Ed.) 2015. Annually a number of projects may be selected randomly for an external audit. 

 
 
 
  

Principal Investigator Responsibilities 

Protection of Human Research Participants 

As soon as Research Ethics Committee approval is confirmed by the REC, the principal investigator (PI) is 

responsible for the following: 

Conducting the Research: The PI is responsible for making sure that the research is conducted according to the 

REC-approved research protocol. The PI is jointly responsible for the conduct of co-investigators and any research 

staff involved with this research. The PI must ensure that the research is conducted according to the recognised 

standards of their research field/discipline and according to the principles and standards of ethical research and 

responsible research conduct. 

Participant Enrolment: The PI may not recruit or enrol participants unless the protocol for recruitment is 

approved by the REC. Recruitment and data collection activities must cease after the expiration date of REC 

approval. All recruitment materials must be approved by the REC prior to their use. 

Informed Consent: The PI is responsible for obtaining and documenting affirmative informed consent using only 

the REC-approved consent documents/process, and for ensuring that no participants are involved in research prior 

to obtaining their affirmative informed consent. The PI must give all participants copies of the signed informed 

consent documents, where required. The PI must keep the originals in a secured, REC-approved location for at 

least five (5) years after the research is complete. 

Continuing Review: The REC must review and approve all REC-approved research proposals at intervals 

appropriate to the degree of risk but not less than once per year. There is no grace period. Prior to the date on 

which the REC approval of the research expires, it is the PI’s responsibility to submit the progress report in a 

timely fashion to ensure a lapse in REC approval does not occur. Once REC approval of your research lapses, 

all research activities must cease, and contact must be made with the REC immediately. 

Amendments and Changes: Any planned changes to any aspect of the research (such as research design, 

procedures, participant population, informed consent document, instruments, surveys or recruiting material, etc.), 

must be submitted to the REC for review and approval before implementation. Amendments may not be initiated 

without first obtaining written REC approval. The only exception is when it is necessary to eliminate apparent 

immediate hazards to participants and the REC should be immediately informed of this necessity. 

Adverse or Unanticipated Events: Any serious adverse events, participant complaints, and all unanticipated 

problems that involve risks to participants or others, as well as any research-related injuries, occurring at this 

institution or at other performance sites must be reported to the REC within five (5) days of discovery of the 

incident. The PI must also report any instances of serious or continuing problems, or non-compliance with the 

RECs requirements for protecting human research participants. 

Research Record Keeping: The PI must keep the following research-related records, at a minimum, in a secure 

location for a minimum of five years: the REC approved research proposal and all amendments; all informed 

consent documents; recruiting materials; continuing review reports; adverse or unanticipated events; and all 

correspondence and approvals from the REC. 
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Provision of Counselling or emergency support: When a dedicated counsellor or a psychologist provides 

support to a participant without prior REC review and approval, to the extent permitted by law, such activities 

will not be recognised as research nor the data used in support of research. Such cases should be indicated in the 

progress report or final report. 

Final reports: When the research is completed (no further participant enrolment, interactions or interventions), 

the PI must submit a Final Report to the REC to close the study. 

On-Site Evaluations, Inspections, or Audits: If the researcher is notified that the research will be reviewed or 

audited by the sponsor or any other external agency or any internal group, the PI must inform the REC immediately 

of the impending audit/evaluation. 
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