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Opsomming:

Die idee van woordeboekonderrig in die laerskool het nog nie baie aandag in
die opvoedkunde en leksikografie in Suid-Afrika getrek nie. Tans word uitkomsgebaseerde onderrig as model in Suid-Afrikaanse skole gebruik en woordeboekonderrig kan baie goed binne dié
opset geakkommodeer word. In die artikel word probeer om woordeboekonderrig te definieer en
aangetoon watter uitkomste in verband met woordeboekgebruik deur leerders in die intermediêre
fase bereik behoort te word. 'n Model om die proses van woordeboekonderrig te illustreer, word
aangebied. Praktiese voorbeelde van toepaslike woordeboeke vir gebruik in die klaskamer word
bespreek. Die verwagting word gestel dat sowel opvoeders as ouers bewus moet word van die
voordele van woordeboekgebruik en leerders moet aanmoedig om woordeboeke te gebruik.

Sleutelwoorde:

WOORDEBOEKONDERRIG, OPVOEDKUNDE, LEKSIKOGRAFIE, UITKOMSGEBASEERDE ONDERRIG, KURRIKULUMVERKLARING, TAALHANDBOEK, WOORDEBOEKGEBRUIK, TAALVAARDIGHEID, TAALONDERRIG, HULPMIDDEL, WOORDEBOEKVAARDIGHEDE, WOORDEBOEKKULTUUR, NASLAANVAARDIGHEDE, PRIMÊRE NASLAANVAARDIGHEDE, SEKONDÊRE NASLAANVAARDIGHEDE, WOORDEBOEKFUNKSIES, WOORDEBOEKINLIGTING, BUITETEKS, WOORDEBOEKUITKOMSTE, OPVOEDKUNDIGE DOEL, PEDAGOGIESE WOORDEBOEK, SKOOLWOORDEBOEK, AANLEERDERWOORDEBOEK, INTERNETWOORDEBOEK, SELFOONWOORDEBOEK, TEKSRESEPSIE, TEKSPRODUKSIE, KOMMUNIKATIEWE FUNKSIE, KOGNITIEWE FUNKSIE.

Abstract: The Pedagogical Value of Dictionaries: Suggestions for Diction-

ary Education in South Africa. The idea of dictionary education in primary school has not
attracted much attention in education and lexicography in South Africa. At present outcomesbased education is used as model in South African schools and dictionary education can be
accommodated well within this framework. In the article, it is attempted to define dictionary education and to indicate which outcomes regarding dictionary use should be achieved by learners in
the intermediate phase. A model to illustrate the process of dictionary education is presented.
Practical examples of the use of appropriate dictionaries in the classroom are discussed. The
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expectations are set that educators as well as parents should become aware of the advantages of
dictionary use and motivate learners to use dictionaries.

Keywords:
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DICTIONARY CULTURE, REFERENCE SKILLS, PRIMARY REFERENCE SKILLS, SECONDARY
REFERENCE SKILLS, DICTIONARY FUNCTIONS, DICTIONARY INFORMATION, OUTER
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Inleiding
Tydens 'n ouervergadering by 'n laerskool noem die graad 1-opvoeder dat dit
tyd geword het vir leerders om hulle eie woordeboeke te begin gebruik. Dié
woordeboek wat bestaan uit 'n lys alledaagse, algemene woorde waarmee
leerders in die grondslagfase te doen kry, kan gebruik word om dié woorde se
spelling na te slaan. Die leerders kan ook hulle eie woorde waarmee hulle spelprobleme ondervind, met die hulp van die opvoeder tot die woordeboek
byvoeg. Al begin die leerders die woordeboek in graad 1 saamstel, kan hulle
dit deur die hele grondslagfase gebruik en bywerk. Een van die ouers bevraagteken toe die gebruik van 'n woordeboek omdat dit leerders sou aanmoedig om nie die spelling van woorde te leer as hulle dit so maklik in die woordeboek kan naslaan nie! Die vraag kan gestel word of dié kommentaar tekenend is van baie ouers, en ook die Suid-Afrikaanse samelewing se houding
teenoor woordeboeke weerspieël. Koen (2008: 28) beweer tereg dat leerders so
vroeg moontlik, reeds tydens die grondslagfase, aan die gebruik van 'n woordeboek bekendgestel moet word. Die aanleer van woordeboekvaardighede
word as 'n integrale deel van die ontwikkeling van leeselemente beskou. Koen
(2008: 8) doen aan die hand dat 'n eenvoudige woordeboek deur opvoeders
saamgestel word sodat leerders die alfabetiese stelsel kan aanleer. Sy definieer
woordeboekvaardighede as die vermoë van leerders om letters en/of woorde
te alfabetiseer, 'n woord in 'n woordeboek na te slaan en om gidswoorde te
gebruik.
Die doel van hierdie artikel is om die opvoedkundige waarde van woordeboeke te ondersoek en om opvoeders, opvoedingsinstansies, asook woordeboekuitgewers daarvan bewus te maak. Die volgende aspekte word in hierdie
artikel onder die loep geneem:
—
—
—
—

Wat is woordeboekonderrig?
Die status van woordeboekonderrig in Suid-Afrika
Wat is die voordele van woordeboekonderrig?
Die proses van woordeboekonderrig
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Praktiese voorbeelde van woordeboekonderrig
Die rol van opvoeders in woordeboekonderrig

Die fokus van die artikel is op die onderrig van woordeboeknaslaanvaardighede in die laerskool. Voorvereistes hiervoor is kennis van die woordeboektipologie, die besef van die belangrikheid van naslaanvaardighede en die kennis van praktiese onderrigsituasies in die klaskamer. Maar het opvoeders die
kennis, vaardighede en materiaal om woordeboekonderrig aan te bied? Taalhandboeke vir die laerskool voorsien nie inligting oor woordeboeknaslaanvaardighede nie en noem nie strategieë om woordeboekonderrig met taalkunde te integreer nie. Dié situasie kan die persepsie onder opvoeders laat ontstaan
dat woordeboekonderrig nie so belangrik is soos taalverwerwing en die taalkundeprogram nie. Voorstelle word gedoen vir praktiese, uitkomsgebaseerde
maniere om woordeboekonderrig aan te bied, asook voorbeelde van woordeboeke om te gebruik.

Wat is woordeboekonderrig?
Tydens 'n taalonderrigprogram word 'n leerder se taalvaardigheid ten opsigte
van praat, lees, skryf en luister verbeter. 'n Woordeboek is een van die hulpmiddels beskikbaar aan die taalopvoeder om leerders te help om hulleself te
kan help (Hartmann 1987: 181). Béjoint (1989: 212) wys daarop dat leerders wat
weet hoe om woordeboeke te gebruik, beter in taaltake presteer as dié wat nie
weet hoe om woordeboeke te gebruik nie. Volgens Herbst en Stein (1987: 116)
is woordeboeke naslaanwerke, en soos in die geval van enige naslaansisteem,
moet gebruikers sekere naslaanvaardighede kan toepas. Naslaanvaardighede
kan deur volgehoue oefening aangeleer word en op skool met direkte leer deur
opvoeders ingeskerp word. Naslaanvaardighede ontwikkel dus nie natuurlik
nie, maar moet aangeleer word.
Die onderrig van naslaanvaardighede ten opsigte van woordeboeke maak
'n integrale deel van woordeboekonderrig uit. Gouws (2006: 79) wys daarop
dat daar veral ses strukture van kernbelang is vir die suksesvolle en optimale
onttrekking van inligting uit 'n skoolwoordeboek. Hierdie strukture is naamlik
die dataverspreidingstruktuur, die toegangstruktuur, die makrostruktuur, die
mikrostruktuur, die adresseringstruktuur en die mediostruktuur. Indien die
genoemde strukture in ag geneem word, kan twee vlakke van naslaanvaardighede onderskei word, naamlik primêre en sekondêre naslaanvaardighede. Dit
behoort aan leerders tydens woordeboekonderrig geleer te word. Primêre
naslaanvaardighede verwys na die algemene toegang tot 'n woordeboek, dit
wil sê kennis en gebruik van die toegangstruktuur (alfabetiese struktuur in die
meeste gedrukte skoolwoordeboeke), of die toepas van algemene soekprosedures in aanlynwoordeboeke. Vir jonger leerders in die intermediêre fase vir wie
selfs die gebruik van 'n alfabetiese toegangstruktuur problematies kan wees,
moet opvoeders kennis van die alfabetvolgorde doelgerig en planmatig oordra.
Dit sluit kennis tot die derde alfabetlettervolgorde in.
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Sekondêre naslaanvaardighede verwys na die verstaan van woordeboekspesifieke soekroetes om byvoorbeeld 'n toepaslike antwoord te vind op 'n
vraag gevra deur 'n leerder of 'n probleem gestel deur 'n opvoeder. Die strukture verskil dus van woordeboek tot woordeboek. Dit sluit kennis van die
dataverspreidingstruktuur, die makrostruktuur, die mikrostruktuur, die adresseringstruktuur en die mediostruktuur in. Voorbeelde van verskillende soekareas in 'n woordeboek is byvoorbeeld uitspraakinligting, betekenisinligting,
grammatikale inligting, gebruiksfeerinligting en etimologiese inligting. Tipes
buitetekste in skoolwoordeboeke wat vir leerders van groot waarde kan wees,
byvoorbeeld lyste name van die Suid-Afrikaanse provinsies, ampstale, en hoofstede, en die uiteensetting van mate en gewigte, is ook woordeboekspesifiek.
Sekondêre naslaanvaardighede kan woordeboekspesifiek, asook taalspesifiek
wees.
Baie leerders is onbewus van die verskillende beskikbare woordeboeksoorte en sal enige soort woordeboek gebruik om 'n vraag te probeer beantwoord. Hulle sal na enige woordeboeksoort verwys as "die woordeboek",
heeltemal onbewus van die spesifieke eienskappe van so 'n woordeboek. Kipfer (1987: 46) het met behulp van 'n vraelys onder Amerikaanse senior sekondêre studente bevind dat min van hulle die verskil tussen 'n tweetalige en 'n
eentalige aanleerderwoordeboek kon verduidelik, asook die verskillende groottes van 'n standaard eentalige woordeboek. Kennis van woordeboektipologie
sal opvoeders en leerders help om 'n toepaslike woordeboek te kies om sodoende hulle taalvrae op te los. Die aanleer van woordeboektipologie maak 'n
belangrike deel van woordeboekonderrig uit.
Woordeboekonderrig kan dus beskryf word as die onderrig van primêre
en sekondêre naslaanvaardighede spesifiek aan 'n woordeboeksoort, asook die
onderrig van woordeboektipologie. Uitkomste bereik sluit die suksesvolle
gebruik van woordeboeke deur leerders in, wat impliseer dat hulle bevredigende antwoorde op hulle vrae oor byvoorbeeld uitspraak, betekenis, grammatika, gebruiksfeer en etimologie kon verkry. Woordeboekonderrig behoort op
'n natuurlike wyse met betrekking tot taalprobleme en inligtingsprobleme
onderrig te word, ondersteun deur die gebruik van woordeboektekste en
woordeboekverbandhoudende tekste. Onderskeid kan tussen woordeboekonderrig en taalonderrig gemaak word — eersgenoemde verwys na die optimale gebruik van 'n woordeboek, terwyl laasgenoemde verwys na uitkomste
wat bereik moet word, byvoorbeeld in verband met korrekte taalgebruik,
tydens die raadpleging van 'n woordeboek.

Die status van woordeboekonderrig in Suid-Afrika
Daar is tot dusver min navorsing oor woordeboekonderrig in Suid-Afrikaanse
skole onderneem. Carstens (1995: 106) verwys na navorsing wat in Europa
gedoen is en vergelyk dit met die toestand in Suid-Afrika. In 1995 was die situasie in Europese en Suid-Afrikaanse skole betreffende woordeboekonderrig
min of meer dieselfde. Daar word in sillabusse gemeld dat leerders in staat
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moet wees om algemene naslaanwerke te kan gebruik, maar daar word geen
melding van woordeboekonderrig of die onderrig van naslaanvaardighede
gemaak nie. Volgens onlangse mondelinge mededelings vind woordeboekonderrig nie formeel in die volgende Europese lande in skole plaas nie: Engeland (M. Rundell 2008), België (S. Verlinde 2009) en Denemarke (S. Tarp 2009).
Béjoint (1989: 208) wys daarop dat talle skrywers in verskillende lande en
tale die behoefte aan woordeboekonderrig beklemtoon: Flaherty (1923),
Mathews (1964), Beattie (1973), Croft (1973), Barone (1979), Tono (1984), Hausmann (1986), Hartmann (1988) en Kühn (1987).
Met die instel van die Nasionale Kurrikulumverklaring in 2002 (NKV
2002) het die situasie betreffende die inhoud van taalsillabusse sedert 1995 in
Suid-Afrika verander. In die 1995-sillabus is daar slegs genoem dat leerders in
staat moet wees om algemene naslaanwerke te gebruik. In die NKV word daar
wel in die verklaring ten opsigte van tale in die intermediêre en senior fases
melding gemaak van uitkomste van woordeboekgebruik, naamlik dat leerders
byvoorbeeld in staat moet wees om 'n woordeboek te kan benut om spelling en
betekenis te kontroleer. Die volgende assesseringstandaarde kom onder Taalstruktuur en -gebruik in die intermediêre fase voor:
Graad 4
Teken woorde in 'n persoonlike woordeboek op
Toon ontwikkelende kennis van die kompleksiteit
van alfabetiese volgorde

Gaan spelling en betekenis
in 'n woordeboek na

Graad 5
Skep eie persoonlike
spellys
Toon kennis van die kompleksiteit van alfabetiese
volgorde waar die orde
volgens die 1ste letter
gegee word
Gaan spelling en betekenis
in 'n woordeboek na

Graad 6
Skep eie persoonlike
spellys
Toon kennis van die kompleksiteit van alfabetiese
volgorde waar die orde
volgens die 2de letter
gegee word
Gaan spelling en betekenis
in 'n woordeboek of
tesourus na

Woordeboeke en tesourusse word ook as aanbevole tekste in die kurrikulumverklaring vermeld. Dit is 'n verbetering op die vorige sillabus waar daar geen
melding van woordeboekvaardighede gemaak is nie. Navorsing is egter nodig
om vas te stel of die teorie in die praktyk toegepas word, hoe woordeboekgebruik in die klaskamer plaasvind, of woordeboekonderrig wel in die klaskamer
voorkom en of taalhandboeke wat die NKV onderskryf, afdelings aan woordeboekonderrig afstaan.

Wat is die voordele van woordeboekonderrig?
Woordeboeke is waardevolle hulpmiddels in taalonderrig wat met vrug in die
klaskamer aangewend kan word. Leerders kan hul taalvaardighede verbeter
deur woordeboeke te ken en te gebruik. Opvoeders behoort 'n positiewe houding teenoor die gebruik van woordeboeke te kweek en leerders aan te moedig
om woordeboeke aan te skaf en te raadpleeg. Verbeterde taalvaardigheid lei
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noodwendig tot verbeterde kommunikasie. In 'n veeltalige land soos SuidAfrika moet taal as inligtingsbron tussen gemeenskappe beklemtoon word en
met die korrekte gebruik van veral vertalende woordeboeke kan hierdie uitkomste bereik word.
Woordeboeke kan ook as hulpmiddels vir leerders dien om hulle eie vordering en selfstandigheid te meet. Woordeboekgebruik bevorder onafhanklike
denke en kweek selfvertroue gedurende die leerproses. Sodra 'n leerder 'n
woordeboek onafhanklik kan gebruik en die korrekte inligting vind, weet beide
leerder en opvoeder dat daar reeds 'n mate van vordering is. Indien 'n leerder
byvoorbeeld in 'n redelike mate 'n tweede taal baasgeraak het, is dit vir hom/
haar makliker om 'n woordeboek van die taal te raadpleeg as in die begin toe
die taal aangeleer is.
Die doel van woordeboekonderrig is om leerders te leer om hulle woordeboeke op 'n gereelde grondslag te gebruik, asook vir die res van hulle lewens,
om hulle sodoende vir lewenslange leer te bemagtig. Op so 'n wyse kan 'n
woordeboekkultuur in Suid-Afrika gevestig word. Gouws en Prinsloo (2005:
42) wys daarop dat die meeste Suid-Afrikaners hulle in 'n prewoordeboekkultuur bevind. Volgens Klein (2007: 418) kan die ontwikkeling van 'n woordeboekkultuur ruweg in drie fases verdeel word:
(1)
(2)
(3)

lig mense in dat woordeboeke beskikbaar is;
onderrig mense om woordeboeke effektief te gebruik; en
aanvaar dat woordeboekgebruik iets normaals is, naamlik 'n alledaagse
aktiwiteit wat leerders sowel by die skool as by die huis leer.

Die woordeboekonderrigscenario in Ghana is 'n goeie voorbeeld vir Afrika en
Suid-Afrika om na te volg. In Ghana het elke leerder in primêre grade 4–6 (9–11
jaar) en elke student in senior sekondêre vlakke 1–3 (15–17 jaar) in Januarie
2008 'n woordeboek ontvang. Die Departement van Onderwys het 1,2 miljoen
primêre en 600 000 senior sekondêre woordeboekuitgawes voorsien (J. Luther
2008, mondelinge kommunikasie). Wanneer leerders inligtingsbronne soos
woordeboeke besit, kan hulle hulleself beter bemagtig met kennis en die kanse
is beter dat hulle suksesvoller in hulle studie kan wees.

Die proses van woordeboekonderrig
Woordeboekonderrig kan volgens die skrywer as 'n proses beskou en soos volg
geïllustreer word:
Identifiseer
Vind toepaslike
uitkomste van
woordeboek
taalkurrikulum na 'n kritiese
evaluering

Metode van
onderrig
Woordeboekteks (insluitend tesourus)
Taalteks

1. Woordeboeknaslaanvaardighede (primêr en sekondêr)
2. Woordeboektipologie
3. Woordeboekfunksies
Uitkomste: Taalvaardighede
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Die proses kan soos volg uiteengesit word: In die kurrikulumverklaring (NKV
2002) word sekere taaluitkomste genoem wat die opvoeder as uitgangspunt in
die klaskamersituasie gebruik, aangesien dit die standaarde is waarvolgens die
leerder na onderrig geassesseer gaan word. Die opvoeder ondersoek verskillende woordeboeke op die mark en evalueer hulle krities om 'n toepaslike
woordeboek te vind om in die klassituasie te gebruik. Die metode van onderrig
in die klas sluit in die aanwending van woordeboektekste, taaltekste en ander
tekste wat in die kurrikulum aanbeveel word (waar 'n woordeboek geraadpleeg kan word om inligting te verkry). Dit is belangrik om woordeboekonderrig op 'n natuurlike wyse te gee en om woordeboeke en taaltekste te gebruik
sodat leerders taal in 'n werklike kommunikasiesituasie kan ervaar. Die proses
van woordeboekonderrig kan vir die huistaal gevolg word, maar ook, met
sekere aanpassings, vir die addisionele taal. Tydens woordeboekonderrig word
primêre en sekondêre woordeboeknaslaanvaardighede, woordeboektipologie
en woordeboekfunksies geleer. 'n Leerder wat hierdie kennis bemeester het, is
bemagtig om aan die uitkomste van taalvaardighede te voldoen soos in die
NKV gestel.
Behalwe die spesifieke "woordeboekuitkomste" wat in die kurrikulumverklaring genoem word, is daar ook verskeie taaluitkomste in die kurrikulum
wat met behulp van 'n woordeboek bereik kan word. Opvoeders behoort daarvan bewus te wees en moet woordeboeke daarvoor in die klaskamer aanwend,
asook leerders aanmoedig om tuis woordeboeke te gebruik om die uitkomste
te bereik. Die volgende assesseringstandaarde kom onder Taalstruktuur en
-gebruik in die intermediêre fase voor:
Graad 4
Spel dikwels gebruikte
woorde korrek

Gebruik skryftekens doeltreffend in alledaagse
woorde
Gebruik hoofletters korrek
Herken korrekte woordverdelings
Ontwikkel woordeskat
deur woordfamilies en
woorde uit dieselfde veld
te herken

Ondersoek die herkoms
van woorde op 'n algemene vlak (soos leenwoorde)

Graad 5
Spel dikwels gebruikte
woorde korrek en herken
uitsonderings in
spelpatrone
Gebruik skryftekens doeltreffend in alledaagse
woorde
Gebruik hoofletters korrek
Herken en gebruik korrekte
woordverdelings
Ontwikkel woordeskat
deur woordvorming, deur
woordfamilies en woorde
uit dieselfde veld te herken en deur betekenis uit
die konteks af te lei
Begryp dat tale woorde by
mekaar leen en gebruik
nuutskeppinge

Graad 6
Spel dikwels gebruikte
woorde korrek en herken
uitsonderings in
spelpatrone
Gebruik skryftekens doeltreffend in alledaagse
woorde
Gebruik hoofletters korrek
Herken en gebruik korrekte
woordverdelings
Ontwikkel woordeskat
deur woordvorming, deur
woordfamilies en woorde
uit dieselfde veld te herken en deur betekenis uit
die konteks af te lei
Begryp dat tale woorde by
mekaar leen en gebruik
nuutskeppinge doeltreffend
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Gebruik alledaagse
afkortings
Verstaan en gebruik alledaagse adjektiewe: verbuiging, trappe van vergelyking, intensiewe
vorme

Gebruik alledaagse
afkortings en akronieme
Verstaan die funksie en
gebruik van alledaagse
adjektiewe: verbuiging,
trappe van vergelyking,
intensiewe vorme, letterlike en figuurlike
betekenis
Verstaan en gebruik alleVerstaan en gebruik alledaagse selfstandige naam- daagse selfstandige naamwoorde, asook getal,
woorde, asook getal,
geslag en verkleinwoorde
geslag en verkleinwoorde
Gebruik alledaagse sinoVerstaan en gebruik allenieme, antonieme, homodaagse sinonieme, antonieme en homofone
nieme, homonieme en
homofone
Gebruik die gepaste forGebruik taal met die gemaliteitsgraad (register)
paste formaliteitsgraad
(register) in minder bekende situasies en toon
bewustheid van teikengroep
Gebruik eenvoudige
Toon kennis van die geidiomatiese uitdrukkings
bruik van bekende idiokorrek
matiese uitdrukkings

Gebruik 'n verskeidenheid
afkortings en akronieme
Verstaan die funksie en
gebruik van alledaagse
adjektiewe: verbuiging,
trappe van vergelyking,
intensiewe vorme, letterlike en figuurlike
betekenis
Verstaan en gebruik alledaagse selfstandige
naamwoorde, asook getal,
geslag en verkleinwoorde
Verstaan en gebruik alledaagse sinonieme, antonieme, homonieme en
homofone
Gebruik taal met die gepaste register in minder
bekende en meer uitdagende situasies

Toon kennis van die gebruik van 'n verskeidenheid idiomatiese
uitdrukkings

Algemene taaluitkomste van woordeboekgebruik sluit dus in:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Korrekte spelling
Korrekte keuse van woorde
Korrekte gebruik van idiome
Korrekte uitspraak
Korrekte gebruik van afkortings
Uitbreiding van woordeskat
Inligting oor die gebruik van 'n woord
Semantiese inligting van 'n woord
Etimologiese inligting van 'n woord
Grammatikale inligting van 'n woord

Opvoeders, leerders en ouers moet bewus gemaak word van die groot hoeveelheid nuttige inligting in woordeboeke. Woordeboeke is houers van inligting, en kan dus effektief gebruik word om taal- en kommunikasieprobleme op
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te los. Reeds in die primêre fase moet leerders bewus gemaak word van die
probleemoplossende potensiaal van woordeboeke sodat woordeboeke lewenslank gebruik kan word. Sodoende kan 'n woordeboekkultuur asook die ideaal
van lewenslange leer gevestig word.

Praktiese voorbeelde van woordeboekonderrig
Gouws (2006: 73) wys daarop dat, alhoewel verskillende woordeboeksoorte
gerig is op behoeftes ter bereiking van 'n opvoedkundige doel, daar binne die
heersende woordeboektipologie 'n kategorie bestaan wat pertinent op hierdie
doel gerig is, te wete die kategorie pedagogiese woordeboeke. Hierdie woordeboekkategorie sluit twee subkategorieë in, naamlik skoolwoordeboeke en
aanleerderwoordeboeke. Skoolwoordeboeke wat op skoolleerders gerig is,
maak voorsiening vir sowel moedertaal- as niemoedertaalsprekers van die
behandelde taal. Aanleerderwoordeboeke is primêr gerig op die behoeftes van
gebruikers wat 'n nuwe taal aanleer.
Vervolgens word voorbeelde uit die Nuwe Woordeboek Sonder Grense en die
Oxford Afrikaans–Engels Skoolwoordeboek bespreek. Altwee woordeboeke beskik
oor werkboeke waarin leerders woordeboeknaslaanvaardighede kan aanleer en
wat deur opvoeders in die klaskamersituasie gebruik kan word. (Daar is nie
tans 'n toepaslike Afrikaanse skoolwoordeboek vir huistaalleerders op laerskoolvlak op die mark wat bespreek kan word nie. Die Kernwoordeboek word as
woordeboek vir leerders bemark, maar dit is nie geskik vir laerskoolleerders
nie. Vergelyk byvoorbeeld die ingewikkelde definiëring van woorde soos rond en
romp, asook die opname van talle onverklaarde lemmas soos ronddobber en rondswerf.) Die Oxford Afrikaans–Engels Skoolwoordeboek se teikengebruikersgroep word
nie duidelik in die woordeboek gespesifiseer nie, maar Gouws en Tarp (2008:
67) maak die afleiding dat die woordeboek deur skoolleerders gebruik kan
word wat Engels of Afrikaans as moedertaal bemeester het of wat Engels of
Afrikaans as addisionele taal aanleer. Die Nuwe Woordeboek Sonder Grense is 'n
verklarende woordeboek ontwerp vir taalaanleerders van Afrikaans as addisionele taal. Dit ondersteun 'n handboekreeks vir graad 3 tot 12. Een van die
hierbo genoemde taalkundige inligtingstipes gaan bespreek word. Grammatikale inligting wat op 'n konsekwente wyse deur die woordeboek verskaf
word, korreleer met die spesifieke woordeboekverwante taaluitkomste wat in
die NKV uiteengesit word, naamlik verbuiging, trappe van vergelyking by
adjektiewe, asook getal, geslag en verkleinwoorde by selfstandige naamwoorde. In die Nuwe Woordeboek Sonder Grense word die terminologie gebruik soos
deur die Departement van Onderwys voorgeskryf, naamlik adjektief en selfstandige naamwoord.
Wanneer die lemmas moedeloos, moeg, moeilik en mooi in die onderstaande
uittreksel uit die Nuwe Woordeboek Sonder Grense beskou word, kan gesien word
dat die woorde as adjektiewe aangedui en die verbuiging en trappe van vergelyking telkemale verskaf word. (As 'n punt van kritiek kan genoem word dat
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daar in hierdie gevalle nie voorsiening gemaak is vir intensiewe vorme nie
sodat woorde soos doodmoeg en popmooi nie opgeneem is nie.) Wanneer die lemmas moed, moeder, moeilikheid, moeite, mond, mondfluitjie en monster in die uittreksel uit die Nuwe Woordeboek Sonder Grense nagegaan word, blyk dit dat die
woorde as selfstandige naamwoorde aangedui en die korrekte meervoudsvorm
(of afwesigheid van 'n meervoudsvorm) en verkleiningsvorm telkens vermeld
word. Dit is die soort inligting wat baie nuttig in 'n klaskamersituasie gebruik
kan word.
Gegewe die vlak van die woordeboekkultuur in Suid-Afrika (Gouws 2006:
79) asook die beperkte toegang wat talle leerders tot woordeboeke het, gaan die
leksikograwe in die beplanning van die meeste Suid-Afrikaanse skoolwoordeboeke van die standpunt uit dat die beplande woordeboek waarskynlik die
enigste leksikografiese bron sal wees waarmee die tipiese lid van die teikengebruikersgroep in sy/haar skoolsituasie te doen sal kry. Gevolglik word skoolwoordeboeke nie slegs as monofunksionele bronne saamgestel nie. Die skoolwoordeboek wat op die behoeftes van die gemiddelde leerderteikengebruikersgroep gerig is, behoort volgens Gouws (2006: 79) sowel 'n kognitiewe as 'n
kommunikatiewe funksie te hê. In die nakoming van die kommunikatiewe
funksie is die fokus op beide 'n teksproduksie- en 'n teksresepsiefunksie.
Tans word uitkomsgebaseerde taalhandboeke in Suid-Afrikaanse skole
gebruik. 'n Nuwe generasie skoolhandboeke is saamgestel wat spesifiek gerig
is op die bereiking van uitkomste wat met uitkomsgebaseerde onderwys geassosieer word. Wanneer die nuwe generasie graad 4-taalhandboeke (Sadie e.a.
2004, Van Oort en Mentz 2004 en Bloemhof e.a. 2005) met die ouer generasie
standerd 2-taalhandboeke (De Klerk en Sadie 1971, Knoetze en Els 1981 en Van
Niekerk e.a. 1983) vergelyk word, is dit duidelik dat die meerderheid nuwe
generasie taalhandboeke nie meer naslaanbronne vir taalkundige inligting is
nie. Die ouer generasie taalhandboeke het wel oor voldoende naslaanmateriaal
beskik om aan leerders goeie taalkundige leiding te verskaf. In die nuwer generasie taalhandboeke word slegs 'n paar voorbeelde van verbuiging, trappe van
vergelyking, intensiewe vorme, meervoudsvorme en verkleiningsvorme gelys.
Woordeboeke as houers van taalkundige inligting oortref dus die huidige
generasie taalhandboeke as naslaanbronne. Leerders en hulle ouers en opvoeders behoort bewus te wees van die probleemoplossende potensiaal van woordeboeke.
Die Suid-Afrikaanse kurrikulum is baie gefokus op kommunikasievaardighede sodat leerders geleer word om goeie verbale kommunikeerders te
wees, maar skryfvaardighede, veral spelvaardighede word afgeskeep. Daar
word daagliks berig oor die lae geletterdheidsvlakke onder Suid-Afrikaanse
leerders (Koen 2008). Koen (2008: 28) wys op die swak prestasie van Suid-Afrikaanse leerders ten opsigte van basiese leesvaardighede, soos uiteengesit in
2007 in die publikasie van die navorsingsresultate van die Universiteit van
Pretoria. 'n Onlangse verslag deur die TIMSS and PIRLS International Study
Center dui aan dat 80% van Suid-Afrikaanse kinders wat by die Sentrum vir
Evaluasie en Assessering (UP) getoets is, nie oor basiese leesvaardighede
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beskik nie (sien Koen 2008: 28). Suid-Afrika se graad 4- en graad 5-leerders het
die swakste gevaar uit die 40 lande wat deelgeneem het.
Aangesien baie leerders spelprobleme ondervind, kan woordeboekgebruik, saam met ander opvoedkundige strategieë, 'n rol speel as hulpmiddel
om sulke probleme op te los. Die Oxford Afrikaans–Engels Skoolwoordeboek bevat
ook 'n naslaanafdeling met onder andere spel- en punktuasiereëls in Afrikaans.
Dié naslaanafdeling wat naas die sentrale teks verskaf word, vorm deel van die
middelteks van die woordeboek. Gesien die teikengroepgebruikers van die
woordeboek wat jong leerders is wat leiding nodig het ten opsigte van spelreëls en spelbeginsels, kan dit van groot waarde vir hulle wees.
Woordeboeke is draers van inligting — hulle dien nie slegs as taalkundige
handleidings nie, maar ook as buitetalige naslaanbronne. Gouws (2009) stel
vakwoordeboeke vir laerskoolleerders voor waar vakwoorde 'n primêre kognitiewe funksie het. Die Oxford Afrikaans–Engels Skoolwoordeboek maak voorsiening vir vakterminologie wat in die laerskool gebruik word. In dié geval word
dus sowel vakkundige as taalkundige inligting oorgedra. Dit het byvoorbeeld
woorde soos begroting, begroot, behoefte en belasting opgeneem. Dit is terme wat
in die Ekonomiese en Bestuurswetenskappekurrikulum vir graad 4 voorkom.
Wanneer leerders met 'n term in die Ekonomiese en Bestuurswetenskappeklas
gekonfronteer word wat hulle nie verstaan nie, kan die betekenis maklik in 'n
woordeboek opgesoek word. Voorbeeldsinne soos die volgende in die Oxford
Afrikaans–Engels Skoolwoordeboek tree verhelderend op:
Die skool het begroot om 'n swembad te bou.
Daar is nie geld in my begroting vir 'n DVD-speler nie.
Die skool het 'n behoefte aan 'n groter biblioteek.
'n Mens moet belasting betaal op jou salaris.

Internetwoordeboeke kan 'n groot rol speel om 'n woordeboekkultuur onder
laerskoolleerders te vestig. Die jonger generasie hou van rekenaars, is daarmee
vertroud en beskou dit as deel van hulle alledaagse lewe. Wanneer leerders
internetwoordeboeke gebruik, het hulle ander soort naslaanvaardighede (soekvaardighede) nodig as wat die geval is by gedrukte woordeboeke. Die eindresultaat van die soektog is belangrik en die veronderstelling is dat die leerders
die inligting sal kry waarvoor hulle soek. Talle uitgewers het internetwoordeboeke beskikbaar, wat in sekere gevalle selfs gratis geraadpleeg kan word (vergelyk byvoorbeeld Merriam-Webster in hierdie verband). Daar is nog nie
internetwoordeboeke vir Afrikaanse laerskoolleerders beskikbaar nie. Taaloefeninge in die vorm van taalspeletjies dien as aantrekkingskrag vir jong
gebruikers om hulle aan te moedig om woordeboeke te gebruik (vergelyk
byvoorbeeld die webwerf van Merriam-Webster).
Die uitgewer Pharos het 'n nuwe dimensie aan leksikografie in Suid-Afrika verleen met 'n woordeboek wat op 'n selfoon gelaai kan word. Suid-Afrika
se eerste tweetalige woordeboek vir selfone Klein Woordeboek/Little Dictionary is
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in Julie 2008 bekendgestel. So 'n woordeboek kan maklik geraadpleeg word,
aangesien dit oral saamgedra kan word. In veral plattelandse gebiede waar
inligtingsbronne skaars is, kan 'n selfoonwoordeboek 'n nuttige inligtingsbron
wees. Aangesien 90% van Suid-Afrika se bevolking toegang tot selfone het, kan
dit 'n groot rol speel in die skep van 'n woordeboekkultuur (W. Smith-Muller
2008, mondelinge mededeling).

Die rol van opvoeders in woordeboekonderrig
Combrink e.a. (1997: 13) beskou visuele materiaal en naslaanbronne as basiese
onderrig- en leermateriaal wat vir interaktiewe onderrig- en leerprogramme in
elke klas beskikbaar behoort te wees. Onder naslaanbronne (Combrink e.a.
1997: 13) word die volgende genoem: die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls, verklarende en vertalende woordeboeke, 'n uitspraakwoordeboek, 'n etimologiese
woordeboek, 'n idioomwoordeboek en 'n voorsetselwoordeboek. Woordeboeke
behoort in elke klaskamer teenwoordig te wees ten einde goeie taalonderrig te
verseker. Die vraag is hoeveel klaskamers in Suid-Afrika oor selfs 'n enkele
woordeboek beskik.
Is opvoeders bewus van die belangrikheid van woordeboekgebruik en
woordeboekonderrig, en die rol wat dit in taal-, veral in taalkundeonderrig
speel? In die Suid-Afrikaanse konteks van veeltaligheid vervul taalkundeonderrig 'n belangrike rol om suksesvolle kommunikasie tussen mense te verseker. Indien 'n leerder goed in sy huistaal onderrig word, word 'n goeie grondslag vir woordeboekgebruik gelê. Indien woordeboekgebruik in die klaskamer
aangeleer word, word 'n goeie basis vir die verwerwing van 'n nuwe taal gevorm.
Sekere opvoeders in Suid-Afrika is nie voldoende gekwalifiseer om taalkunde aan te bied nie en die meerderheid is nie opgelei in basiese woordeboektipologie en -gebruik nie. Dit sal dus heeltemal verstaanbaar wees as hulle
nie die noodsaaklikheid van woordeboekonderrig as deel van taalonderrig
insien nie. Leksikografie vorm nie normaalweg deel van die universiteitsopleiding vir opvoeders nie. Dit beteken dat opvoeders nie opleiding ontvang ten
opsigte van woordeboektipologie, woordeboekfunksies, leksikale velde (sinonieme, antonieme) en leksikale items (subleksikale items en multileksikale
items) nie. Dit kan ook die gevolg hê dat opvoeders nie geleer word om 'n kritiese instelling teenoor woordeboeke te ontwikkel nie. Gevolglik beskik hulle
nie altyd oor genoeg kennis om 'n ingeligte keuse oor 'n gepaste woordeboek
vir die klassituasie te maak nie. Opvoeders moet ook woordeboeke wat leerders tuis kan gebruik, aan ouers kan aanbeveel. Wanneer woordeboeke gekies
word, moet opvoeders seker maak van die funksie van die woordeboek wat
leerders benodig. Gaan 'n woordeboek vir teksontvangs, teksproduksie of vir
vertaling gebruik word? Gouws (2006: 75) wys daarop dat daar twee tipes
funksies binne die teorie van leksikografiese funksies bestaan, naamlik kognitiewe en kommunikatiewe funksies. Die doel van kognitiewe funksies (vroeër
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bekend as kennisgerigte funksies) is om die gebruiker te help met algemene en
ensiklopediese data, data oor spesifieke vakgebiede en data oor taal. Kommunikatiewe funksies ondersteun gebruikers met die oplos van probleme betreffende teksproduksie in die moeder- en vreemde taal, asook die vertaling van
tekste uit die moeder- in die vreemde taal en omgekeerd.
Alhoewel uitkomste van woordeboekgebruik in die NKV van die intermediêre en senior fases voorkom, hoef dit nie noodwendig tot woordeboekgebruik en woordeboekonderrig in laerskole te lei nie. Allerlei ander praktiese
probleme kan in die weg staan van suksesvolle woordeboekgebruik en woordeboekonderrig, naamlik die gebrek aan 'n geskikte skoolwoordeboek om in
die klaskamer te gebruik, of die beperkte toegang tot bronne omdat nie alle
leerders oor hulle eie woordeboeke beskik nie en nie alle klaskamers van
woordeboeke voorsien is nie. Die moontlikheid bestaan ook dat dit die assesseer van woordeboekuitkomste kan bemoeilik. Indien daar nie genoeg woordeboeke vir elke leerder in die klaskamer beskikbaar is nie, is assessering prakties byna onmoontlik.
Dit word sterk aanbeveel dat die Departement van Nasionale Opvoeding
'n opleidings- en bewusmakingsveldtog ten opsigte van woordeboekonderrig
loods. Opvoeders, en hulle sluit volgens Klein (2007: 420) taalopvoeders en
vakopvoeders in, behoort 'n deeglike kennis van woordeboeke te hê en behoort
woordeboeke met selfvertroue te kan gebruik. Woordeboekonderrig behoort as
deel van die opleiding van opvoeders op universiteitsvlak ingesluit te word en
opvoeders in diens behoort ook opleiding te ontvang. Klein (2007: 420) is van
mening dat inligting oor (a) die voordele van woordeboeke vir die individuele
spreker, (b) inligting oor die verskillende woordeboektipes, (c) die inhoud van
'n woordeboek, (d) die prosedures om inligting uit 'n woordeboek te onttrek,
en (e) die metodes om die inligting toe te pas deel van so 'n kursus behoort uit
te maak. Die volgende kan daarby gevoeg word: inligting oor woordeboekfunksies en naslaanvaardighede, asook die uitkomste van woordeboekonderrig
en die onderrigmetodologie van woordeboekgebruik.
Opvoeders kan 'n belangrike rol speel om 'n woordeboekkultuur in SuidAfrika te vestig. Omdat hulle 'n groot invloed op leerders het, kan hulle leerders sodoende bewus maak van die waarde van woordeboeke. Woordeboekonderrig is belangrik in die laerskool waar die jong geslag leerders woordeboekvaardighede bygebring kan word sodat hulle die waarde van woordeboeke kan besef. Leerders behoort in die gewoonte te kom om gereeld woordeboeke te raadpleeg tydens teksresepsie (bv. lees) en teksproduksie (bv. praat en
skryf, en woordspeletjies en blokkiesraaisels) — die begin van 'n lewenslange
verhouding met woordeboeke.

Gevolgtrekking
Woordeboekonderrig vorm 'n belangrike aspek van taalonderrig wat aandag in
die klaskamer moet kry, maar ook die aandag van opvoedkundiges, die De-
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partement van Nasionale Opvoeding, uitgewers en leksikograwe verdien. Soos
in die artikel aangetoon, vorm woordeboekonderrig reeds deel van die NKV.
Nie net is woordeboekonderrig gedefinieer nie, maar daar is ook aangetoon
watter uitkomste in verband met woordeboekonderrig in die laerskool bereik
behoort te word. 'n Model ter illustrasie van die proses van woordeboekonderrig is voorgestel.
Woordeboeke as naslaanbronne is uitstekende bronne van kennis vir laerskoolleerders en dit is sowel opvoeders as ouers se plig om leerders daarvan
bewus te maak. Sodoende kan 'n woordeboekkultuur in Suid-Afrika tot stand
kom.
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