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Kritiese Taalbewustheid en 

Visuele Geletterdheid



Kritiese Taalgebruik (KTB) en Visuele Geletterdheid

Kritiese Taalbewustheid 
 Hoe bewus is jy van die taal en die taalstrukture?

Watter boodskap word aan die leser daarmee 

oorgedra?

Gee menings oor etiese kwessies en waardes.

 Herken perspetktiewe, waardes en magsverhoudings in 

tekste.



Wat moet ek kan doen?

 Verstaan hoe taal magsverhoudings toon.

Wat is die skrywer se persepktief of standpunt?

 Identifiseer, ontleed en evalueer :

i. gevoels- en manipulerende taal

ii. vooroordeel, partydigheid en stereotipering

iii. aannames

iv. geïmpliseerde betekenis

v. denotasie en konnotasie

 Verduidelik hoekom dinge gekies of weggelaat is.



Wat is die kenmerke van Visuele Tekste?

 Soek sterk betrokkenheid by die teks.

 Beïnvloed mense.

 Die visuele teks is nie altyd die regte werklikheid nie.

Wil altyd iets bereik.

 Het `n oppervlakkige boodskap en dieper boodskap.

Gebruik baie oorredingstegnieke



Advertensies, Strokiesprente en 

Spotprente

 Kyk na die volgende :

 beligting en hoeke

 ruimte

 spraakborrels / dinkborrels

 verhoudings

 kleur (indien daar is)

 skaal

 bewegingstrepe

 lyftaal

 gesigsuitdrukkings



Magsverhoudinge in Gesprekke

 Stel altyd vas wie die mag het in die strokieprent of die 

spotprent.



Wie het die mag inhulle hande in die 

onderstaande spotprente?



Gevoels- en Manipulerende taal

Oorredende taal word gebruik om mense te oortuig om 

`n spesifieke plan van aksie te volg.

Manipulerende taal gee `n onregverdige voorsprong 

oor ander en het ten doel om ons oor te haal om die 

skrywer se standpunt te glo.

 Ironie, hiperbool en alliterasie help om gehoor te 

manipuleer.



Vooroordeel

Wanneer jy vooropgestelde idees oor mense of groepe 

het.

 Dit is om een saak bo die ander te bevoordeel.

 Billike assessering is dus baie moeilik.



Partydigheid

Wanneer jy die kant van een groep / standpunt kies tot 

jou eie voordeel.

 Dit is eensydig en eiesinnig.

 By implikasie is dit onregverdig.



Stereotipering

 Iemand het spesifieke eienskappe omdat hy / sy aan `n 

spesifieke groep behoort.

 Dit is growwe veralgemenings.



Denotasie en Konnotasie
 Denotasie – Letterlike betekenis soos in woordeboek.

 Konnotasie – Figuurlike betekenis – emosionele assosiasie
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3.1. Gee die oortreffende trap van die onderstreepte woord. 
Smaakliker. Makliker.

3.2. Die advertensie gebruik die woord "smaakliker" in reël 1. 
Gebruik die woord smaakvol in `n verduidelikende sin.

3.3. Verdeel die onderstreepte woord in reël 2 in lettergrepe. Ons 
sensasionele someroes verseker gesonder lewens.

3.4. Gee die betekenisfunksie van die agtervoegsel van die 
onderstreepte woord. Gesonder lewens moeiteloos.

3.5. Watter TWEE boodskappe wil die adverteerder met die woord 
MOEITELOOS oordra?

3.6. Gee die korrekte afkorting van die woord : 250 gram.

3.7. Watter aanname kan checkers se klante na aanleiding van 
Plaasvars belofte 100% gewaarborg maak?

3.8. Waarom gee die adverteerder voorkeur aan regmerkies in die 
advertensie?

3.9. Ondersteun die ster die slagspreuk? Antwoord JA of NEE en 
motiveer jou antwoord. 



 3.1 Vervang die skryfteken met 'n gepaste woord.  (1)     

 Lees- en leerkliniek

 3.2 Skryf 'n frase uit reël 3–4 waarmee die adverteerder die leser wil 

oorreed.  (1)

 Vir leerders wat hulle volle potensiaal wil bereik ... leerders wat sukkel om 

te.

 3.3 Vervang die beletselteken/ellips in reël 4 met 'n gepaste voegwoord. 

 lees en te spel ... leerders wat wiskundige vaardighede wil bemeester

 3.4 Gebruik die onvoltooide/teenwoordige deelwoord van 'sukkel' in jou 

eie sin.  (1)     

 3.5 Verbeter die spelfout deur die woord korrek neer te skryf.  (1) 

 Ontwikkel studievaardighede, onthouvermoeë en konsentrasie



 3.6 Skryf die gesegde in reël 9–11 neer.  (1)

Ons bied die sleutel tot akademiese prestasie.     

 3.7 Waarom is die konnotatiewe gebruik van 'sleutel' in 

reël 9 gepas?   (1)

Ons bied die sleutel tot akademiese prestasie.     

 3.8 Dink jy die gebruik van boeke en die woorde 'Lees, 

Leer en Presteer' is in hierdie advertensie gepas? 

Motiveer jou antwoord.   (2)     

 3.9 Gebruik die kern van die onderstreepte woord in 'n 

verklarende sin.  (1)    Dit is geleë in Helderkruin.


