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HOOFSTUK 15  

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

Lees hierdie verslag in samehang met die vraestelle vir Afrikaans Eerste Addisionele 
Taal van November 2021.  
 

15.1 PRESTASIETENDENSE (2017–2021) 
 
Die aantal kandidate wat Afrikaans Eerste Addisionele Taal in die 2021-eksamen afgelê het, 
het sedert 2020 met 7 893 kandidate toegeneem. 
 
Daar was 'n vermeerdering in die aantal kandidate wat op die 30%-vlak geslaag het. Dit het 
verbeter van 80 551 in 2020 tot 87 986 in 2021 en op die 40%-vlak het die aantal kandidate 
verhoog met 6 842 in 2021. 
 
In die afgelope vyf jaar is die slaagsyfers deurlopend tussen 92% en 96% gehandhaaf. Die 
slaagsyfer op die 30%-vlak het konstant gebly op 93,8% tussen 2020 en 2021. 
 
Die persentasie onderskeidings (bo 80%) het 'n geringe verbetering getoon van 7,5% in 2020 
tot 7,8% in 2021. Gegewe die verhoogde aantal kandidate wat vir die 2021-eksamen ingeskryf 
het en meer kandidate wat onderskeidings verwerf het, het die onderskeidings van 6 444 in 
2020 na 7 317 in 2021 verhoog. 
 
Die uitslae soos hierbo uiteengesit was ten spyte van die uitdagende omstandighede wat oor 
die afgelope twee jaar deur die Covid-19-pandemie meegebring is en wat leer en onderrig in 
2021 beïnvloed het. Bogenoemde is aan die kreatiewe intervensiestrategieë deur 
onderwysers en vakfasiliteerders sowel as skole en provinsiale onderwysdepartemente te 
danke. Die inisiatiewe en toegewyding van die bogemiddelde kandidate het ook tot die 
algehele prestasie in die vak bygedra. 
 
Tabel 15.1.1 Oorsig van prestasie in Afrikaans Eerste Addisionele Taal 
 

Jaar 

Getal 
kandidate wat 

geskryf het 
 

Getal 
kandidate wat 
30% en meer 

behaal het 

% kandidate 
wat 30% en 
meer behaal 

het 

Getal 
kandidate wat 
40% en meer 

behaal het 

% kandidate 
wat 40% en 
meer behaal 

het 

2017 82 017 76 222 92,9 63 423 77,3 

2018 82 525 77 500 93,9 65 228 79,0 

2019 83 889 80 502 96,0 69 393 82,7 

2020 85 920 80 551 93,8 67 502 78,6 

2021 93 813 87 986 93,8 74 344 79,2 
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Grafiek 15.1.1  Oorsig van prestasie in Afrikaans Eerste Addisionele Taal (persentasie) 

 

Grafiek 15.1.2  Prestasieverspreidingskurwe in Afrikaans Eerste Addisionele Taal  
   (persentasie) 
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15.2 OORSIG VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 1 
 

Algemene opmerkings  
  
(a) Die vraestel is gebalanseerd wat die kognitiewe vlakke en ook die moeilikheidsgraad 

vir elke vlak betref. Dit voldoen aan die KABV-voorskrifte en die vereistes van die 
huidige Eksamenriglyne (2021).  

  
(b) Dit bly 'n kommerwekkende tendens dat baie kandidate nie oor die nodige taalkennis 

en -vermoë beskik om Vraestel 1 suksesvol te beantwoord nie.  
 
(c) Ten spyte van talle beskikbare bronne wat kandidate in hul eksamenvoorbereiding kan 

help, bv. vorige jare se eindeksamenvraestelle en nasienriglyne, asook ander 
ondersteuningsmateriaal, o.a. gidse wat deur DBE beskikbaar gestel is, blyk dit dat 
kandidate nie genoegsaam van hierdie bronne gebruik gemaak het nie.  

 
(d) Dit is duidelik dat heelwat kandidate die beantwoording van die vraestel as uitdagend 

ervaar. Die vlak van Afrikaans is vir baie kandidate problematies en antwoorde dui 
dikwels daarop dat kandidate nie verstaan wat van hulle verwag word nie/nie die 
opdrag verstaan nie.  

 
(e) Kandidate beskik nie oor die nodige woordeskat om hulle antwoorde sinvol te verwoord 

nie. 
    
(f) Dit blyk steeds dat die KABV nie in alle skole as riglyn vir onderrig gebruik word nie. 

Derhalwe dui kandidate se antwoorde op 'n onvermoë om vrae oor o.a. kritiese 
taalbewustheid ten opsigte van leesbegrip én taalstrukture en -konvensies 
onderskeidelik te beantwoord. Voorbeeld: Daar is bepaalde terminologie wat as KTB 
onderrig móét word, bv. aanname, soos in Vr. 4.5 gevra.  

 
(g) Die onderskeie tekste in die vraestel is gepas en relevant. Die meeste kandidate kon 

sinvol met die tekste in Afdeling A (Teks A oor Suid-Afrikaners wat dinge doen om 'n  
verskil te maak en Teks B oor verkeersoortredings) identifiseer, terwyl die teks in 
Afdeling B (Teks C oor(Mejuffrou Heelal 2019) relevant is. Kandidate wat nie tydens 
onderrig genoegsaam aan advertensies en strokiesprente blootgestel word nie, sukkel 
daarmee.  

 
(h) Kandidate volg nie altyd die nodige instruksies nie, bv. by die opsomming en ander 

vrae. By die opsomming word die feite nie in volsinne gegee nie en by ander vrae voer 
hulle nie die opdrag uit nie, bv. by Vr. 5.1.3 wat aandui dat die verbinding van die twee 
sinne met die voegwoord moet begin.  

 
(i) Die invloed en/of gebruik van Engels in kandidate se antwoorde is tot hulle nadeel, bv. 

die direkte vertaling van ''newspaper'' as nuuspapier of koerantpapier in Vr. 4.2.   
 
(j) Die volgende blyk algemene uitdagings te wees waaraan die vakonderwyser van 

Graad 8 af aandag (binne die KABV-voorskrifte vir Gr. 8 en 9) behoort te gee:  

 Onvoldoende/gebrekkige woordeskat. Party kandidate verstaan nie woorde 
soos klimaatsverandering, minderbevoorregtes en herwinning (VRAAG 1), 
ondersteun (VRAAG 1 en 4), ontwikkeling (VRAAG 2), veiling en bewonder 
(VRAAG 3) en aanname (VRAAG 4) nie; gevolglik sukkel hulle om die vrae 
korrek te interpreteer. 

 Baie kandidate verstaan nie fokus-begrippe/uitdrukkings in tekste en vrae nie, 
bv. moue oprol en uit jou duim suig in TEKS A; goue oue en reuseverskil in 
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TEKS D en ongemerkte in TEKS E. Derhalwe sukkel kandidate ook hier om die 
vrae korrek te interpreteer. Veral by die advertensie en strokiesprent is die 
totale konteks belangrik en indien kandidate nie die spesifieke konteks verstaan 
nie, sukkel hulle ook met die vrae.  

 Kandidate lees nie met begrip nie en kan dus nie die vraag beantwoord nie, bv. 
Vr. 1.12. Dit is 'n samevattende vraag oor die hele teks en indien kandidate nie 
insig in die teks as geheel het nie, kan hulle die stelling nie sinvol as ONWAAR 
motiveer nie. By Vr. 1.17 sukkel hulle met visuele interpretasie.  

 By die advertensie kan kandidate nie onderskei tussen tegnieke om lesers se 
aandag te trek (Vr. 3.1) en om lesers te manipuleer nie (Vr. 3.8). Gevolglik gee 
hulle basies dieselfde antwoord op beide vrae.  

 Kandidate sukkel met verskillende taalstrukture en -konvensies, bv. intensiewe 
vorm (Vr. 3.4; hulle ken dit glad nie of spel dit verkeerd), meervoude (Vr. 5.1.4; 
dit word verkeerd gespel), voorsetsels (Vr. 5.1.10), deelwoorde (Vr. 5.1.11; 
hulle verstaan nie die term nie), homonieme (Vr. 5.1.12; ken nie die term nie of 
verwar maat en mat), verkleinwoorde (Vr. 5.2.3) en ontkenning (Vr. 5.2.6). 

 

15.3 ANALISE VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 1 
 

AFDELING A: LEESBEGRIP 
 

VRAAG 1 
 

Algemene opmerkings en foute 
 

(a) Dit is duidelik dat baie kandidate sukkel om beide die leesteks en die visuele teks te 
interpreteer. By TEKS A kortwiek gebrekkige woordeskat, swak 
woordaanpakvaardighede, figuurlike taalgebruik en breër insig hulle. By TEKS B 
sukkel hulle gewoonweg met die interpretasie van visuele aspekte, bv. met Vr. 1.17. 
Hierdie onvermoë sluit baie pertinent aan by kandidate se swak prestasie ook in 
VRAAG 3 (die advertensie) en VRAAG 4 (die strokiesprent), wat eweneens sterk op 
visuele interpretasie fokus.  

 

(b) As gevolg van swak leesvaardighede, sukkel kandidate om tekste met begrip te lees 
en die nodige aandag aan detail te gee. Gevolglik verstaan hulle nie wat sekere vrae 
vereis nie, bv. Vr. 1.14 en Vr. 1.15, waar albei vrae insig in die hele teks vereis. Baie 
min kandidate kon hier 2 punte behaal. By Vr. 1.7 fokus heelwat kandidate op die 
verkeerde deel van par. 9. By Vr.1.12 sukkel kandidate om die stelling as onwaar te 
motiveer.  

 

(c) Kandidate sukkel met kritiese taalbewustheid of idiome en uitdrukkings wat nie 
noodwendig deel van hulle eie verwysingsraamwerk is nie, bv. moue oprol in par. 1 
van TEKS A, wat deels die kerngedagte van die teks is en Vr. 1.6, wat oor die 
letterlike/figuurlike betekenis van die spesifieke idioom is.  

 

(d) Sommige kandidate vind dit moeilik om hulle eie opinies te motiveer, bv. waarom 'n 
stelling 'n mening is en nie 'n feit nie (Vr. 1.2). 

 

(e) By vrae wat interafhanklik is van mekaar, sukkel kandidate om die tweede gedeelte 
van die vraag sinvol te motiveer, bv. Vr. 1.6.2.  

 

(f) Kandidate se onvoldoende begrip van Afrikaans en hul eie beperkte taalvermoë, 
insluitende woordeskat, kortwiek hulle. Hulle woordeskat is te beperk om 'n sinvolle 
antwoord te verwoord, bv. Vr. 1.6.2, Vr. 1.14, Vr. 1.15 en Vr. 1.17. 
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Voorstelle ter verbetering 
 
Die volgende is van toepassing op al die afdelings van VRAESTEL 1:  

 Algemene taalonderrig in die laer grade (Graad 1–9) moet verbeter word.  

 Onderwysers moet seker maak dat hulle alles onderrig wat in die KABV voorgeskryf 
word. Leerders moet die vak se terminologie ken.  

 Lees moet deurgaans aangemoedig word. 

 Woordeskat moet pertinent uitgebrei word.  

 Daar moet genoeg sinvolle informele assessering as hersiening/vaslegging gedoen 
word, bv. klastoetse.  

 Leer leerders om tekste en vrae korrek te interpreteer. 

 Beklemtoon deurgaans dat leerders alle instruksies moet volg.  

 Werk saam met leerders deur vorige jare se eindeksamenvraestelle en nasienriglyne.   
 
AFDELING A 
 
(a) Vakadviseurs moet onderwysers ondersteun as hulle sukkel met die aanbieding van 

uitdagende aspekte soos kritiese taalbewustheid en visuele geletterdheid.  
 
(b) Lees met begrip moet bevorder word. Leesstrategieë moet onderrig word en daar moet 

meer leesbegripsoefeninge in al die grade gedoen word. Onderwysers moet van 
verskillende tipes tekste en vrae gebruik maak en leerders leer om die inhoud en vrae 
te interpreteer.   

 
(c) Kritiese denke en die motivering van 'n eie sinvolle opinie moet deurgaans ontwikkel 

word. Leerders moet verstaan dat sodanige eie opinies steeds konteksgebaseerd 
moet wees (tensy 'n vraag anders vereis). 

 
(d) Leerders moet aan 'n verskeidenhied tekste blootgestel word; veral daardie tekste wat 

buite hul eie gewone verwysingsraamwerk val, maar wat in die KABV en bestaande 
Eksamenriglyne voorgeskryf word, bv. advertensies, spotprente, strokiesprente en 
tabelle. Onderwysers moet seker maak dat hulle tekste kies wat interessant en 
toeganklik vir leerders is en tegnieke onderrig om die onderskeie visuele tekste te kan 
interpreteer.  

 
(e) Fokus in die onderrig van visuele tekste op die visuele aspekte wat interpretasie 

moontlik maak, asook op tersaaklike taalaspekte en woordeskat wat eie is aan die 
onderskeie visuele tekste.  

 
(f) Algemene woordeskat moet uitgebrei word. Onderrig woordaanpakvaardighede om 

betekenis van woorde wat vir die leerder onbekend is, te ontsluit. 
 
(g) Leerders moet gelei word om kernwoorde in vrae raak te sien/die fokus te identifiseer 

en daarop te reageer. Hulle moet assesseringstaal verstaan, bv. motiveer en haal aan. 
 
(h) Verbreed leerders se verwysingsraamwerk. Stel hulle bloot aan tekste en woordeskat 

oor sake van die dag. Hulle moet bewus wees van wat in die wêreld om hulle gebeur.  
 
(i) Onderwysers moet die mees onlangse matriekeindeksamenvraestelle as voorbeeld 

gebruik wanneer hulle hulle eie toetse en vraestelle opstel; ook in graad 10 en 11. 
Sodoende sal hulle seker wees dat hul eie vraestelle op standaard is, aan die huidige 
eksamenriglyne voldoen en dat die kognitiewe vlakke korrek gereflekteer word.  
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AFDELING B: OPSOMMING 
 
VRAAG 2  
 
Algemene opmerkings en foute 
 
(a) Daar was die beswaar dat die woord ontwikkeling problematies is en kandidate 

moontlik kon benadeel. Tog is dit glad nie 'n vreemde woord nie en word dit dikwels in 
die studie van letterkunde gebruik. Verder is die feit dat feite chronologies aangebied 
moet word, ook as problematies aangedui. Die finale nasienriglyne het egter duidelik 
aangedui dat elke kandidaat se eie chronologie in ag geneem moes word. Uiteindelik 
is hierdie afdeling oor die algemeen van goed tot minder goed beantwoord. Kandidate 
kan sewe feite oor Zozi Tunzi (Mejuffrou Heelal 2019) se ontwikkeling van geboorte 
tot internasionale glanspersoon identifiseer en aanbied. Die meeste kandidate bied die 
opsomming netjies en puntsgewys aan en dui die korrekte getal woorde aan.  

   
(b) Sommige kandidate bied die opsomming as 'n paragraaf aan en ander laat na om die 

getal woorde onder aan te dui. Sommige kandidate het die toegelate aantal woorde 
oorskry.  

 
(c) Vanweë hulle eie beperkte woordeskat, haal heelwat kandidate direk uit die teks aan 

en skryf nie in hulle eie woorde nie. 
 
(d) Baie kandidate wat wel in hulle eie woorde skryf, vind dit moeilik om volsinne te skryf. 

Hulle laat dikwels die kernwoorde uit, bv. die onderwerp of die werkwoord. Sommige 
kandidate verander sinne sodat dit in hul eie woorde is, maar omdat dit nie altyd met 
omsigtigheid gedoen word nie, is sinne dikwels onverstaanbaar en verbeur die 
kandidaat dus punte. 

 
(e) Party kandidate hou nie by die inhoud van die gegewe teks nie. 
 
(f) Heelwat kandidate gee meer as een feit in dieselfde sin.  
 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Opsomming as 'n vaardigheid moet reeds in die laer grade aangeleer en ingeoefen 

word:  

 Volg die instruksies tot die vraag.  

 Hou by die konteks (inhoud) van die teks.  

 Soek na die feite! Ignoreer onnodige inligting.  

 Probeer om nie direk uit die teks aan te haal nie.  

 Skryf in eie volsinne waarin daar 'n werkwoord voorkom. 

 Maak seker dat daar 'n sinvolle samehang tussen die sinne is.  

 Gee aandag aan taal en woordeskat. 

 Dui die korrekte getal woorde aan die einde van die opsomming aan.   
 
(b) Maak seker leerders verstaan wat wenke, redes, feite en hoofgedagtes is.  
 
(c) Onderwysers moet leerders aan 'n verskeidenheid tekste en opdragte blootstel. Ook 

hier moet woordeskat daagliks onderrig word.  
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AFDELING C: TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIES 
 
VRAAG 3: ADVERTENSIE 
 
Algemene opmerkings en foute  
 
(a) Hierdie vraag se 10 punte voldoen aan die voorskrifte in die 2021-Eksamenriglyne, 

waarvolgens suiwer taalvrae slegs 2 punte mag tel. Hier is dit die intensiewe vorm 
(Vr. 3.4) en die oortreffende trap van die woord tussen hakies (Vr. 3.5). Die ander                  
8 punte toets advertensietegnieke (aandag trek en beklemtoning), gevoelstaal, die 
adverteerder se bedoeling, konnotasie, funksie van stippels en manipulering.   

 
(b) Verskillende provinsies het verskillende vrae as problematies geïdentifiseer, maar oor 

die algemeen het kandidate die betekenis van goue oue binne konteks (Vr. 3.2), 
konnotasie (Vr. 3.3), funksie van die stippels, met fokus op die leser (Vr. 3.6), 
advertensietegniek (Vr. 3.7) en manipulering (Vr. 3.8) as uitdagend ervaar. In baie 
gevalle verstaan kandidate dalk die vraag, maar ontbreek die nodige woordeskat om 
die antwoord sinvol te verwoord.   

 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Onderwysers moet die lys taalstrukture en -konvensies wat in die KABV ingesluit is, 

bestudeer en seker maak dat alle aspekte deeglik onderrig en deurgaans ingeoefen 
word. Taalaspekte wat hul tot geslaagde advertensies leen (advertensietaal), bv. 
intensiewe vorm, byvoeglike naamwoorde, idiome, uitroepe, die funksionele gebruik 
van leestekens, visuele aspekte, gevoelstaal en ander aspekte van kritiese 
taalbewustheid, soos in die 2021-Eksamenriglyne uiteengesit, moet aan die hand van 
verskillende advertensies bemeester word.  

 
(b) Leerders moet aan 'n verskeidenheid advertensies blootgestel word ten einde die 

volgende te kan verstaan: advertensietegnieke en visuele aspekte, met die doel om te 
manipuleer, die impak van taal op die leser, die adverteerder se bedoeling, die 
insluiting/weglating van sekere inligting, ens. 

   
(c) Leerders moet die konteks van die advertensie in ag neem en verstaan dat alle detail 

belangrik is.  
 
(d) Vaktaal/terminologie moet onderrig word. Leerders moet verstaan wát gevra word. 
 
(e) Onderwysers moet leerders daarop wys dat spelling by die aanbied van antwoorde by 

VRAAG 3 belangrik is. Kandidate het hier onnodig punte verloor a.g.v. verkeerde 
spelling, bv. waar die intensiewe vorm van die woord as twee woorde geskryf is. 

 
VRAAG 4: STROKIESPRENT 
 
Algemene opmerkings en foute 
 
(a) Hierdie tekstipe is buite baie van die kandidate se ervaringswêreld. Kandidate sukkel 

gewoonlik met aspekte soos teksgebonde woordeskat en taalgebruik wat eie aan 
strokiesprente is. Hierdie vraag is oor die algemeen nie goed beantwoord nie.  

 
(b) Hierdie vraag se 10 punte voldoen aan die voorskrifte in die 2021-Eksamenriglyne, 

waarvolgens suiwer taalvrae slegs 2 punte mag tel. Hier is dit spelling/woordkeuse (Vr. 
4.1) en assimilasie (Vr. 4.3). Die ander 8 punte toets interpretasie van die visuele, 
afleiding uit woordgebruik, aanname en die verband tussen taal en die visuele.  
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(c) Verskillende provinsies het verskillende vrae as problematies geïdentifiseer. Oor die 

algemeen het kandidate die volgende as uitdagend ervaar: assimilasie (Vr. 4.3), 
aanname (Vr. 4.5), interpretasie van die visuele (Vr. 4.6), die verband tussen taal en 
die visuele (Vr. 4.7) en verskil in idees (Vr. 4.8).  

 
(d) By Vr. 4.2 lei die direkte vertaling van ''newspaper'' in Engels tot verkeerde antwoorde 

soos nuuspapier en koerantpapier i.p.v. nuusblad of koerant.   
 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a)  Taalaspekte wat eie is aan strokiesprente, bv. leestekens, direkte/indirekte rede, 

sinsoorte, ontkenning, uitroepe, gevoelstaal, konteksgebonde woordgebruik, ens., 
moet aan die hand van 'n verskeidenheid strokiesprente onderrig, ingeoefen en 
bemeester word.  

 
(b)  Leerders moet die konteks van die hele strokiesprent in ag neem en verstaan dat alle 

detail belangrik is. Visuele aspekte soos liggaamstaal en -houding, die verband tussen 
taal en die visuele, die impak van taal, ens. is altyd belangrik.   

 
(c)  Vaktaal/Terminologie moet onderrig word. Leerders moet verstaan wát gevra word. 
 
VRAAG 5: ARTIKEL EN PRENT 
 
Algemene opmerkings en foute 
 
(a) Taalaspekte word hier eksplisiet getoets. Daarom is dit uiters kommerwekkend dat 

hierdie vraag weer nie goed beantwoord is nie.  
  
(b) Verskillende provinsies het verskillende vrae as problematies geïdentifiseer, maar oor 

die algemeen het kandidate die volgende as uitdagend ervaar: antoniem (Vr. 5.1.2), 
verbind die twee sinne en begin met die voegwoord (Vr. 5.1.3), infinitief (Vr. 5.1.7),  
deelwoord (Vr. 5.1.11), homoniem (Vr. 5.1.12), korrekte Afrikaans (Vr. 5.1.13), 
verkleinwoord (Vr. 5.2.3), sinoniem (Vr. 5.2.4) en woordeskat (Vr. 5.2.5).  

 
(c) Omdat spelling hier dikwels tel, het kandidate ook punte verbeur indien hulle die 

meervoudsvorm van die woord kon gee, maar dit verkeerd gespel het (Vr. 5.1.4).  
 
(d) By Vr. 5.1.5 kan kandidate die sin wel in die verlede tyd skryf, maar gebruik ge-

verkeerdelik saam met verander.  
 
(e) By Vraag 5.1.7 sukkel kandidate met die infinitief. Hulle weet nie waar om om ... te  in 

te voeg nie.  
 
(f) Hoewel nie 'n moeilike voorsetsel nie, sukkel kandidate om by Vr. 5.1.10 die korrekte 

voorsetsel te gee.  
 

(g) Baie EAT-kandidate sukkel met deelwoorde. Uit antwoorde by Vr. 5.1.11 blyk dit 
duidelik dat heelwat kandidate nie weet wat 'n deelwoord is nie. Gevolglik kan hulle nie 
die vraag beantwoord nie.   

 
(h) Uit antwoorde wat kandidate by Vr. 5.1.12 gee, blyk dit duidelik dat baie kandidate nie 

weet wat 'n homoniem is nie en/of vanweë kandidate se gebrekkige woordeskat en 
taalkennis, kan hulle die homoniem nie in 'n goeie sin gebruik nie. In hierdie geval het 
heelwat kandidate maat met mat verwar.   
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(i) Kandidate ken nie die verkleinwoord van wiel by Vr. 5.2.3 nie. Hulle laat die -e saam 

met -tjie weg.   
 
(j) Kandidate se beperkte woordeskat laat hulle erg in die steek by vrae waar hulle 'n 

sinoniem (Vr. 5.2.4) of die korrekte Afrikaans vir 'n sekere woord (Vr. 5.1.13) moet gee 
of bloot die woord vir iets moet ken, soos by Vr. 5.2.5. Hulle gee dikwels die Engelse 
woorde. Waar hulle wel Afrikaanse woorde gee, is dit heeltemal verkeerd. Aangesien 
daar sekere toegewings in hierdie verband gemaak is, het heelwat kandidate wel die 
punte hier gekry.  

 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Taalstrukture en -konvensies moet vanaf die laer grade behoorlik onderrig en 

ingeoefen word.   
 
(b) Onderwysers moet seker maak dat leerders die vaktaal/terminologie ken. Hierdie 

terminologie word in die vraagstelling gebruik en as leerders dit nie verstaan nie, weet 
hulle nie wát gevra word nie.  

 
(c) Alles wat in die KABV voorgeskryf is, móét onderrig word.  
 

15.4 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 2 
 
INLEIDEND 
 

Die onderrig van letterkunde moet veel meer wees as net die lees en verstaan van die genre 
inhoudelik. Die onderrig van letterkunde moet gaan oor verstaan van die analisering van enige 
soortgelyke genre om die liefde vir, verstaan van en interpretasie van tekste te kweek. Die 
deeglike lees van 'n teks behels verstaan van die inhoud, karakters, tyd, ruimte, tema, 
boodskap, interpretasie, kreatiewe en persoonlike belewing en die evaluasie en waardering 
daarvan. 
 

ONTHOU: 

 Elke genre wat bestudeer word se eie unieke karakter en kenmerke moet bemeester 
word en dit moet die fokus in die formele onderrig van letterkunde wees. 

 Voorgeskrewe gedigte word onderrig met die doel om die leser bekend te stel en 
vertroud te maak met Poësie as genre. 

 VRAESTEL 2 is nie 'n leesbegripsoefening of slegs toetsing van die kandidaat se 
inhoudelike kennis van die roman/drama/kortverhaal/gedig nie. 

 Die waarde van die inoefening van vorige jare se eindeksamenvraestelle moenie 
onderskat word nie, maar kandidate moet volgens die KABV telkens aan nuwe 
vraagstellings, woordeskat en alle letterkundige begrippe blootgestel word. 

 Kandidate moet die unieke kenmerke van verskillende genres verstaan.   

 By gedigte word die volgende aspekte onderrig, ingeoefen EN geassesseer: 
o Figuurlike en retoriese taalgebruik in verskillende tekste soos beeldspraak 

(vergelyking, personifikasie, metafoor) en stylfigure (inversie, simbool, karikatuur, 
onomatopee/klanknabootsing, ironie, kontras, spot, satire, sarkasme, antiklimaks, 
eufemisme, hiperbool, woordspeling, metonimia, onderbeklemtoning). Kandidate 
moet dit kan identifiseer EN verduidelik t.o.v. van gepastheid/funksionaliteit.  

o Die digter se bedoeling identifiseer 
o Die kenmerke van soorte gedigte verduidelik sowel as die kenmerke van die 

soorte gedigte sowel as hoe versreël- en strofebou, rym, halfrym (alliterasie, 
assonansie), ritme, refrein, herhaling, beeldspraak en stylfigure met tema/boodskap 
verband hou. 
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 By dramas word die volgende aspekte onderrig, ingeoefen EN geassesseer: 
o Die kenmerke van drama moet verduidelik kan word asook hoe intrige, subintrige, 

karakterisering, konflik, ruimte, dramatiese ironie, verhoog- en toneelaanwysings, 
handeling, tyd, dialoog, beeldspraak en struktuurelemente soos motoriese moment, 
verwikkeling, klimaks en ontknoping die tema/boodskap ondersteun. Ook die 
skrywersdoel en lesse wat geleer kan word. Identifisering van gevoelstaal en die 
invloed wat sekere woorde/gebeure op karakters/leser/drama het, moet onderrig 
word. Terminologie soos houding, verhouding, emosie, gevoel, reaksie en optrede 
moet onderrig word. Die gebeure, oorsaak en gevolg is belangrike aspekte in die 
onderrig van letterkunde. 

 By die roman/kortverhale word die volgende aspek onderrig, ingeoefen EN geassesseer: 
o Die kenmerke van roman/kortverhale moet verduidelik kan word asook hoe intrige, 

subintrige, karakterisering, konflik, die verteller, ruimte, tyd en ironie die 
tema/boodskap ondersteun. Identifisering van gevoelstaal en die invloed wat sekere 
woorde/gebeure het op karakters/leser/verhaal moet onderrig word. Terminologie 
soos houding, verhouding, emosie, reaksie en optrede moet onderrig word. Die 
gebeure, oorsaak en gevolg is belangrike aspekte in die onderrig van letterkunde. 

 
 

15.5 OORSIG VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 2 
 

Algemene opmerkings 
 

(a) Die vraestel is gebalanseerd en voldoen aan die vereistes van die KABV en die huidige 
eksamenriglyne. Daar is 'n relevante keuse van uittreksels uit tekste en die 
voorgeskrewe getal woorde per uittreksel is gehandhaaf.  

 
(b) Vraestel 2 is redelik beantwoord. Kandidate se punte wissel van baie swak tot baie 

goed. Leerders sukkel toenemend met woordeskat en uitdrukkingsvermoë. Die 
vraagwoorde soos vereis in die KABV is nie bekend aan al die kandidate nie en 
kandidate word nie aan alle denkvlakvrae blootgestel nie. 

 
(c) Die meeste kandidate kon die vraestel binne die vasgestelde tyd voltooi. Sommige 

provinsies is van mening dat die nuwe tydsduur van die vraestel (2½ uur) te lank is, 
maar die meeste provinsies is van mening dat dit kandidate die geleentheid gee om 
die vraestel betyds te voltooi. Minder kandidate het verkeerde keuses of meer as 
gevraagde aantal genres voltooi, instruksies word beter gevolg. Waar kandidate nie 
betyds klaargekry het nie, kan dit aan swak tydsbeplanning toegeskryf word of die feit 
dat daar gepoog is om vrae oor AL die genres te beantwoord in plaas van slegs vrae 
oor die genres wat behandel is. 

 
(d) Daar is enkele voorbeelde van taalgebruik in die vraestel waarmee kandidate sukkel, 

soos in verslae aangedui. 
 
(e) Kandidate se beperkte woordeskat en swak uitdrukkingsvermoë het 'n baie negatiewe 

impak op hulle vermoë om vrae in diepte te kan beantwoord. Kandidate fokus nie op 
die vraagwoord en die kern van wat gevra word nie. 

 
(f) Enkele kandidate het vrae oor tekste wat op video beskikbaar is (Poppie/Lien se 

lankstaanskoene/Fiela se kind) volgens die inhoud van die video's beantwoord wat dan 
in baie gevalle verkeerd was. 
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15.6 ANALISE VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 2 
 
INLEIDEND 
 
Die kandidate se prestasies wissel van baie goed tot baie swak met minder uitsonderlike 
presteerders. Die redes hiervoor is hoofsaaklik as gevolg van onvoldoende voorbereiding, 
swak taalvermoë/woordeskat en die onvermoë om vrae hoër as bloot kennis en begrip te 
beantwoord. Kandidate het gesukkel om afleidings te maak, eie opinies uit te spreek, 
evaluerend en waarderend te reageer op grond van die inhoud van die teks. Generiese 
antwoorde word dus aangebied wat nie binne konteks van die voorgeskrewe genre is nie of 
vraag word nie na aanleiding van die kern van die vraag beantwoord nie. Waarderings- of 
evalueringsvrae word swak beantwoord as gevolg van gebrek aan begrip, woordeskat en 
uitdrukkingsvermoë. In baie gevalle word vrae soos leesbegrip hanteer en word lukraak uit 
uittreksels of ander vrae beantwoord. Kandidate let nie op die puntetotaal nie en beantwoord 
nie die subvrae met vorige vrae of stellings in gedagte nie. Kandidate lees nie met aandag nie 
en sleutelwoorde word nie uitgelig en vraagwoorde in ag geneem nie. Kandidate het slegs 'n 
leeskennis van genres. Begrip van letterkundige terminologie en toepassing soos in KABV 
vereis, ontbreek. 
 
VRAAG 1: KRINGE IN 'N BOS 
 
Leerders beantwoord VRAAG 1 omdat dit eerste is en nie omdat hulle die roman gelees het 
nie. Diegene wat dit wel bestudeer en gedoen het, presteer swak. 
 
VRAAG 2: DIE ONGELOOFLIKE AVONTURE VAN HANNA HOEKOM 
 
Minder kandidate as in die vorige jare beantwoord hierdie vraag en toon goeie begrip van 
hierdie genre. 
 
VRAAG 3: MEEULANDERS 
 
Geen kandidate landswyd beantwoord hierdie vraag nie. 
 
VRAAG 4: LIEN SE LANKSTAANSKOENE 
 
Dis 'n baie gewilde keuse en die gewildheid styg steeds. Oor die algemeen vaar kandidate 
gemiddeld tot goed in hierdie boek. Hulle is voorbereid, maar kandidate kon nie die fyner detail 
in die vraag beantwoord of waar meer as een motivering gevra word nie. Ook eie opinie wat 
gegee moes word, swak beantwoord. 
 
VRAAG 5: POPPIE – DIE DRAMA 
 
Baie min kandidate beantwoord hierdie drama en die prestasie is nie goed nie. 
 
VRAAG 6: PALJAS 
 
Nie baie sentrums doen meer hierdie drama nie. Kandidate vaar baie goed in hierdie drama. 
VRAAG 7: FIELA SE KIND – DIE DRAMA 
 
Toenemend meer sentrums beantwoord hierdie drama. Die kandidate het nie so goed 
presteer soos in 2020 nie, hulle kennis van fyner detail ontbreek. 
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VRAAG 8: KORTVERHALE  
 
Dis ook 'n gewilde genre, maar die gemiddelde prestasie was baie laag. Kandidate het swak 
gevaar omdat kandidate nie die inhoudelike van die kortverhale ken nie. Woordeskat in die 
kortverhale blyk 'n probleem vir die kandidate te wees. 
 
VRAAG 9: GEDIGTE  
 
Poësie is verreweg die gewildste tweede keuse as genre. Kandidate het gemiddeld presteer. 
Kandidate sukkel omdat dit nie meer bloot oor literêre aspekte handel nie, maar ook 
interpretasie. Veral waar meer as een feit of verduideliking vereis word, vind kandidate dit 
moeilik. 
 
DIE VOLGENDE FAKTORE HET 'N NEGATIEWE IMPAK OP KANDIDATE SE RESPONSE 
GEHAD: 

 Beperkte woordeskat en swak uitdrukkingsvermoë. 

 Swak kennis van die tekste sowel as literêre terminologie en die toepassing daarvan. 

 Die onvermoë om op die kernwoorde en tipe vraag en vereiste van die tipe vraag te 
fokus. 

 Sukkel om te interpreteer, evalueer, waardeer en om afleidings te maak of motiverings 
te gee. Kandidate sukkel veral met gevoelstaal. 

 Sukkel om die volgende binne konteks te identifiseer: houding, verhoudings, verskil, 
innerlike konflik, ooreenkomste en karaktereienskappe. 

 Sukkel om lesse wat van karakters en uit situasies geleer word, uit te druk 

 Kandidate sukkel met die interpretasie van oorsaak en gevolg. 

 Sukkel om opinies te lug en te motiveer hoekom iets gebeur. 

 Temas en die toepassing of motivering blyk steeds 'n groot uitdaging te wees. 
 

WOORDESKAT WAARMEE DAAR GESUKKEL IS: 
 
Hoewel die taalvlak vir graad 12-kandidate geskik is en baie van die woordeskat direk uit die 
tekste/studiegidse geneem is, het kandidate met sommige woorde gesukkel.  
 
SPESIFIEKE VRAE WAARMEE DAAR GESUKKEL IS: 
 
VRAAG 2: DIE ONGELOOFLIKE AVONTURE VAN HANNA HOEKOM 

 2.1: Die woord "aangemoedig" was 'n moeilike begrip vir sommige leerders. 

 2.3: Innerlike konflik fokus op een insident. Kandidate kan nie beide kante gee nie. 

 2.4: Die frasering van die vraag was moeilik vir kandidate wat nie die kernwoorde 
geïdentifiseer het nie. 

 2.6: Haar verjaarsdag is met die konsert verwar. 

 2.7: Kandidate het nie die woord "bewonder" verstaan nie. Leerders het slegs oor die 
hoofkarakter geskryf. 

 2.8: Kandidate verstaan nie die woord "gepas" en om te fokus op 'n sekere deel nie. 

 2.10: Kandidate het nie gefokus op die woorde aan die begin nie. 

 2.12.2: Die instruksie in die laaste sin is nie uitgevoer nie. Kandidate se kennis van die 
inhoudelike ontbreek. Fokus op verkeerde invalshoek. 

 2.13: Hierdie is ŉ vlak 4-vraag wat dit vir die leerders moeilik maak om hulself uit te 
druk. Hulle kan nie verduidelik op grond waarvan ons kan sê dat die aangelapte gesin 
mekaar aanvaar en liefhet nie. 

 2.15.1: Kandidate kon nie die verhouding beskryf nie en het slegs 'n feit van een van 
die twee karakters gegee en het dan die volgende punt ook verloor aangesien die 
vraag interafhanklik is. 
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 2.17: Kandidate weet nie hoe om die houding van Hanna teenoor Gavin aan die begin 
van die vakansie te interpreteer nie. Die meeste verstaan dat hul verhouding beter aan 
die einde van die vakansie was. 

 2.18: Kandidate sukkel om hul eie opinie te gee. Die vraag vereis insig en interpretasie. 
Hulle verstaan nie dat dit miskien Beyers se skuld kon wees as die vakansie nie 
uitgewerk het nie. Dit is moeilik vir hulle om voorspellings te maak oor iets wat nie 
gebeur het nie. 

 2.19: Kandidate sukkel met die formulering van hul eie opinie. Hulle kan nie motiveer 
waarom iemand miskien oor iets spyt kan voel nie. Hulle sukkel om hulself uit te druk. 
Leerders sukkel om die emosie te verwoord. 

 
VRAAG 3: MEEULANDERS 
 
Geen kandidate bestudeer hierdie genre nie. 
 
VRAAG 4: LIEN SE LANKSTAANSKOENE 

 4.2: Die tydlyn word dikwels deur die kandidate misgetas. 

 4.3: Kandidate sukkel om innerlike konflik in 'n situasie te identifiseer en twee kante te 
beskryf. 

 4.4: Die woord 'spanning' was vir sommige kandidate problematies. 

 4.5.4: Kandidate het die woordeskat uitdagend gevind en kon nie 'n direkte gevolg 
identifiseer nie. 

 4.6: Die kandidate het die tydlyn van gebeure misgetas en verkeerdelik verwys na 
gebeure wat veel vroeër in die boek plaasgevind het, bv. kandidate noem dat Christien 
in die kliniek opgeneem is, maar dit het eintlik vroeër gebeur.  

 4.7: Die woord 'bewonder' was 'n moeilike en onbekende begrip en kandidate het slegs 
op die hoofkarakter gefokus. 

 4.8: Die meeste kandidate kon slegs een rede verskaf waarom die titel gepas is. 

 4.13: Die woord vergifnis was 'n moeilike begrip. 

 4.15: Kandidate kon nie verhouding beskryf nie en het slegs 'n feit gegee en kon slegs 
op een karakter fokus. By die interafhanklike vraag verbeur hulle punte. 

 4.16: (Waarom kan ons glo dat Lien 'n sukses van haar toekoms in drama sou maak?) 
Die vraag was ook problematies omdat die kandidate meestal konkrete bewyse wou 
gee en nie noodwendig oor Lien se passie uitgebrei het nie. 

 4.19: Kandidate sukkel om hul eie opinie te formuleer. Die woordeskat "spyt/sleg" voel 
was moeilik om te verduidelik. 

 
VRAAG 5: POPPIE – DIE DRAMA 

 5.1: Kandidate kon nie die betekenis van die naam weergee nie. Hulle het hul eie 
interpretasie gegee, bv. sterk vervang deur groot. 

 5.3: Innerlike konflik is swak beantwoord, kandidate verstaan nie die konsep nie. 

 5.11: Kandidate het gesukkel om 'n gepaste emosie te gebruik. 

 5.12: Die koppelvraag was swak beantwoord. Indien hul die eerste deel verkeerd 
geantwoord het, het hul outomaties die tweede deel verkeerd gekry. 

 5.15: Kandidate het gesukkel om een rede te verskaf. 
 
VRAAG 6: PALJAS 

 6.3: Kandidate worstel met die twee kante van innerlike konflik. 

 6.7: Kandidate verstaan nie die begrip 'bewonder' nie en fokus op die hoofkarakter se 
eienskappe. 

 6.8: Dit was vir kandidate moeilik om die gepastheid van die titel te verduidelik. 

 6.12.2: Gevoelstaal bly steeds 'n probleem. 
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 6.13: Gebrek aan woordeskat maak dit vir kandidate moeilik om aan te dui waarom die 
stelling WAAR is. 

 6.15: Soos met die ander vrae het kandidate slegs op een karakter gefokus en het nie 
by die verhouding uitgekom nie. 

 6.16: Voorspelling is 'n moeilike konsep vir die kandidate. 
 
VRAAG 7: FIELA SE KIND  

 7.1: Kandidate ken nie die magistraat se naam nie. 

 7.2: Kandidate verwar twee situasies en fokus op hoe en waar Fiela die kind gekry het 
in plaas van hoekom sy nie vir Benjamin gehou het nie. Kandidate verwar "magistraat" 
en "veldkornet" en gebruik woorde soos "polisie" of "konstabel" wat dan feitefoute is. 

 7.7: Die woord 'bewonder' was 'n onbekende begrip en kandidate fokus slegs op die 
hoofkarakter se eienskappe. 

 7.10: Kandidate kon slegs een feit gee en fokus nie op tweede besoek nie. 

 7.11: Gevoelstaal bly 'n problematiese vraag by EAT-leerders. 

 7.12.1–7.12.2: Die motivering met 'n feit blyk 'n probleem te wees aangesien kandidate 
nie woordeskat het om te kan verduidelik nie. 

 7.13: Frasering 'loskom uit onderdrukking' is 'n moeilike konsep vir EAT leerders. 

 7.15.1–7.15.2: Kandidate fokus nie op beide kante nie, maar slegs op een karakter. 

 7.18: By die oop-vrae is die kandidate geneig om hulself te weerspreek. Hulle antwoord 
bv. "Ja", maar hul motivering dui op "Nee". 

 7.19.1–7.19.2: Sommige kandidate kies tussen twee begrippe en beantwoord glad nie 
wat gevra word nie. 

 
VRAAG 8: KORTVERHALE  

 8.1.2: Kandidate het gesukkel om by drie punte van advies te kom. Hulle het ook baie 
vae antwoorde verskaf. 

 8.1.3: Innerlike konflik in 'n situasie vereis 'n goeie kennis van die kortverhaal en kennis 
by leerders ontbreek. 

 8.1.6: Kandidate het gesukkel om drie lewenslesse wat Coenie geleer het, te noem. 

 8.1.7: Kandidate het die woord 'bewonder' nie verstaan nie en slegs gefokus op die 
hoofkarakter self. 

 8.2.2: Kandidate sukkel om by 'n tweede rede te kom.  Die meeste kandidate noem en 
brei uit oor die diskriminasie teen Vivian, maar noem nie ander redes waarom sy nie 
opgewonde was nie. 

 8.2.4(b): Kandidate het hier baie vae antwoorde verskaf en nie by die kern van Vivian 
en Sydney se verhouding gekom nie. 

 8.2.10: By die oop-vrae is die kandidate geneig om hulself te weerspreek. Hulle 
antwoord bv. "Ja", maar hul motivering dui op "Nee". 

 8.2.11(b): Kandidate kan nie motiveer hoekom die persoon sleg gevoel het nie. 
Gevoelstaal is 'n probleem. 

 
VRAAG 9: GEDIGTE  

 9.1.2: Kandidate haal slegs uit die gedig aan in plaas van die hoofgedagtes op te som. 
Woordeskat laat kandidate in die steek. 

 9.1.7: Kandidate verstaan nie die begrip 'ruimte' nie en kon dus nie kwalifiseer watter 
ruimte die positiefste beleef is nie. Hulle verwar dit met "rym". 

 9.1.9: Kandidate kon wel by "klein huisie" kom, maar nie 'n tweede rede nie. 

 9.2.2: Te moeilik vir kandidate om drie redes te gee waarom die gedig as 'n lied beskryf 
kan word. Hulle het nie die kenmerke van die soort gedig geken nie. 

 9.2.4(a): Kandidate kon nie die beeldspraak benoem nie. Sommige kandidate gebruik 
die Engelse woord. 
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 9.2.4(c): Gebrek aan uitdrukkingsvermoë maak dit vir kandidate moeilik om die 
betekenis te kon verduidelik. Kandidate verstaan nie wat met "bietjie" emosie bedoel 
word nie. Die vraag word dikwels letterlik interpreteer. 

 9.2.5: Kandidate herhaal slegs die stelling. Kandidate noem nie dat dit die spreker is 
wat sê hy gaan nie die verhouding forseer nie.  

 9.2.7: Kandidate beskryf nie die betekenis van "ondergekry" en "terughou" nie. Hulle 
gebruik hierdie woorde in die antwoord sonder om die betekenis te verduidelik. 

 9.2.8: Kandidate beantwoord vanuit spreker se perspektief – lees nie wat gevra word 
nie. 

 9.2.9: Kandidate skryf slegs lesse neer en het nie aandag gegee aan die geskiktheid 
vir tieners nie. 

 9.2.10(b): Motivering van waaroor en hoekom was moeilik vir kandidate om in eie 
woorde weer te gee. 

 
ALGEMENE VOORSTELLE TER VERBETERING 

 Waarsku leerders teen die gebruik van Engelse woorde in antwoorde. 

 Studiegidse en video's moet met oorleg gebruik word. 

 Onderrig deur te begin met die titel van 'n genre en vra aan die einde van die onderrig 
hoekom dit gepas is. Elke woord in 'n titel is belangrik. Onderrig temas, tyd, ruimte, 
konflik, ironie, ens. Maak 'n lysie van terminologie en dui dit aan tydens u onderrig. 

 NEEM KENNIS: Die opstel van die vraestel vereis die volgende: 
o Inhoude, terminologie en kognitiewe vlakverspreiding moet voldoen aan die 

KABV vereistes. 
o Dit moet voldoen aan die nuutste Eksamenriglyne. 

 Maak dit duidelik dat slegs TWEE genres behandel en beantwoord moet word. 

 Gebruik die voorgeskrewe teks en verskeie bronne en moenie net op een studiegids 
staat maak nie. 

 Onderrig leerders om die regte keuses uit te oefen. Kopieer die inhoudsopgawe van 
die vraestel op bl. 3 en onderrig leerders in die gebruik daarvan. 

 Onderrig leerders om vrae aandagtig te lees en te antwoord wat gevra word. Dis nie 
net sleutelwoorde wat tel nie. 

 Die leerders moet die fyn detail ken. 

 Hou aan om kernwoordeskat volgens die KABV te onderrig. 

 Stel vraestelle op volgens die 2021 Eksamenriglyne. 

 Hersien terminologie wat belangrik is om vrae te kan verstaan en interpreteer. 
Voorbeelde: verduidelik/eie opinie/motiveer/oorsaak/gevolg/som op, ens.  

 Eienskappe van tekste en hoe dit die tema/titel/inhoud/karakter se optrede ondersteun, 
moet onderrig word. Voorbeelde: verskille/kontraste/ooreenkomste/konflik/figuurlike 
betekenis/karakterisering/houding. 

 Hersien vorige vraestelle, maar hou in gedagte dat vrae nie herhaal word nie. 

 By sommige vrae moet twee kante van die saak in die antwoord gestel word, soos by 
konflik/ironie/verskil/verandering/vergelyking. Leerders versuim om dit te doen en 
verbeur dan die punte. 

 Kyk na titel van gedigte. Laat leerders bespreek wat hulle verwag in die gedig gaan 
gebeur/waaroor die gedig gaan handel/in watter ruimte dit plaasvind. 

 Woordeskat, wat in gedig voorkom, is baie belangrik en moet verduidelik word. 

 Die gebruik en funksies van leestekens, beeldspraak, verduideliking van die 
beeldspraak in die gedig moet onderrig word. 

 Leerders moet onthou dat die uittreksels slegs prikkels en nie leesbegrip is of 
antwoorde slegs op daardie insident fokus nie. 

 Verstaan van letterlike en figuurlike taalgebruik is belangrik. 

 Onderrig leerders in die beantwoording van verskillende vrae en die tegnieke daaraan 
verbonde, 
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 Woordeskat en verskillende denkvlakvrae moet onderrig word. 

 Leerders moet let op die puntetotaal en tipe vraag om die lengte en diepte van die 
antwoord te bepaal. 

 Die onderwysers moet die verskil tussen spreker/skrywer en digter onderrig. In alle 
gedigte is daar 'n spreker aan die woord wat nie die digter is nie. In romans en dramas 
is daar 'n verteller aan die woord. Die funksie van die spreker/verteller moet onderrig 
word en (binne konteks) op die spesifieke teks(-uittreksel) van toepassing gemaak 
word. 

 Die leerders moet onderrig word om te weet dat die antwoorde in letterkunde nie los 
van die konteks staan nie, maar alle antwoorde moet binne konteks van die genre 
aangebied word. 

 Indien die leerders meer oefening in die onderrigsituasie kry om tekste met mekaar te 
vergelyk, verskillende aspekte uit te ken en 'n antwoord te kan formuleer, sal hierdie 
vaardigheid leerders se prestasie verbeter. 

 Die leerders moet die drama-/roman-/kortverhaalinhoud deeglik onder die knie hê. 
Hulle moet in staat wees om hul kennis van die intrige en ook die aspekte in die KABV 
op die drama- en roman-/kortverhaalinhoud van toepassing te kan maak.  

 Interafhanklike vrae moet onderrig word en kandidate moet besef dat die een vraag se 
antwoord koppel aan die vorige vraag. 

 Die karaktereienskappe en karakterisering van alle karakters in die roman/drama/ 
kortverhaal moet dééglik onderrig word. 

 Die begrippe soos wat dit in die KABV voorkom, behoort deel van die onderrig te vorm. 
Verder moet leerders kennis neem van vorige jare se eindeksamenvraestelle en dit in 
die klas bespreek en oefen. 

 Dis noodsaaklik dat leerders onderrig word in die terminologie wat in die KABV 
aangedui/gebruik word, bv. struktuur van die drama, klankeffekte, retoriese middele, 
tipografiese middele, stylfigure, ens. Dis die terminologie wat in die vraestelle gebruik 
word.  

 Die roman-/drama-/kortverhaalteks is die voorgeskrewe teks. Daar behoort nie op 
studiegidse/flieks staat gemaak te word nie. Hierdie tekste word aan die hand van die 
vereistes wat die KABV stel, onderrig. 

 KABV-terminologie moet reeds van graad 8 af deeglik onderrig word om leerders 
vertroud te maak daarmee. 

 Verduidelik aan kandidate die verskil tussen die vlak 1-, 2-, 3-, 4- en 5-vrae sodat hulle 
verstaan hoe 'n vraestel opgestel word. 

 Fokus op vraagwoorde en hoe om elkeen te beantwoord. 

 Onderrig die begrippe: wat doen die karakter /hoe tree die karakter op – aksie, hoe 
reageer die karakter (reaksie), hoe voel die karakter (emosie), wat dink die karakter 
(denke) en wat sou jy gedoen het of watter raad sou jy gegee het of het die karakter 
reg/verkeerd opgetree, Wat kon die karakters anders gedoen het, watter konflik beleef 
die karakter, is daar 'n verskil/ ooreenkoms tussen …  en elke keer vra die onderwyser 
hoekom sê jy so m.a.w. bewys dit – in konteks. 

 Leerders moet met feite kan bewys by WAAR/ONWAAR-vrae. 

 Voorstel: moenie net vrae en antwoorde op een vlak in die klas vra en vir huiswerk gee 
nie, werk vrae per hoofstuk/toneel/gedig uit soos in die vraestel vereis van vlak 1 – 
maklik tot vlak 5 – moeilik. 

 Leerders moet fyner detail van die roman ken sodat hulle nie so baie punte verloor 
deur feite-foute te maak nie. 

 Onderrig figuurlike taal, die les wat geleer word uit die roman, 
gevoelstaal/emotiewe woorde, verskillende karakters se 
optredes/karaktereienskappe. Leerders moet asseblief van die laer grade af reeds 
geleer word om ŉ vraestel korrek te beantwoord, byvoorbeeld: 
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 Elke vraag moet op ŉ nuwe bladsy begin. 

 Daar moet 'n reël na elke antwoord oopgelaat word. 

 Dit is belangrik om die vrae te nommer volgens die vraestel.  

 Die teks is steeds die belangrikste bron om in die klas te gebruik. Die fliek moet 
net as 'n aanvullende bron gebruik word en die verskille tussen die fliek en die 
teks moet in ag geneem word. 

 Ja/Nee moet geskryf word voordat die motivering verskaf word. 

 Om die drama as ŉ stemboodskap op Whatsapp op te neem en op die 
leerdergroepe te plaas is ŉ goeie manier om leerders aan te spoor om die drama 
self weer te lees. 

 

15.7 OORSIG VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 3 
 
Algemene opmerkings  

 
(a) Die vraestel is gebalanseerd en voldoen aan die vereistes van die KABV en die huidige 

Eksamenriglyne (2021). Daar is 'n goeie keuse van tekste en al die visuele tekste is 
duidelik in die vraestel.  
 

(b) Oor die algemeen is Vraestel 3 redelik goed beantwoord. Kandidate se punte wissel 
van baie swak tot uitstekend.  
 

(c) Die meeste kandidate kon die vraestel binne die vasgestelde tyd voltooi. Waar 
kandidate nie betyds klaargekry het nie, kan dit aan swak tydsbeplanning toegeskryf 
word, bv. waar kandidate baie lang opstelle geskryf het of kandidate wat in detail 
beplan het en dan nie genoeg tyd gehad het om hulle finale pogings oor te skryf nie.  
 

(d) Daar is enkele voorbeelde van taalgebruik in die vraestel waarmee kandidate sukkel, 
bv. rybewyse, uniek, neusring en strooibiljet (die tekstipe). 
 

(e) Kandidate se beperkte woordeskat het 'n baie negatiewe impak op hulle vermoë om 
hulle gedagtes sinvol te verwoord. Dit het ook tot gevolg dat hulle by veral die opstelle 
die gekose onderwerp nie voldoende en geslaagd laat ontwikkel nie.  
 

(f) Heelwat kandidate maak (baie) gebruik van Engels. Waar alles in Engels geskryf is, 
het kandidate 00 gekry.  
 

(g) Kandidate maak baie taalfoute, bv. woordorde, tye, voornaamwoorde, voorsetsels, 
ontkenning, foutiewe woordkeuses, spelling en leestekens. Wanneer kandidate se 
sinne te lank, lomp en vol foute is, doen dit afbreuk aan die inhoud.  
 

(h) Kandidate ken nie die rubrieke waarvolgens hulle opstelle en ander tekste 
geassesseer word nie.  
 

(i) Enkele kandidate het nie die vereiste DRIE vrae gedoen nie.  
 

(j) Enkele kandidate het probeer om voorafvoorbereide opstelle onder een van die 
onderwerpe aan te bied, veral onder een van die prente. In die meeste gevalle was dit 
nie suksesvol nie.  
 

(k) Daar was heelwat voorbeelde van geforseerde mooiskrywery. In sulke gevalle gebruik 
kandidate te veel intensiewe vorme, idiome en uitdrukkings, wat soms ook nie 
heeltemal van pas is nie. Soms is 2 paragrawe byna dieselfde wat inhoud betref, maar 
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deur opsetlike mooiskrywery word dieselfde idee(s) net op 'n ander manier gegee. 
Sodoende word inhoud verskraal en kom fokus ook in gedrang.  
 

(l) Terwyl sekere kandidate in detail beplan het, het ander glad nie beplan nie.  
 

(m) Hier en daar sukkel kandidate met die formaat van die onderskeie transaksionele 
tekste. Baie kandidate wat die dekbrief (Vr. 2.2) gekies het, het nie presies geweet wat 
om te doen nie.  
 

(n) Daar is voorbeelde van uitstekende opstelle en lang en kort transaksionele tekste. 
Hierdie werk getuig van kreatiwiteit, voldoende inhoud, fokus wat behou word, goeie 
taalgebruik en deeglike kennis van die onderskeie tekstipes en relevante kenmerke en 
vereistes.  

 

15.8 ANALISE VAN KANDIDATE SE PRESTASIE IN VRAESTEL 3 
 

AFDELING A: OPSTELLE 
 
Algemene opmerkings en foute 
 
(a) Kandidate skryf hoofsaaklik verhalende en beskrywende opstelle. Selfs onderwerpe 

wat hul goed tot die ander opsteltipes leen, is as verhalende en beskrywende opstelle 
aangebied.  

 
(b) Vraag 1.1 (Ek het iemand gehelp) was 'n baie gewilde keuse. Kandidate het eenvoudig 

vertel hoe hulle iemand anders gehelp het. In die meeste opstelle was daar dus 'n 
duidelike storie.  

 
(c) Vraag 1.2 (Dit laat my lag) was nie 'n baie gewilde keuse nie. Daar was voorbeelde 

van opstelle met 'n heel anderste benadering tot die onderwerp. Sterker kandidate wat 
hierdie onderwerp gekies het, het dit stylvol en oortuigend gedoen.  

 
(d) Vraag 1.3 (Kry mense te maklik rybewyse?) was nie 'n gewilde keuse nie. Die woord 

rybewyse kon problematies wees.  
 
(e)  Vraag 1.4 (Matriek is nie maklik nie) was 'n baie gewilde keuse. Daar was uitstekende, 

gemiddelde en swak opstelle oor hierdie onderwerp. Die onderwerp is op verskillende 
maniere benader. Baie kandidate het bloot vertel waarom matriek nie vir hulle maklik 
is/was nie, bv. te veel werk, te veel druk, verkeerde vriende, ens., terwyl ander in 'n 
mate daaroor bespiegel het. Die impak van Covid was deel van baie opstelle.  

 
(f) Vraag 1.5 (Ek is uniek) was 'n gewilde keuse. Net soos met Vraag 1.4 is die hele 

kwessie van 'uniek wees' ook op verskillende maniere benader. In baie gevalle was 
die inhoud baie persoonlik.   

 
(g) Vraag 1.6.1 (die prent van die meisie wat 'n mikrofoon vashou) het ook opstelle met 

heelwat verskillende invalshoeke opgelewer, bv. oor toekomsplanne, drome, musiek, 
ens.  

 
(h) Vraag 1.6.2 (die Groot Vyf) was nie 'n gewilde onderwerp nie. Soos met prente die 

geval is, en soos met Vraag 1.6.1, is dit ook op vele maniere aangepak, maar die 
meeste kandidate het die prent letterlik hanteer. Inhoud was basies doodgewone 
vertellings van uitstappies om die Groot Vyf te sien of beskrywende opstelle oor die 
diere. Die waarde van die Groot Vyf vir Suid-Afrika het wel voorgekom.  
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(i) Vraag 1.6.3 (drie figure wat op-/afklim) het ook opstelle met verskillende invalshoeke 

opgelewer; selfs 'n nare droom! Sommige kandidate het die verband met vriendskap 
gelê (selfs via voorafgeleerde opstelle oor vriendskap).  

 
(j) Die opstelle se inhoud is nie altyd gefokus nie. Kandidate sukkel om die kern van die 

onderskeie onderwerpe te bepaal en daarop te fokus. As gevolg van gebrekkige 
woordeskat word die gekose onderwerp dikwels nie genoegsaam ontwikkel nie; daar 
is nie genoeg detail wat die fokus ondersteun nie.  

 
(k) Soms kies kandidate die verkeerde onderwerp en sukkel dan om 'n geslaagde opstel 

aan te bied.  
  
(l) Party opstelle is te lank. Dit is dikwels as gevolg van die herhaling van beperkte idees, 

wat beteken dat die onderwerp in elk geval nie sinvol ontwikkel is nie.   
 
(m) Baie kandidate sukkel met taal en veral met die volgende aspekte: woordorde, tye, 

voornaamwooorde (persoonlike en betreklike), voorsetsels, verbuiging van byvoeglike 
naamwoorde, infinitief, ontkenning, lettergreepverdeling, figuurlike taalgebruik, 
spelling en leestekens (veral die korrekte gebruik van die komma en nuwe sinne wat 
met hoofletters moet begin).   

 
(n) Die grootste probleem is waarskynlik kandidate se gebrek aan voldoende woordskat 

om hulle idees sinvol te kan verwoord. Dit lei tot verwarrende idees en onduidelikhede 
in die inhoud. Vanweë hierdie probleem met Afrikaans, gebruik baie kandidate Engels, 
sms-taal of woorde uit ander tale in hulle opstelle.   

 
(o) Ten spyte van puik opstelle, beskik 'n groot groep 2021-kandidate nie oor die nodige 

skryfvaardighede om goeie opstelle te kan skryf nie. Sommige kandidate het baie swak 
gevaar. Die nodige interpretasie, diepte en detail ontbreek. Hulle skryf lang, lomp 
sinne, paragrawe word nie sinvol gevorm nie en daar is nie 'n goeie inleiding, slot en 
samehang nie.    

 
Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Onderwysers moet seker maak dat leerders die struktuur van 'n opstel verstaan: 'n 

interessante inleiding, korter sinne wat in funksionele paragrawe vervat word, 
samehang tussen paragrawe en 'n verrassende, saambindende slot. Moenie aanvaar 
dat leerders opstelle kán skryf nie. Onderrig dit! 

 
(b) Leerders moet geleer word om dié onderwerp te kies waarmee hulle die beste kan 

identifiseer en waaroor hulle die meeste sal kan skryf, die onderwerp reg te interpreteer 
en dan te beplan. Hulle moet weet hoe om die fokus in die onderwerp te kan 
identifiseer.  

 
(c) Leerders moet geleer word om die gekose onderwerp sinvol te ontwikkel deur 'n 

verskeidenheid idees in te sluit. Daar moet duidelike progressie in enige opstel wees 
en nie herhaling van beperkte idees nie.  

 
(d) Vermy geforseerde mooiskrywery deur byvoorbeeld te veel idiome in te sluit of idome 

verkeerd te gebruik. 'n Goeie opstel getuig juis van eenvoud deur fyn waarneming en 
raak beskrywing. 

 
(e) Geïntegreerde taalonderrig is van uiterste belang. Leerders moet verstaan dat hulle 

die taalstrukture en -konvensies wat hulle leer, in hulle opstelle moet gebruik:  
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 Woordeskat (die boustene van enige skryfstuk) 

 Taalaspekte soos woordorde, tye, voorsetsels, voornaamwoorde en infinitief 

 Die gebruik van verskillende sinsoorte 

 Die korrekte gebruik van die direkte rede in 'n opstel 

 Die funksionele gebruik van leestekens 

 Woordkeuse, insluitende kritiese taalbewustheid 

 Spelling, insluitende die los en vas skryf van woorde 
 

(f) Stel leerders bloot aan gepaste voorbeelde van goeie opstelle. Laat hulle sulke opstelle 
ontleed om te verstaan hoe en waarom die inleiding aandag trek, hoe die inhoud in die 
verskillende paragrawe ontwikkel word en hoe die slot alles saamvat en afrond.    

 

(g) Onderwysers moet die relevante rubriek aan leerders verduidelik sodat hulle kan weet   
aan watter vereistes 'n opstel moet voldoen.  

 

(h) Moedig lees aan en brei deurgaans leerders se algemene woordeskat uit.  
 

(i) Laat leerders soveel as moontlik opstelle skryf (ook as informele assessering) en gee 
konstruktiewe terugvoering aan leerders, sodat remediëring gedoen kan word.   

 
AFDELING B: LANG TRANSAKSIONELE TEKSTE 
 
Algemene opmerkings en foute 
 

(a) Die informele brief aan 'n maat om jou opinie oor neusringe te gee (Vr. 2.1) was 'n 
gewilde keuse en daar was uitstekende briewe oor die onderwerp. Die opinie kon op 
verskillende maniere gegee word, maar dit moes duidelik wees! Dit was duidelik dat 
sekere kandidate 'neusring' as nursing geïnterpreteer het en dus heeltemal misgetas 
het.   

  
(b) Die CV en dekbrief (Vr. 2.2) was nie 'n gewilde keuse nie en baie van die kandidate 

wat wel hierdie vraag gekies het, het nie presies geweet wat om te doen nie. Hulle het 
die opdrag verkeerd verstaan. Sommige kandidate het die CV oorgeskryf. Daar was 
ook goeie dekbriewe.  

 

(c) Die tydskrifartikel (Vr. 2.3) is een van die moeiliker tekstipes en het definitiewe teks-
kenmerke. Baie van die kandidate wat hierdie vraag oor boeliegedrag gekies het, het 
dit nie met die korrekte toon, styl en register hanteer nie. In sommige gevalle was dit 
amper as 'n opstel gedoen. Sterker kandidate wat dit gekies het, het dit suksesvol 
gedoen.  

 

(d) Kandidate wat die informele toespraak (Vr. 2.4) gekies het, het dit heel goed hanteer. 
Hier was twee fokuspunte, nl. om te bedank en om te motiveer. Albei hierdie fokus-
punte moes in die toespraak aangeraak word, maar nie noodwendig ewe sterk nie. 
Waar kandidate nagelaat het om albei fokuspunte in te sluit, is die inhoud verskraal.   

 

(e) Kandidate verstaan nie die tipiese tekskenmerke en vereistes van die onderskeie lang 
transaksionele tekste nie. Hulle ken ook nie die korrekte formaat en register nie, veral 
by die dekbrief en die tydskrifartikel.  

 

(f) Ook hier is kandidate se onvoldoende/gebrekkige woordeskat die grootste struikelblok. 
Omdat hulle nie die nodige woordeskat in Afrikaans het nie, gebruik hulle Engels, sleng 
en sms-taal in hulle skryfstukke. 

 

(g) Kandidate beplan nie altyd hierdie skryfstukke nie.  
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Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Formaat, toon, styl, register en teikengroep van die verskillende lang transaksionele 

skryfstukke moet onderrig en ingeoefen word.  
 
(b) Gebruik werklike voorbeelde van lang transaksionele tekste uit die alledaagse lewe en 

gee leerders genoeg kans om hulle eie lang tekste te skryf. Dit is 'n taalvaardigheid 
wat tot buite die skoolgrense strek.  

 
(c) Daar moet altyd konstruktiewe terugvoering aan leerders wees oor die werk wat hulle 

gedoen het, sodat remediëring gedoen kan word.   
 
(d) Leerders moet aangemoedig word om hulle skryfstukke te beplan. Hulle moet die 

onderwerp reg interpreteer, die fokuspunt(e) identifiseer en instruksies tot die vraag 
uitvoer.  

 
(e) Onderwysers moet leerders se woordeskat uitbrei en taal só onderrig dat dit sinvol in 

transaksionele tekste gebruik kan word, bv. die funksionele gebruik van leestekens, 
sinsoorte, gepaste woordkeuse en beskrywende woorde. 

 
(f) Onderwysers moet die relevante rubriek aan leerders verduidelik sodat hulle kan weet   

aan watter vereistes 'n lang transaksionele teks moet voldoen.  
 
(g) Sinsbou en algemene taalgebruik is ook hier van belang. Afhangende van die tekstipe 

is goeie paragraafbou eweneens belangrik, bv. in die verskillende briewe.  
 
 
AFDELING C: KORT TRANSAKSIONELE TEKSTE 
 
Algemene opmerkings en foute 
 
(a) Baie kandidate wat die strooibiljet (Vr. 3.1) gekies het, pas nie die ABBA-beginsel toe 

nie en belangrike detail ontbreek.  
 
(b) Die dagboekinskrywings (Vr. 3.2) is oor die algemeen goed hanteer. Daar was baie 

geslaagde inskrywings. In die meeste gevalle was emosies en gedagtes duidelik.  
 
(c) Die rigtingaanwysings (Vr. 3.3) was 'n gewilde keuse in Afdeling C en alhoewel 

sommige kandidate dit goed aangebied het, het ander gesukkel om Oupa van punt A 
tot by punt B te kry. Die nodige woordeskat om duidelike en sinvolle aanwysings te 
gee, ontbreek.  

 
(d) Baie kandidate sukkel omdat hulle woordeskat so beperk is. Hulle kan nie hulle idees 

goed formuleer nie. Derhalwe gebruik hulle Engels, sleng en sms-taal in hulle 
skryfstukke. Dit verskraal die inhoud.  

 
(e) Kandidate verstaan nie die tipiese tekskenmerke van die onderskeie kort 

transaksionele tekste in detail nie en sukkel met die korrekte formaat.  
 
(f) Kandidate beplan nie altyd hierdie skryfstukke nie.  
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Voorstelle ter verbetering 
 
(a) Formaat, toon, styl, register en teikengroep van die verskillende kort transaksionele 

skryfstukke moet onderrig en ingeoefen word. Leerders moet genoeg kans kry om kort 
transaksionele tekste te skryf.  
 

(b) Gee altyd konstruktiewe terugvoering aan leerders, sodat remediëring gedoen kan 
word.   
 

(c) Leerders moet aangemoedig word om hulle skryfstukke te beplan. Hulle moet die 
onderwerp reg interpreteer, die fokuspunt identifiseer en instruksies uitvoer.  
 

(d) Onderwysers moet leerders se woordeskat uitbrei en taal só onderrig dat dit sinvol in 
transaksionele tekste gebruik kan word, bv. gepaste woordkeuse en sinsoorte (bv. by 
die strooibiljet), gevoelstaal, beskrywende woorde en funksionele leestekens (bv. by 
die dagboekinskrywings) en bevelsinne/opdragsinne (bv. by die rigtingaanwysings). 
Onderwysers moet die relevante rubriek aan leerders verduidelik sodat hulle kan weet 
aan watter vereistes 'n kort transaksionele teks moet voldoen. 
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