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BESPREKING 3 (DISCUSSION): ANALISERING VAN VISUELE 

TEKSTE  

 

Wanneer jy ‘n grappie of ‘n stokiesprent (cartoon) analiseer, kyk na 

die volgende (When you analyse a joke or a cartoon) :  

 

1. KARAKTERS:  

 Hoeveel karakters is daar in die grappie/ strokie? 

 Is die karakters altyd mense? (Dit kan mense en/ of diere wees.) 

 Wat sê die karakters se lyftaal (body language) vir jou? 

 Wat is die verhouding (relationship) tussen die karakters? (Kyk na die 

karakters se lyftaal.) 

 Watter emosies dra die karakters se gesigsuitdrukkings (facial 

expressions) oor? 

 Watter aksies word deur die karakters se lyftaal oorgedra? 

 Watter emosies word deur die karakters se lyftaal oorgedra? 

 

2. AKSIE 

 Wat gebeur in die spotprent? 
 Hoe word die aksie uitgebeeld? 
 Is daar spoedstrepe/ bewegingstrepe? (line indicating movement) 
 Waar speel die gebeure af? 
 Waarom speel die gebeure daar af? 
 

3. TAAL  

 Verstaan ek wat ek lees? 

 Verstaan ek al die woorde en sinne in die praatborrels/ dinkborrels 

(speech and think bubbles)? 

Verstaan ek die strokiesprent? 

Kan ek vertel wat in die strokiesprent gebeur? 

Wat is die boodskap in die strokiesprent? 

 Kan ek vrae oor die strokiesprent beantwoord? 

 Watter woorde word gebruik? 

 Hoe is punktuasie gebruik om emosie te suggereer? 

 

3. STEREOTIPERING/ SIMBOLE  

 Het die spotprenttekenaar van stereotipering gebruik gemaak? 
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 Het die kunstenaar enige simbole gebruik om iets anders voor te 

stel? 

 

 

    ‘n Grappie  

 
 

 

 

‘n Strokiesprent 

 
 Raampie 1   Raampie 2        Raampie 3 

 

 

 

 

Bewegingstrepies 

Karakters: ‘n Ma, ‘n seuntjie 

en die gesin se hond 

Aksie: Die seuntjie  

slaan die simbaal 

en speel dromme 

met sy voet. Die 

hond tjank – sing 

saam met die 

lawaai. 

Lyftaal: Die seuntjie 

maak ‘n groot lawaai 

met sy musiek-

instrumente en sy 

ma druk haar ore toe 

Agtergrond van 

die grappie: Dit is 

die seuntjie se 

slaapkamer want 

sy speelgoed lê 

op die vloer.  

Gesigsuitdrukking: Die 

seuntjie is verbaas 

(surprised) omdat sy ma 

kla oor sy “musiek”. 

Die drom 

maak ‘n 

lawaai: doef-

doef-doef! 

Klankeffekte: Onomatopee wat 

spesifieke klanke weergee, 

VRRRRRRRRRRRRRR is die 

geluid wat die stofsuier maak. 

 

 

Verhouding tussen die 

karakters: ‘n Ma en haar 

tienerseun. 

Aksie: Die seun skakel die 

stofsuier aan om sy kamer skoon 

te maak. Hy druk alles in sy kas in. 

Gesiguitdrukking: Emosieloos, 

want hy is nie lus om dit te doen 

nie.   
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 Raampie 1   Raampie 2   Raampie 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Die volgende woordeskat in jou Afrikaans Handbook and Study 

 Guide by die analisering ‘n grappie of ‘n strokiesprent: 

 Liggaamsdele (Parts of the body), bladsy 101 kolom 1. 

 Nuttige werkwoorde (Useful verbs), bladsy 109  

 

 

 

 

Hoe weet jy Meester is kwaad? 

Kyk na die gesigsuitdrukking: sy oë is pikswart en lyk baie kwaai. 

Sy wenkbroue is gelig. 

Sy hare staan regop. 

Liggaamsbeweging 

Meester wys met sy wysvinger. 

Ruimte 

(setting)Die 

gebeure speel af 

by die skool in ‘n 

klaskamer want 

ons sien ‘n skool- 

bank.  

Lyftaal: die 

seun is 

verveeld. Sy oë 

lyk aan die slaap 

en sy ken rus op 

sy hand.  


