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• Visuele Kultuurstudie gaan oor kunswerke.  Sonder kunswerke sou daar nie so ‘n 
skoolvak bestaan het nie. 

• Die eksamineringspaneel het baie moeite gedoen om ‘n vraestel met gekleurde 
illustrasies te skep, maar te veel kandidate het die visuele bronne geïgnoreer en/of kon 
nie skryf oor bestudeerde en ongesiene werke nie. Onderwysers moet hulle kandidate 
onderrig in die vaardigheid van visuele analise: 

- ‘n Kort beskrywing 

- Analise (gebruik van media en elemente van kuns soos kleur, lyn en vorm) 

- Interpretasie (in verhouding tot konteks van die werk) 

• Die onderrig van visuele analise is van die uiterste belang vir die Visuele Kuns-
eksamenvraestel waar ‘n groot deel van die assessering met visuele bronne te make het.  
Dit was duidelik dat sommige kandidate nie vertroud was met die korrekte 
kunsterminologie rakende kunswerke nie. Byvoorbeeld,   sommige kandidate het 
verkeerdelik verwys na terme soos  “abstrak” en “naturalisme”. Sommiges  het nie 
verstaan wat bedoel word deur die “onderwerp” van ‘n kunswerk nie of deur stilistiese 
terme soos "naturalisme", "abstraksionisme" en "ekspressionisme" nie. Te veel werke 
word foutiewelik beskryf as "abstrak". 

• Daar was baie kandidate wat die vraestel beantwoord het sonder om na kunswerke 
ander as dié in die vraestel te verwys.  Kandidate moet ‘n verskeidenheid van kunswerke 
gebruik om bewegings en die werke van individuele kunstenaars te verduidelik en te 
staaf.  Dit beteken nie ‘n lys van werke nie, maar eerder dat sekere werke gebruik word 
om bewegings en kunstenaars te verduidelik.  ‘n Paar kandidate met uitsonderlike visuele 
analisevaardighede het uitstekende antwoorde oor, byvoorbeeld,  Vraag 1 geskryf deur 
slegs na die gegewe visuele bronne te verwys.  Vir die meeste kandidate is ‘n 
verskeidenheid van kunswerke egter nodig om punte te verseker. 

• Kandidate moet dit vermy om hulle bespreking te stuur na persoonlike of morele 
veronderstellings en oordele wanneer dit nie deur die vraag vereis word nie.   

• Leer kandidate om spesifiek te wees en veralgemenings te vermy.  Hulle moet alle 
kommentaar staaf.  

• Elke vraag vereis 'n antwoord wat slegs spesifieke aspekte van die onderwerp raak. 
Kandidate moet geleer word om spesifieke antwoorde op spesifieke vrae te gee en nie 
net ‘n opsomming van ‘n beweging of 'n kunstenaar se werke nie. Natuurlik moet hulle 
hul kennis van die beweging of kunstenaar gebruik, maar hulle moet fokus slegs op 
daardie aspekte van hulle kennis wat pertinent met die vraag te make het, en gebruik 
maak van visuele bronne waar vereis. 

• Daar was dikwels te veel onnodige biografiese inligting oor kunstenaars wanneer daar 'n 
evaluering van die kunstenaar se werk en invloede moes gewees het.  Punte word 
toegeken vir biografiese inligting slegs as dit gebruik word in verband met die kunstenaar 
se werk. 

• Paragraafvrae is dikwels puntsgewys beantwoord, sonder 'n besprekingstruktuur.  
Kandidate moet onderrig word in die korrekte skryfwyse vir paragrawe, kort opstelle en 
uitgebreide opstelle in hierdie vak. 

• Dit is onmoontlik om goeie punte te behaal met ‘n kort opstel wanneer die vraag meer 
bespreking vereis.  Twee of meer bladsye (waar aangedui) word gewoonlik vir 'n goeie 
antwoord benodig. 

• Kandidate het dikwels die vraag self geparafraseer en as inleiding gebruik. Inleidings en 
slotte moet 'n integrerende deel van die antwoord as geheel vorm. 

• ‘n Goeie antwoord sal ‘n toepaslike balans bevat tussen feite en insig, met die kunswerke 
as uitgangspunt. 


