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Samenvatting  

Zoeken naar en leren begrijpen van ‘speciale’ woorden  
Herkenning en de interpretatie van metaforen door schoolkinderen 

 
Onderzoek naar het gebruik van metaforen door kinderen werd 

populair in de zeventiger jaren. Met name psychologen onderzochten 
het begrip van kinderen van metaforen die zelfstandige naamwoorden 
met elkaar vergelijken (een A is een B) en een beperkt aantal andere 
metafoorvormen zoals adjectieven. Een belangrijke conclusie van dit 
onderzoek was dat het vermogen om metaforen te begrijpen zich later in 
de kindertijd ontwikkelt rond de leeftijd van 10 jaar. In de volgende 20 
jaar bleef de nadruk gericht op de analyse van de cognitieve 
vaardigheden van kinderen, maar onderzoeksmethodieken werden meer 
geschikt gemaakt voor jongere kinderen en in een deel van het 
onderzoeksmateriaal werden metaforen opgenomen in korte teksten. 
Deze nieuwe studies veranderden het beeld en bevestigden dat ook 
jonge kinderen in staat waren om metaforen te begrijpen, op 
voorwaarde dat ze over de nodige kennis van de metaforisch vergeleken 
conceptuele domeinen beschikten en de taak hun taalkundige 
vaardigheden niet te boven ging. Dit onderzoek bevestigde dat het 
begrip van metaforen toeneemt met de leeftijd en met een toename van 
domeinkennis. Ook werd de positieve invloed van een ondersteunende 
linguïstische context bevestigd.  Een belangrijke conclusie is dat het 
onderzoek naar metafoorgebruik door kinderen zich vooral heeft gericht 
op het gebruik van metaforen voor kennisverwerving, als een 
mechanisme om kennis van het ene conceptuele domein te vergelijken 
met dat van een ander domein. Deze conclusie wordt ondersteund door 
de nadruk in de verschillende studies op de analyse van de interpretatie 
door kinderen van metaforen en de daaraan gerelateerde kennis van 
kinderen van conceptuele domeinen. Dit onderzoek heeft bijgedragen 
tot een belangrijke toename in kennis over en de theoretische grondslag 
voor de interpretatie van metaforen, maar heeft niet voldoende rekening 
gehouden met het feit dat de metafoor een conventioneel onderdeel van 
de taal is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het opvallende feit dat de herkenning 
van metaforen door kinderen nauwelijks is onderzocht en dat nog 
minder bekend is over een mogelijke relatie tussen taalontwikkeling, de 
eigenschappen van metaforen, en metafoorbegrip. Een andere lacune is 
dat er heel weinig studies over het interpreteren van metaforen en geen 
over metafoorherkenning zijn gedaan met Spaanstalige  kinderen.  
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Dit proefschrift richt zich op de aanpak van deze lacunes door het 
verkennen van de herkenning en de interpretatie van metaforen die 
onderdeel uitmaken van geschreven taal door schoolgaande kinderen uit 
groep 4 en 6, in Cali, Colombia. Het onderzoekt de invloed van twee 
factoren gerelateerd aan de kinderen: hun schoolgroep en hun 
leesbegrip. In deze analyse wordt rekening gehouden met het feit dat de 
schoolperiode cruciaal is voor taalontwikkeling en leidt tot belangrijke 
veranderingen die het voor kinderen mogelijk maken om beter na te 
denken over taal en meer begrip te ontwikkelen over figuratief taal 
gebruik. Deze vooruitgang is echter niet uniform en belangrijke 
verschillen bestaan tussen kinderen, zelfs in dezelfde schoolgroep. Het 
onderzoek maakt gebruik van het drie-dimensionale model van Steen 
(2008) dat de metafoor situeert in taal, denken, en communicatie. Het 
richt zich op zowel het effect van de talige dimensie (metaforen die twee 
zelfstandige naamwoorden vergelijken (een A is een B) versus het 
gebruik van metaforische werkwoorden), de conceptuele dimensie 
(conventionele versus niet-conventionele metaforen) en de 
communicatieve dimensie (het al dan niet opzettelijke gebruik van de 
metafoor als metafoor). Dit vindt plaats in twee verschillende 
communicatiedomeinen:  literatuur en teksten over de exacte 
wetenschap. 

Een toets van de leesvaardigheidvan 469 kinderen uit twee 
verschillende school bevestigde dat belangrijke verschillen bestaan 
tussen de groepen maar ook tussen kinderen binnen iedere groep. Dit 
maakte het mogelijk om vier groepen deelnemers te selecteren voor het 
onderzoek met respectievelijk een lage en hoge leesvaardigheid in ieder 
van de twee groepen. Om het materiaal voor het metafooronderzoek 
met kinderen te identificeren werd een analyse verricht van de 
aanwezigheid van metaforen die een vergelijking maken tussen twee 
zelfstandige naamwoorden (een A is een B) en metaforisch gebruikte 
werkwoorden in 34 kinderboeken (literaire en wetenschappelijke 
boeken). Hierbij is gebruik gemaakt van een combinatie van twee 
identificatie methoden: de MIV en de MIP. Deze analyse bevestigde dat 
er aanzienlijk meer metaforisch gebruikte werkwoorden in deze boeken 
voorkwamen dan metaforen waarbij zelfstandige naamwoorden worden 
vergeleken, terwijl de laatste groep op grote schaal is gebruikt voor 
onderzoek met kinderen. Bovendien werd vastgesteld dat een groter 
aantal van de twee onderzochte typen metaforen voorkomen in literaire 
teksten dan in wetenschappelijke teksten. 
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De gedragsstudies naar de metafoorherkenning werden uitgevoerd 
met behulp van onderstreping en metafoorinterpretatie met behulp van 
een mondelinge toelichting. De resultaten bevestigden een 
leeftijdsgebonden vooruitgang waarbij kinderen uit groep 6 beter 
presteerden dan kinderen uit groep 4. Deze bevinding toont het belang 
aan van scholing en van de geavanceerde metalinguïstische 
vaardigheden die de herkenning en de interpretatie van figuratieve taal 
ondersteunen. Maar de resultaten tonen ook aan dat kinderen met een 
betere leesvaardigheid significant beter zijn in metafoorherkenning en -
interpretatie, waarbij een aantal betere lezers uit groep 4  het zelfs beter 
doen dan mindere lezers uit groep 6. Deze bevinding is aannemelijk 
vanwege de ook meegenomen verschillen in taalontwikkeling binnen de 
twee schoolgroepen, maar is niet eerder aangetoond. De resultaten laten 
ook zien dat metaforen vaker goed worden geinterpreteerd dan als 
zodanig herkend en dat dit twee verschillende en onafhankelijke 
processen zijn die al of niet samen gaan. Een lezer kan zeer goed in staat 
zijn om een metafoor te begrijpen, maar dit betekent niet dat deze ook 
wordt herkend als metaforisch taalgebruik. 

De bevindingen wijzen er ook op dat de talige dimensie van invloed 
is op de herkenning van metaforen. Metaforen die gebruik maakten van 
zelfstandige naamwoorden (een A is een B) werden  vaker herkend dan 
metaforisch gebruikte werkwoorden. Het het tegenovergestelde is het 
geval voor de interpretatie van deze twee soorten metaforen, maar dit 
laatste is alleen statistisch significant is voor de specifieke set metaforen 
die in dit onderzoek gebruikt werden en mag niet worden 
gegeneraliseerd zonder vervolgonderzoek. 

Het effect van de conceptuele dimensie van de metaforen is niet 
eenduidig. Er was geen verschil in de herkenning van conventionele en 
niet-conventionele metaforen in literaire teksten, maar in 
wetenschappelijke teksten werden niet-conventionele metaforen wel 
beter herkend. Bij dit deel van het onderzoek kan niet worden 
uitgesloten dat er interveniërende factoren in het spel zijn. Het is goed 
mogelijk dat volwassenen een metafoor als conventioneel waarderen 
maar dat sommige van deze metaforen voor kinderen in feite nieuw zijn 
wat daarmee de resultaten van het onderzoek kan beïnvloeden. . Een 
andere factor kan de opzettelijkheid van de metafoor zijn, wat de kans 
op herkenning vergroot. Dit soort factoren lijken inderdaad van invloed 
te zijn geweest want  twee van de best herkende (A is B) metaforen 
waren conventioneel maar ook opzettelijk.  
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Het onderzoek toonde ook aan dat conventionele metaforen beter 
werden geïnterpreteerd dan niet-conventionele metaforen maar dit was 
alleen statistisch significant voor de specifieke set van metaforen 
gebruikt in de studie. Dit resultaat lijkt plausibel rekening houdend met 
het feit dat de basis termen van conventionele metaforen meer aanwezig 
zijn in de taalgemeenschap dan die van niet-conventionele metaforen. Dit 
maakt het aannemelijk dat het voor kinderen gemakkelijker is om 
conventionele metaforen uit te leggen. 

Het effect van de communicatieve dimensie wordt bevestigd door 
de resultaten van de analyse van enkele van de best en slechtst herkende 
metaforen, die suggereren dat de opzettelijkheid van de metafoor een 
rol lijkt te spelen in metafoor herkenning. Alle best herkende metaforen 
scoorden hoog op een aantal van de voorgestelde kenmerken van 
doelbewuste metaforen en met name op: het contrast tussen de 
domeinen, de kracht van de beeldspraak, en in een aantal gevallen op het 
aanwezig zijn van signalen die de metafoor aankondigen. Het relatieve 
belang van deze en andere kenmerken waaronder A is B en de nieuwheid 
van een metafoor verdient zeker verdere studie. 

Een ander aspect betreft de tekstsoort want kinderen uit groep 6 
herkenden aanzienlijk meer (A is B) metaforen in literaire teksten dan in 
wetenschappelijke teksten. Er zijn geen vergelijkbare onderzoeken die 
dit bevestigen, maar Steen (1992b, 1994) geeft aan dat verschillen in 
tekstsoort een belangrijke invloed op de perceptie van lezers van 
metafoorgebruik kunnen hebben. In dit onderzoek gaven kinderen aan 
dat ze het lastiger vonden om metaforen in wetenschappelijke teksten te 
vinden omdat dit volgens hen geen ‘verhalen’ waren.   

De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift leveren een bijdrage 
aan ons begrip van metafoorherkenning en -interpretatie in geschreven 
teksten door schoolgaande kinderen en tonen de noodzaak aan rekening 
te houden met taalontwikkeling en vooral de leesvaardigheid van 
kinderen. Dit verdient verder empirisch onderzoek waarbij het van 
belang is om te kijken naar het effect van verschillende subvaardigheden 
die besloten zijn in de term leesvaardigheid, zoals metalinguïstisch 
begrip, capaciteit om interferenties te maken, begripscontrole en kennis 
van verschillende genres omdat deze van groot belang kunnen zijn voor 
metafoorverwerking. De totale score van de in deze studie gebruikte 
samengestelde leesvaardigheidstoets kunnen sterktes en zwaktes 
maskeren in deze verschillende vaardigheden bij kinderen. 

De studie wijst ook in de richting van een veelbelovend nieuw 
onderzoeksgebied van metaforiek en  kinderen in relatie tot taalbegrip 
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en de communicatieve dimensie van metafoor. Veel meer kan worden 
geleerd over de rol die metaforen kunnen spelen in het verbeteren van 
de leesvaardigheid, tekstproductie, en in het begrijpen dat taal 
communicatie betreft met doeleinden, intenties en soorten teksten 
bestemd voor een bepaald publiek. Dit vereist verdere exploratie op 
theoretisch en empirisch niveau. Enkele van de in deze studie gebruikte 
werkwijzen duiden op mogelijkheden om kinderen te laten reflecteren 
over de structuur, het gebruik en het doel van een tekst en deze kunnen 
daarmee een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling als betere lezers, 
begrijpers en ontwikkelende taalgebruikers. 
  


