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HOOFSTUK 4 

 

BESKRYWING VAN EMPIRIESE NAVORSING 

 

 

4.1 INLEIDING 

 

Leergestremdheid is selde die enigste probleem waarmee die leerder 

gekonfronteer word.  ‘n Lae selfbeeld is dikwels die gevolg van gereelde 

blootstelling aan mislukkings en teleurstellings.  Humphreys (1996:1) meen dat:  

“It is now known that children who have learning difficulties in school frequently 

have self-esteem problems, and what is most needed is an elevation of their self-

esteem before effective academic development can be established.”  Die rede 

hiervoor is dat die leerder met ‘n hoë selfbeeld waagmoed en entoesiasme vir 

leer en leerervarings aan die dag lê.  Hierdie leerder is selfversekerd  in sosiale 

situasies asook wanneer akademiese uitdagings aangepak moet word 

(Humphreys, 1996:5).  Die leerder wat egter oor ‘n lae selfbeeld beskik, probeer 

dikwels nuwe uitdagings en akademiese eise vermy uit vrees vir mislukking en 

vernedering.  Dit word gou duidelik waarom dit nodig is om die leergestremde 

leerder se selfbeeld op te hef. 

 

In hierdie navorsing is vanuit die kwantitatiewe navorsingsbenadering gewerk 

met ondersoek(e) na die effek wat Gestaltspelterapie op die selfbeeld van die 

leergestremde leerder het.  Vir die uitvoering van hierdie navorsing is van die 

enkelstelsontwerp gebruik gemaak.  Hierdie ontwerp behels ‘n meervoudige 

meting of basislyn wat voor en na die terapeutiese program toegepas is.  Die 

ontwerp bestaan uit fases, nl. die aanvanklike basislyn-fase wat gevolg is deur ‘n 

terapie-fase.  Daarna is die basislyn-fase weer toegepas en is vergelykings 

gemaak met die aanvanklike bevindinge.  Die basislyn is in die vorm van ‘n 

vraelys wat ‘n verwerking van Rosenberg se selfbeeldvraelys (sien Bylae C en D) 

is en sowel die opvoeders as leerders het dit beantwoord. 
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Die universum vir hierdie studie is Afrikaanssprekende leerders tussen die 

ouderdomme van 7 en 10 jaar in die laer- tot middelsosio-ekonomiese klas in ‘n 

skool vir gespesialiseerde onderwys.  ‘n Steekproef is getrek deur ‘n 

doelbewuste seleksie van 10 leerders wat deur hulle opvoeders of ouers 

aangemeld is vir terapie rakende hulle selfbeeld.  Spelterapie met die leerders is 

vanuit ‘n Gestaltbenadering uitgevoer.  Hierdie benadering behels om die leerder 

bewus te maak van sy gedrag/emosies in die hier en nou, asook die invloed wat 

dit op homself en sy omgewing het.  Daar is gewerk met dit wat op die leerder se 

voorgrond was, wat dan verhoed het dat ‘n vasgestelde terapeutiese plan 

opgestel is.  Die leerder se vordering en behoeftes het bepaal watter tegnieke en 

metodes tydens terapie gebruik is.  Daarom kan die terapie nie as ‘n enkele 

program beskryf word nie, maar word die 10 respondente se onderskeie terapieë 

individueel beskryf as gevallestudies  

 

Vervolgens in hierdie hoofstuk word die basislyn beskryf en verduidelik, asook 

die mediums en tegnieke wat tydens die terapeutiese program toegepas is.  

Daarna word die onderskeie gevalle oor die verloop van die terapeutiese 

program beskryf en uiteengesit.  Na afloop hiervan is die eerste en tweede 

basislyne vergelyk en is bevindinge gemaak. 

 

 

4.2 DIE BASISLYN 

 

Die basislyn behels ‘n meting wat beide voor en na die terapie toegepas word.  

Volgens Strydom, in de Vos (2003:152-153) is die konsep van ‘n basislyn uniek 

tot enkelstelselontwerp en word die data patroon wat tydens die basislyn-

(kontrole) fase ingesamel word, vergelyk met die data-patroon wat ná die terapie 

(eksperimentele) fase ingesamel word.  Op hierdie manier word vasgestel of 

daar ‘n verandering by die respondent was en of terapie met ander woorde ‘n 

verandering teweeggebring het soos wat aanvanklik voorspel is. 
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Vir die doel van hierdie studie is die basislyn onderneem d.m.v. ‘n vraelys wat uit 

tien stellings bestaan wat alternatiewelik op ‘n positiewe en negatiewe manier 

uitgedruk is.  Die respondente se menings is weergegee op ‘n driepunt-Likert-

skaal wat bestaan uit die volgende opsies:  “Ja”, “Soms” en “Nee”.  Vir elke 

leerder is twee vraelyste per basislyn ingevul, een deur die opvoeder van die 

leerder en een deur die leerder self.  Hierdie twee respondente het dit egter op 

verskillende maniere voltooi wat aangepas word vir elkeen se ouderdoms- en 

opvoedingsvlak.  Die opvoeders het op hul eie tyd die vrae in ‘n vraelys voltooi 

terwyl die leerders dit saam met die navorser volgens ‘n grafiese metode voltooi 

het.  Die metode is gevolg omdat die leerders leergestremdhede ervaar het wat 

hulle lees- en begripsvermoë asook hulle aandagspan beïnvloed het.  

Vervolgens word die vraelys bespreek en daarna word die verwerking daarvan 

op ‘n grafiese wyse vir die leerders voorgestel. 

 

4.2.1 Rosenberg se selfbeeldvraelys 

 

Die vraelys as sodanig is ‘n verwerking deur die navorser van Rosenberg se 

Selfbeeldvraelys.  Hierdie vraelys is volgens die betrokke webwerf waarskynlik 

die mees algemene selfbeeldskaal wat gebruik word in sosiaal-wetenskaplike 

navorsing (The Rosenberg Self-Esteem Scale, [sa]).   

 

Die vraelys is ontwerp en opgestel in Engels en ‘n Afrikaanse weergawe was nie 

beskikbaar nie.  Daar is egter besluit om dit te vertaal aangesien Babbie en 

Mouton (2001:238) meen dat dit belangrik is dat die respondent vrae of stellings 

beantwoord in die taal waarin hy gemaklik voel.  Hierdie stelling is geïnterpreteer 

dat dit nie net die taal as sulks nie, maar ook die taalgebruik is wat vir die 

respondent gemaklik en verstaanbaar moet wees.  Vir die leergestemde leerder 

is dit onprakties om van akademiese of formele taal gebruik te maak.   Gevolglik 

is die stellings deur die navorser self vertaal in ‘n makliker taal wat vir die 

leerders op hulle ouderdoms- en ontwikkelingsvlak met in agneming van hul 
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leergestremdheid verstaanbaar was.  Die vertalings is deur ‘n taalkundige 

gekontroleer.  Die 10 stellings word in Tabel 1 weergegee. 

 

1 Ek hou amper elke dag van myself. 

2 Soms dink ek ek is nie goed genoeg nie. 

3 Ek het ‘n hele klomp goeie eienskappe. 

4 Ek kan take net so goed soos ander leerders doen. 

5 Ek het nie baie om op trots te wees nie. 

6 Ek is vir niks goed nie. 

7 Ek is net so oulik soos ander leerders. 

8 Ek wens ek het meer van myself gehou. 

9 Ek voel amper elke dag ek doen nie goed genoeg nie. 

10 Ek dink ek is oulik/goed. 
Tabel 1:  Vereenvoudige Afrikaanse weergawe van die Rosenberg Selfbeeldskaal 

 

Rosenberg se 10 stellings word gewoonlik volgens ‘n vierpunt-Likertskaal 

beantwoord.  Die skaal is egter aangepas na ‘n driepunt-Likertskaal om 

verwarring by die leerders te voorkom.  Die leerders het slegs nodig gehad om 

die stellings met ‘n “Ja”, “Soms” of “Nee” te beantwoord. 

 

Waardes waarvolgens leerders se selfbeeldtellings bereken is en wat verskil het 

vir positiewe en negatiewe stellings, is soos volg aan die drie punte op die skaal 

toegeken” 

• Vir die positiewe stellings: 1, 3, 4, 7, 10 -   

Ja = 2  

Soms  = 1 

Nee  = 0. 

• Vir die negatiewe stellings:  2, 5, 6, 8, 9 -   

Ja  = 0  

Soms  = 1 

Nee  = 2 (Rosenberg, 1989). 
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Berekening van die leerders se selfbeeldtellings het dan totale uit 20 verskaf  

waar 0 ‘n negatiewe en 20 ‘n positiewe selfbeeld aangedui het.  Sodanige totale 

word in Figuur 10 op ‘n kontinuum voorgestel wat die vergelyking tussen die 

eerste en tweede basislyne vergemaklik het. 

 

 
Figuur 10:  Grafiese voorstelling van die leerder se selfbeeldskaal-totaal (eie voorstelling). 
 
 

Soms word negatiewe stellings verkeerd beantwoord deur respondente – hulle 

beantwoord die stelling met “nee” in plaas van “ja” terwyl “ja” bedoel word. So 

meen Babbie en Mouton (1998:237) dat ‘n negatiewe stelling maklik verkeerdelik 

geïnterpreteer kan word. Hierdie verskynsel is voorsien om by leergestremde 

leerders te manifesteer en daarom is die leerders se antwoorde op die stellings 

deur die terapeut herhaal sodat hulle geleentheid gehad het om hul antwoorde te 

verander indien dit verkeerd was. 

 

Alhoewel die leerders Rosenberg se verwerkte selfbeeldvraelys op ‘n grafiese 

wyse voltooi het, het die navorser dit daarna op gewone vraelyste ingevul (sien 

Bylae C) wat die verwerking daarvan vergemaklik het.  Die opvoeders het dit 

egter direk op ‘n vraelys ingevul (sien Bylae D). 

 

4.2.2 Grafiese voorstelling van Rosenberg se selfbeeldvraelys 

 

0 5 10 15 20

Negatiewe
selfbeeld 

Positiewe 
selfbeeld 
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Aangesien die respondente waaroor die studie handel leergestremd was, is die 

basislyn aangepas om hierdie probleem te akkommodeer.  Leergestremde 

leerders ervaar dikwels probleme met lees- en skryfvaardighede.  Om hulle 

vraelyste te laat invul sou dus onprakties en onsensitief teenoor die leerders 

wees.  Daar is gevolglik van ‘n grafiese metode gebruik gemaak vir die voltooiing 

van die vraelys deur die leerders.  Hulle het die vraelyste met behulp van ‘n 

hulpmiddel wat as Talking-Mats® bekend staan, voltooi.  Die stellings, skaal en 

berekening het egter onveranderd gebly (Sien Bylae E vir die opleidingsertifikaat 

van die navorser). 

 

Talking-Mats®  is ‘n lae-tegnologie kommunikasieraamwerk wat die leerder help 

om sy sieninge en gevoelens uit te druk.  Hierdie hulpmiddel verskaf ‘n struktuur 

waardeur informasie deur middel van simbole voorgestel word.  Talking-Mats® is 

maklik en aangenaam om te gebruik en dit verskaf ‘n effektiewe, nie-bedreigende 

manier vir die leerder om homself uit te druk (Talking Mats: a communication..., 

2005). 

 

‘n “Talking-Mat” bestaan uit die volgende komponente: 

• ‘n Matjie waarop die simbole aangebring word (‘n motormatjie is hier 

gebruik). 

• ‘n Visuele skaal wat uit die driepunt-Likert-skaal bestaan en bo-aan die 

mat aangebring word (sien Figuur 11). 

 

 
Figuur 11:  Visuele Likertskaal 

 

     “Ja”   “Soms”    “Nee”
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• ‘n Onderwerp wat aan die onderkant van die mat aangebring word 

• Die 10 verskillende stellings wat as simbole (sien Bylae F) op die 

toepaslike plek onder die skaal aangebring word deur die leerder (sien 

Figuur 12). 

 

Leerders het 10 stellings in die vraelys met behulp van “Talking-Mats” en met 

begeleiding van die navorser beantwoord.  Daarna het die navorser die grafiese 

antwoorde na vraelyste oorgedra om die verwerking daarvan te vergemaklik. 

Nadat die leerders en opvoeders die verwerkte Rosenberg-selfbeeldvraelys 

voltooi het, is daar met terapie begin. 

 

 

 
                  Figuur 12:  ‘n Voorstelling van Talking-Mats® as grafiese hulpmiddel. 
 

 

4.3 BEPLANNING VAN TERAPIE 

 

‘n Belangrike vereiste van die enkelstelselontwerp (sien 1.7) is dat daar absolute 

duidelikheid moet wees oor die probleem wat aangespreek word tydens terapie.  

Om aan dié vereiste te voldoen, is daar tydens die bekrywing daarvan in  
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hoofstukke twee en drie, behoorlik vertroud geraak met die betrokke konsepte, 

nl. die selfbeeld van die leergestremde leerder en Gestaltspelterapie. 

 

‘n Verdere vereiste van die toegepaste ontwerp is dat die terapeutiese program 

spesifiek en duidelik moet wees, sodat daar bepaal kan word of die terapie wel ‘n 

verandering tot gevolg gehad het.  Vir die doel van hierdie navorsing is 

spelterapie vanuit ‘n Gestaltbenadering gedoen, wat spesifiek en duidelik in die 

benadering tot die mens is.  ‘n Belangrike eienskap van hierdie benadering is 

trouens dat daar met die leerder in die hier en nou gewerk word met dit wat op sy 

voorgrond is.  So ‘n benadering behels dat daar nie ‘n rigiede terapeutiese plan 

opgestel word nie, maar dat die terapeut haar terapie vorm volgens die leerder 

se behoeftes.  Daar is gevolglik ‘n aantal tegnieke en mediums gekies vir gebruik 

in die terapie, maar alle tegnieke en mediums is nie in dieselfde sessies met 

dieselfde leerders gebruik nie.  Die aanvanklike verhoudingsbousessies het 

ooreengestem, maar daarna het elke leerder of sy voorgrond gedikteer hoe die 

res van die sessies verloop het.   

 

4.3.1 Mediums en tegnieke in terapie gebruik 

 

In Gestaltspelterapie met die leerder is daar ‘n groot getal mediums en tegnieke 

wat gebruik kan word.  Vir doeleindes van hierdie navorsing is daar egter besluit 

om ‘n bepaalde aantal te kies waarmee daar in die ses sessies met die 10 

respondente gewerk is.  Sodanige besluit is beïnvloed deur die beperkte omvang 

van die studie sowel as die motief om die beskrywing van die terapie te 

vergemaklik.  Die volgende mediums is tydens terapie gebruik: 

• Kreatiewe spel:  sandbak met dierefigure 

     tekeninge 

• Gedramatiseerde spel: handpoppe 

     rollespel 

• Biblio-spel:   stories 
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Die tegnieke waarop besluit is en wat hierna kortliks beskryf word, is grafiese 

gesinsvoorstelling, fantasie van ‘n veilige plek, kleur jou lewe in, 

roosboomtegniek en persoonstekening. 

 

4.3.1.1 Grafiese gesinsvoorstelling 

 

Hierdie tegniek is aan die begin van die terapeutiese proses met die leerders1 

gebruik.  Dit het deel gevorm van verhoudingsbou en van die 

kennisname/assessering van die leerders se ervarings en sienings van hul 

direkte omgewings.  Die leerders het begin deur ‘n sirkel te teken vir elke lid van 

hul gesinne of vir almal wat saam met hulle woon (vgl. Blom, 2004:75).  Daarna 

het die terapeut verskeie emosiegesiggies aan hulle gewys waarop hulle besluit 

het watter uitdrukking of emosie elkeen van die individue in die 

gesin/saamwoongroep die meeste van die tyd wys.  Daarna het hulle die 

betrokke emosiegesiggies in die onderskeie sirkels geteken.  Die terapeut het 

daarna met die leerders gesels oor die betrokke persone se emosies, wat hulle 

doen en waarvan hulle hou of nie hou nie.  Hierdie inligting kon met die leerders 

se toestemming op die tekeninge aangebring word.  Die terapeut het dan verder 

gevra met wie elkeen van die individue die meeste tyd spandeer en dit met ‘n 

pyltjie aangedui.  So het die leerders se gesinsdinamika duidelik geword en het 

die terapeut meer van die leerders se omgewings te wete gekom. 

 
       Figuur 13:  ‘n Leerder se grafiese gesinsvoorstelling. 

                                            
1 Die woord leerders word deurgaans gebruik met verwysing na die respondente.  Terapeutiese 
sessies is uit die aard van die saak op ‘n individuele basis onderneem. 
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4.3.1.2 Fantasie van ‘n veilige plek 

 

Die tegniek:fantasie van ‘n veilige plek gee aan die leerder die geleentheid om ‘n 

plek te skep vir selfvertroeteling en om beheer te hê oor sy veiligheid deur van 

fantasie gebruik te maak (Oaklander in Blom, 2004:79).  Die leerders se opdrag 

was om te dink aan hul eie veilige plekke.  Hierdie kon ‘n plek wees wat óf 

werklik óf in hulle verbeelding bestaan het.  Die leerders het dan die geleentheid 

gekry om te dink hoe die veilige plekke lyk, ruik en voel.  Daarna het die terapeut 

hulle gevra om die veilige plek te teken.  Ten slotte is die tekeninge bespreek. 

 

Figuur 14 is ‘n leerder se beeld van ‘n veilige plek 

 

 
           Figuur 14: ‘n Leerder se veilige plek is by haar hondjie se graf. 
 
 
4.3.1.3 Kleur jou lewe in 
 
Hierdie tegniek het aan die leerders die geleentheid gegee om hul emosies uit te 

druk.  Hulle het hulle lewens “ingekleur” (“colour your life”) met die verskillende 

emosies wat hulle ervaar in die kwantiteit wat hulle hul emosies ervaar.  Deur 

konkreet te kon sien watter emosies hulle ervaar, het hulle bewustheid van 

hulleself verhoog (Blom, 2004:143).  Figuur 15 is ‘n voorbeeld van ‘n 

“ingekleurde” lewe. 
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Figuur 15:  ‘n Leerder wys hier dat sy die meeste van die tyd ongelukkig is. 
 
 

4.3.1.4 Roosboomtegniek 

 

Hierdie projektiewe tegniek het die leerders kenmerke van hulself as roosbome 

laat projekteer.  Die leerders het hulle oë toegemaak terwyl die terapeut hulle 

gelei het met vrae en hulle hulle verbeel het hulle is roosbome.  Die terapeut het 

vrae gevra soos of hulle groot of klein bome is, hoe hulle wortelstelsels lyk, of 

hulle alleen is en of daar ander roosbome is, of hulle dorings, blomme en blare 

het en hoe hulle toekoms lyk.   Die leerders is daarna gevra om hul roosbome te 

teken waarna die terapeut en die leerders saam die projeksie ge-eksploreer het 

(Blom, 2004:78).  Figuur 16 is ‘n voorbeeld van ‘n leerder se voorstelling van 

haarself as ‘n roosboom. 

 

 
Figuur 16:  ‘n Leerder se voorstelling van haarself as ‘n roosboom. 
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4.3.1.5 Persoonstekening 

 

Die leerders is gevra om hulself te teken soos wat hulle werklik lyk.  Daarna is 

die prente en die leerders as sulks bespreek.  Die terapeut het die gesprekke 

gelei na dinge waarvan die leerders hou en nie hou nie, asook hul sterk- en 

swakpunte wat dan rondom die persoonstekeninge neergeskryf is.  Hierdeur is 

die leerders se bewustheid van hulself verhoog. 

  

 

4.4 DIE TERAPEUTIESE PROGRAM 

 

In hierdie afdeling van hoofstuk 4 word die terapeutiese program per sessie  per 

leerder beskryf.  Die leerders is vir dié doel by wyse van die eerste letters van hul 

naam en van geïdentifeseer.  Die betrokke leerders word in Tabel 2 gelys. 

 

Naam Geslag Ouderdom Graad 

BR vroulik 7 jaar Graad 1  

XF manlik 8 jaar Graad 2 

BB manlik 9 jaar Graad 2 * 

JM vroulik 8 jaar Graad 2 * # 

SP vroulik 8 jaar Graad 2 *  

AR vroulik 8 jaar Graad 2 # 

AC vroulik 9 jaar Graad 2 * 

DT manlik 9 jaar Graad 3 

MK vroulik 10 jaar Graad 3 

WB manlik 9 jaar Graad 3 
* leerders het al ‘n graad herhaal 

# leerders wat nooit blootstelling aan ‘n hoofstroom-skool gehad het nie. 

 

Tabel 2:  Deelnemende leerders 
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4.4.1 Sessie 1 

 

Spelterapie met die leerder kan nie geskied sonder ‘n verhouding tussen die 

terapeut en leerder nie.  Die leerder moet gemaklik voel en die terapeut vertrou 

en daar moet dus ‘n warm, vriendelike verhouding tussen hulle wees.  Blom 

(2004:54) verduidelik dat die fokus van die eerste sessies is om hierdie 

verhouding tussen leerder en terapeut te vorm.  Die verhouding word gevestig 

deur tydens spel meer van mekaar te leer. 

 

Tydens die eerste sessie met die leerders is daar gebruik gemaak van ‘n 

bordspeletjie wat die navorser ontwerp het om die leerder-terapeutverhouding te 

vorm.  ‘n Afbeelding van die bord kom in Figuur 17 voor. 

 

 
       Figuur 17:  Bordspeletjie om mekaar te leer ken. 
 

Die speletjie bestaan daaruit dat die deelnemers ‘n roete op die bord voltooi.  

Drie kleure – rooi, blou en pers – blokkies in die vorm van ‘n verlengde S is op 

die bord geteken.  Om te kan speel, moet die deelnemer die dobbelsteentjie 

gooi.  Die syfers wat bo-op die steentjie voorkom, bepaal oor hoeveel blokkies 

die deelnemer sy merker kan beweeg alvorens die merker op ‘n blokkie geplaas 

word.  Die kleur van die blokkie bepaal wat die deelnemer moet doen.  Indien die 
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deelnemer op ‘n rooi blokkie land, moet hy ‘n opdrag uitvoer soos “gee ‘n fluit” of 

“noem drie blou voorwerpe in die vertrek”. 

 

Wanneer die deelnemer op ‘n blou of pers blokkie land, moet hy ‘n kaartjie van 

dieselfde kleur optel met ‘n vraag daarop wat beantwoord moet word.  Blou 

kaartjies bevat algemene kenmekaar vrae soos “het jy troeteldiere?” en “ wat kan 

jy baie goed doen?”.  Ernstiger vrae soos “wat maak jou kwaad?” en “wat is vir 

jou sleg van skoolgaan?” kom op die pers kaartjies voor. 

 

Wanneer die leerder ‘n kaartjie optel, kan hy besluit of hy of die terapeut die 

vraag daarop moet lees.  Dit word gedoen om die leerder wat probleme met 

leesvaardigheid ondervind, beheer oor daardie aspek van sy leergestremdheid te 

gee.  Die deelnemer wat eerste die einde van die baan bereik, is die wenner. 

 

Tydens die bordspeletjie het die leerders ontspan en met gemak van hulleself 

gedeel en ook meer van die terapeut geleer.  Hierdie verhoudingsbou- 

geleentheid het ‘n fondament gevorm waarop die res van die sessies gebaseer 

is. 

 

4.4.2 Sessie 2 

 

In sessie twee is die verhoudingsbou tussen leerder en terapeut gevestig.  Die 

leerders maak deel uit van ‘n groter omgewing wat hulle direk beïnvloed.  Naas 

die skool het hul huislike omgewing die grootste invloed op die leerders.  Tydens 

hierdie sessie is hulle ervaring van hul huislike situasie ge-eksploreer om vir die 

terapeut insig in hul algehele funksionering te gee.  Dit is gedoen aan die hand 

van grafiese gesinsvoorstellings (sien 4.3.1.1). 

 

Die leerders het elke lid van hul gesinne met ‘n sirkel voorgestel, waarna hulle 

aan die hand van emosiegesiggies vir elkeen ‘n emosie geteken het.  Die 
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gesinslede se interaksies is ook ondersoek.  Die volgende belangrike inligting het 

by enkele van die leerders na vore gekom: 

BB - hy was een van vier kinders met ‘n ma wat voldag gewerk 

het.  Dit het geblyk dat hierdie ‘n besige gesin was, waar 

konflik met slanery opgelos is.  BB het ook hierdie gedrag by 

die skool openbaar. 

SP -  sy het haar stiefpa as alewig kwaad en haar ma as 

bekommerd ervaar.  Hierdie dogter het geen kontak met 

haar stiefpa gewys nie en het haarself as geïsoleerd van die 

gesin ervaar. 

AR - haar ouers was geskei en sy het geen kontak met haar pa 

gehad nie.  Sy het hom as kwaai en aggressief ervaar.  Dit 

het geblyk ‘n wesenlike impak op haar gesinslewe te hê 

aangesien haar ma en sussies as bekommerd en hartseer 

geteken is. 

XF -  dit het gou geblyk dat hierdie seun uit ‘n problematiese gesin 

gekom het. Volgens sy tekeninge is sy pa kwaad en hy, sy 

ma en sy sussie is onderskeidelik hartseer, ongelukkig en 

bekommerd.  Hierdie huisgesin het gebuk gegaan onder 

finansiële probleme, alkoholisme en emosionele- en fisiese 

geweld. 

JM -  hierdie dogter het geen kontak tussen die lede van haar 

gesin ervaar nie.  Sy het alleen gevoel en het dié gevoel na 

die skool oorgedra waar sy sosialiseringsprobleme ervaar 

het. 

 

Hierdie vyf leerders het problematiese huislike omstandighede openbaar en dit 

was duidelik waarom daar met die leerder se hele omgewing gewerk moet word.  

Die leerder is ‘n holistiese entiteit wat nie net deur die skool of sy 

leergestremdheid geraak word nie.  Dat sy huislike omstandighede ‘n groot 

invloed op sy lewe, self-evaluasie en sy selfbeeld het, het duidelik geword.  Die 
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inligting wat tydens hierdie sessie geopenbaar is, staaf Humphreys (1996:ix) se 

stelling dat leergestremde leerders dikwels vanuit problematiese huislike 

omstandighede kom.  Hierdie omstandighede het ongetwyfeld ook ‘n invloed op 

die leerder se selfbeeld.  Om hierdie rede het heelparty van die daaropvolgende 

sessies op die leerders se gevoelens en ervarings rondom hul huislike 

omstandighede gefokus, met koppeling aan hulle skoolervarings.   

 

Die doeltreffendheid daarvan dat die Gestaltbenadering op die leerder se 

voorgrond fokus, het hier duidelik geword.  Om ‘n vasgestelde program te volg 

gebaseer op die leerder se skoolervarings en die invloed daarvan op sy 

selfbeeld, is onvanpas wanneer hy groter huislike probleme op sy voorgrond het.  

Aangesien al hierdie komponente die leerder se selfbeeld beïnvloed, moet 

daardie komponent wat op ‘n gegewe tydstip vir die leerder die belangrikste is, 

aandag geniet. 

 

4.4.3 Sessie 3 

 

In sessie 2 het dit duidelik geword dat 50% van die leerders hulself in 

problematiese situasies/omstandighede tuis bevind het.  Hierdie bevinding het 

die motivering vir die tegniek wat in sessie 3 gebruik is, onderlê behalwe in die 

geval van twee leerders wat ander onderwerpe op hulle voorgrond gehad het. 

 

Die leerders se fantasie van ‘n veilige plek (sien 4.3.1.2) is in hierdie sessie ge-

eksploreer.  Slegs drie van die agt leerders wat die fantasie van ‘n veilige plek 

geteken het, het hulle huise as hierdie plek voorgestel.  Vir die ander vyf leerders 

het hulle fantasie van ‘n veilige plek soos volg daar uitgesien: 

MK -  haar veilige plek was by haar ouma se huis.  Sy is in haar ouma se 

sorg geplaas in die middae na skool terwyl haar pa en stiefma 

gewerk het.  Hier het sy haar huiswerk gedoen en daarna het sy en 

haar ouma spesiale takies saam gedoen.   
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JM -  JM het alleen gevoel aangesien sy ‘n enigste kind was en daar min 

kontak tussen die gesinslede was.  Haar veilige plek was haar fiets.  

Haar motivering om te werk in die klas was vir die nuwe fiets wat 

haar ma haar belowe het aangesien haar huidige fiets te klein 

geword het.  JM het geen interne motivering om te werk, openbaar 

nie.  Na samespreking met haar opvoeder is daar besluit om 

daaraan aandag te gee.  Haar werkverrigting in die klas is 

sedertdien met ‘n ster op ‘n kaart aangedui onder die opskrifte “my 

beste probeer”, “nie hard probeer nie” en “glad nie probeer nie”.  

Geen beloning is daaraan gekoppel nie, daar is slegs aandag aan 

haar bewuswording gegee. 

XF -  hierdie seun se veilige plek was sy ma, wat hom versorg en 

beskerm het teen sy pa en verder was die hemel sy tweede veillige 

plek waar niemand kon seerkry nie.  Na hierdie tekening is daar 

besluit om ‘n rollespel met handpoppe te doen sodat meer 

duidelikheid oor die interaksie tussen XF se gesin verkry kon word.  

XF het die verskillende poppe gekies en sy pa gespeel, terwyl die 

terapeut hom uigebeeld het.  Alhoewel XF  hard probeer voorgee 

het dat dit goed gaan in sy huis, het daar tog twee duidelike temas 

uitgekom.  Die eerste was dat sy pa die meeste van die tyd voor die 

televisie spandeer het met ‘n drankie.  Die tweede tema was dat XF 

gevoel het dit is sy verantwoordelikheid om sy pa gelukkig te hou 

en hom te kalmeer as daar konflik tussen sy pa en die ander lede 

van die gesin ontstaan het. 

SP - sy het haar veilige plek as haar hondjie se graf geteken (sien 

Figuur 14).  Hierdie dogter het geisoleerd van haar gesin gevoel en 

daarom was haar hondjie baie spesiaal vir haar aangesien hy 

meesal tyd saam met haar spandeer het.  Alternatiewe is 

ondersoek, nl. wat sy kon doen om tyd saam met die ander lede 

van haar gesin te spandeer en wat sy kon doen om haarself te 

vermaak as sy alleen of verveeld gevoel het.  Haar terapiehuiswerk 
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was om hierdie alternatiewe waarmee sy vorendag gekom het 

gedurende die week toe te pas. 

AR -  AR het haar hond as haar veilig plek geteken.  Sy het gevoel dat hy 

haar kon beskerm teen enige gevaar - van vreemde inbrekers tot 

haar pa. 

 

Soos reeds genoem, het die oorblywende twee leerders ander onderwerpe op 

hulle voorgrond gehad en is daar dus daaraan aandag gegee. 

WB - WB het verlange na sy vorige stiefpa openbaar.  Hy was ontevrede 

met die verhouding waarin sy ma was.  Volgens hom was die huis 

‘n beter plek toe sy stiefpa daar was.  Hy het geteken hoe dit vroeër 

was.  Volgens hom het hulle dinge saam gedoen en het hy en sy 

suster deel gevoel van die gesin.  Op die stadium toe terapie begin 

het, het hy kamer toe gegaan as sy ma se nuwe vriend kom kuier 

het.  Sy gevoelens rakende sy vorige stiefpa en sy verlange na 

hom is ge-eksploreer.  Tog het hy besef dat sy stiefpa nie weer 

deel van sy lewe gaan wees nie.  Met leiding het WB maniere 

eksploreer hoe hy die situasie kon verander om ook deel te voel 

van die gesin soos met die vorige verhouding. 

AC -  hierdie dogter was ‘n nuwe leerder en het die skool baie positief 

ervaar.  Na ondersoek het dit geblyk dat die rede hiervoor haar 

nuwe maat was.  Sy het haar nuwe maat geteken en die verskille 

tussen die ou en nuwe maat is ondersoek. 

 

Deur telkens die leerder se emosie en ervarings van gebeure of ‘n situasie te 

eksploreer, verkry die leerder en die terapeut duidelikheid oor sy ervaring van sy 

omgewing en die terugvoer wat hy vanuit die omgewing kry.  Daarmee saam 

word die leerder se bewustheid van homself en sy interaksie met sy omgewing 

verhoog.  Deur verhoogde bewuswording van sy situasie en van die keuses tot 

sy beskikking om dinge te verander, word die leerder bemagtig.  Hierdie 

bemagtiging wat die leerder se ervaring van homself positief beïnvloed, is die 
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uiteindelike doel van die terapie.  In die verdere sessies word hierdie proses 

voortdurend herhaal. 

 

4.4.4 Sessie 4 

 

Die onderskeie sessies 4 met die leerders is in drie kategorieë verdeel, nl. die 

huis, die skool en die leerder self.  Met die volgende leerders is verdere aandag 

gegee aan bewustheid van en bemagtiging oor hulle huislike omstandighede 

deur van dierefigure in die sandbak gebruik te maak: 

AR -  die opdrag was om met die dierefigure ‘n beeld in die sand te maak 

van wat tuis gebeur.  AR het ‘n duidelike lyn in die sand getrek en 

aan die een kant haar ma, haar sus en haarself, asook ‘n maat in 

die agtergrond uitgebeeld.  ‘n Entjie van hulle is haar ander suster 

as ‘n slang uitgebeeld.  AR en hierdie suster het dikwels baklei en 

sy het gevoel dat haar suster lelike gedrag by hulle pa, wat sy nog 

besoek het, aanleer.  Aan die ander kant van die lyn het sy haar pa, 

stiefma en hulle seuntjie uitgebeeld.  Sy het hulle as deel van haar 

gesin ervaar, maar het gevoel dit is beter om geen kontak met hulle 

te hê nie, vandaar die skeidslyn.  Nadat die lyn bespreek is, het AR 

besluit om ‘n lyn om haar maat ook te trek, aangesien hierdie maat 

dikwels lelik was met haar.  Sy het besluit om net individue in haar 

lewe toe te laat wat nie lelik met haar is nie. 

AC -  sy het ‘n toneel uitgebeeld van wat gebeur as haar ma by haar en  

haar sussie kom kuier het.  AR en haar sussie het by hulle ouma 

gebly sedert dit duidelik geword het dat haar stiefpa haar sussie 

seksueel misbruik het (hierdie inligting is deur haar ma en ouma 

aan die terapeut verskaf).  AR het weerstand gebied as daar ge-

eksploreer is of sy weet hoekom sy en haar sussie by hulle ouma 

bly.  Dat sy moontlik bewus was van die gebeure wat aanleiding 

gegee het tot haar verblyfsituasie, kan nie uitgesluit word nie.  Sy 

het egter verkies om nie daaroor te praat nie.  Sy het haar ma en 
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boetie gemis, maar was tevrede met waar sy gebly het, solank 

hulle net gereeld kom kuier het.  Sy het gevoel dat dit toe beter met 

haar gegaan het as vroeër toe sy by haar ma en stiefpa gebly het 

en in die ander skool was. 

SP - die dogter het ‘n toneel uitgebeeld waar daar ander familielede by 

haar huis was.  Haar biologiese pa en sy gesin was ook daar.  Haar 

ma, stiefpa en stiefma het eenkant in ‘n kring gestaan en sake 

aangaande die besoek bespreek.  Sy, haar boetie, toekomstige 

sussie (haar ma  was swanger) en nefies en niggies het  saam met 

haar biologiese pa gespeel.   Sy het hier ‘n toneel uitgebeeld waar 

sy nie alleen was nie en daarom was dit vir haar kosbaar en 

noemenswaardig.  Die terapeut het daarop gewys dat sy en haar 

boetie in die beeld saamspeel en gevra of dit ook kan gebeur as die 

ander familielede nie daar is nie.  Daar is verder gesels oor die 

impak wat die nuwe baba op haar sou hê. 

WB -  WB het sy ma in die middel van sy sandbak geplaas met hom, sy 

sussie en sy ma se nuwe vriend verspreid in die bak rondom haar.  

Sy was die een met wie almal direkte kontak gehad het en wat die 

gesin bymekaar gehou het.  Tesame met haar in die middel het hy 

twee van sy terapeute geplaas.  Hy het hulle as tussengangers 

tussen hom en sy ma ervaar. 

DT - hy het homself, sy ma, pa en sussie uitgebeeld.  Hy was die gorilla  

wat graag in die boom speel.  Hy het gesê dat hy raas kry as hy by 

die skool in die boom klim.  Na ondersoek het dit egter geblyk dat 

hy verstaan het hoekom hy by die skool daaroor raaskry, want as 

hy seerkry mag die skool in die moeilikheid kom.  Tog het hy graag 

tuis boom geklim en geglo dat hy nie daar te erg sal seerkry as hy 

uitval nie, aangesien sy pa en sussie geweet het hoe om siek 

kinders gesond te maak.  Hy het genoem dat hy veilig voel met die 

wete dat sy gesin so mooi vir hom kon sorg. 
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Nog ‘n leerder het die situasie tuis uitgebeeld, maar dit gedoen deur van die 

handpoppe gebruik te maak: 

XF -  soos in sessie 2, het XF die handpoppe gekies wat gebruik is.  

Hierdie keer het die terapeut sy pa en hy homself uitgebeeld.  Hy 

het die terapeut egter kort-kort reggehelp wanneer die pa volgens 

hom te kwaai opgetree het.  Hy het weer die vredemaker gespeel.  

Daar was ‘n insident die vorige week waar die polisie na hulle huis 

ontbied is nadat sy pa gewelddadig geraak het en vir XF en sy ma 

met ‘n mes gedreig het.  Sy pa was vir ‘n tydperk in aanhouding en 

‘n interdik is teen hom uitgereik.  Hy was egter terug by die huis en 

die hofsaak is teruggetrek.  XF het geglo dat alles toe sou verander 

omdat sy pa groot geskrik het.  Dit het voorgekom of hy moes 

voorgee alles was reg, omdat hy nie verdere moeilikheid wou 

veroorsaak nie.  Dat XF se pa verantwoordelikheid vir sy eie 

gedrag moes aanvaar, is bespreek, sowel as wat moes gebeur vir 

die situasie om te verander.  Op versoek van sy ma is die 

onderwerp van ‘n egskeiding aangeraak.  Alhoewel dit nie vir hom 

die beste oplossing was nie, kon hy insien dat dit kon werk. 

 

Met die volgende leerders is ook van die sandbak gebruik gemaak, maar die 

leerders is gevra om die skool uit te beeld om hulle sosialisering te eksploreer: 

JM - sy het haar klaskamer uitgebeeld met die opvoeder wat voor in die 

klas gestaan en praat het.  JM het gesukkel om stil te sit in die klas 

en het dit dan ook uitgebeeld waar sy eerder met die maats gesels 

en na hulle banke toe loop as om vir die opvoeder te luister.  Sy het 

geweet dat dit haar in die moeilikheid sou bring.  Na ondersoek het 

dit geblyk dat JM nie aandag gegee het nie omdat sy die werk te 

moeilik gevind en dit eerder wou vermy.  Dat sy egter heeltyd 

raasgekry het, was ook nie vir haar lekker nie.  Sy het gevoel dat sy 

nie in die skoolsituasie kon wen nie.  Sedertdien is gefokus op die 
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werk wat sy voel sy wel kon doen, nl. somme.  JM het gemeen dat 

sy dit goed kon doen en daaraan saamwerk in die klas. 

BR -  sy het al haar maats uitgebeeld waar hulle speel.  Haar opvoeder 

het sy uitgebeeld as ‘n leeu omdat die opvoeder net so hard kon 

raas soos wat ‘n leeu kon brul.  BR het oor maats wat haar soms in 

die moeilikheid bring gesels en sy het geglo dat dit nooit haar skuld 

was nie.  Sy het dus hier ‘n eksterne lokus van beheer openbaar.  

Deur vrae het die terapeut daaraan gewerk om haar bewus te 

maak daarvan dat haar gedrag, eerder as haar maats, haar soms 

in die moeilikheid gebring het. 

 

By die volgende twee leerders is aandag gegee aan hulle eie beelde.  Daar is 

met elkeen die roosboomtegniek (sien 4.3.1.4) gedoen: 

BB -  hy het homself as ‘n enkele blom met baie blare geteken.  Na 

ondersoek het dit duidelik geword dat hy tevrede met homself as 

mens was, net soos wat die roosboom gelukkig was.  Sy roosboom 

was omhein om hom te beskerm en hy het gevoel dat sy ouers 

hom beskerm teen slegte dinge soos inbrekers en honger soos wat 

die heining die roosboom beskerm.   

MK - sy het haarself as ‘n enkele bos sonder blomme of dorings geteken.  

Die plant se blare was baie skerp as beskerming, sodat niemand te 

naby kon kom nie.  Die plant het alleen gestaan want hy het 

geïrreteerd geraak as daar heeltyd mense om hom was, net soos 

wat sy ook soms alleen gelaat wou word.  Dat sy nie mense naby 

haar wou toelaat nie, was volgens haar nie waar nie.  Haar 

weerstand in terapie het egter hiervan gespreek.  Tog het die 

weerstand vir haar goed geblyk te wees aangesien sy volgens haar 

minder hartseer en seergemaak gevoel het wanneer sy nie heeltyd 

aan haar biologiese ma wat nie meer met haar en haar boetie 

kontak gemaak het, hoef te gedink het nie. 

 



 83

Gedurende terapie het elke leerder die geleentheid gekry om op sy/haar eie pas 

deur dit wat op sy/haar voorgrond was, te werk.  Die terapeut het vriendelik en 

aanvaardend gebly om die leerder gemaklik, veilig en onveroordeeld te laat voel. 

 

4.4.5 Sessie 5 

 

Hierdie was die tweede-laaste sessie waartydens daar begin is om die leerders 

voor te berei op terminering.  Die leerders moes dit as ‘n positiewe stap sien, 

omdat dit beter of goed met hulle gegaan het en hulle dus nie meer terapie sou 

benodig nie (terapie met een van die gevalle is egter voortgesit na die program 

aangesien hy nog nie reg was vir terminering nie).  In hierdie sessie is daar 

gefokus op die leerder self, behalwe in drie gevalle waar die skoolsituasie nog 

aandag nodig gehad het. 

 

Met die volgende twee leerders is die roosboomtegniek gedoen (sien 4.3.1.4): 

DT - DT het ‘n lang, dun plant geteken wat maklik kon omwaai en deur 

klippe regop gehou is.  Geld het aan sy takke gegroei.  Na 

eksplorering van sy projeksie het dit geblyk dat DT gevoel het hy 

word maklik heen en weer gewaai deur sy opvoeder by die skool.  

Hulle het ‘n stormagtige verhouding gehad en DT was gereeld in 

die moeilikheid a.g.v. sy impulsiwiteit.  Die engele (klippe) in sy 

lewe het hom regop gehou.  DT het gewens hy het baie geld gehad 

om vir almal lekkers te koop, sodat almal van hom sou hou.   

AC - sy het haarself as ‘n deftige roosboom tussen ‘n groter boom en ‘n 

blom geteken.  Haar plant was oortrek met rose, maar daar was 

baie dorings op.  Sy het gemeen die rede vir al die dorings was 

sodat die mense nie die blomme kon pluk voor hulle reg was nie.  

As die rose reg sou wees, sou die dorings afval, wat eers heelwat 

later sou gebeur.  AC het nie hierdie stelling geëien nie.  Sy het tog 

gelukkig en veilig soos die roosboom gevoel en het daarvan gehou 

om tussen ander te wees. 
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Die volgende twee leerders het gewerk met “kleur jou lewe in” (sien 4.3.1.3): 

JM - JM het die grootste gedeelte van haar hand as hartseer ingekleur 

(sien Figuur 15).  Sy het hierdie emosie ervaar wanneer sy nie 

maats gehad het om mee te speel nie;  iets wat tuis, by die 

naskoolsentrum en pouses by die skool gebeur het.  Hierdie feit het 

aanleiding gegee tot gevoelens van hartseer en kwaadheid.  Daar 

is met haar gesels oor hoe sy maats kon vra om saam met haar te 

speel en sy het dit geoefen.  Sy het idees van wat sy met maats 

kon speel asook eienskappe van ‘n goeie maat gegee.  Sy het 

egter ook die emosie blydskap openbaar. 

WB -  die grootste gedeelte van sy hand is ingekleur as opgewonde.  Hy 

het so gevoel wanneer hulle van die huis af weggegaan en by 

ander gekuier het of as sy ma vir hom verrassings gegee het.  Die 

tweede-grootste ingekleurde gedeelte het hy half-en-half genoem.  

Hy het so (bietjie bly, bietjie hartseer) gevoel wanneer ander mense 

gaan trek, maar hy gaan nie.  WB het nie lekker in hulle woonstel 

gebly nie want hy moes stil wees en mog ook nie troeteldiere 

aanhou nie, iets wat vir hom ‘n groot leemte was.   

 

‘n Verdere drie leerders het ‘n toneel van die skool in die sandbak uitgebeeld met 

verskeie dierefigure: 

XF -  hy het ‘n klomp maats in sy sandbak gepak.  Hulle was ‘n groep 

van vyf maats en hy het agter in die bondel geloop.  Hy het gesê 

dat hy soms kwaad geword  het as hy nie ‘n beurt gekry het om 

eerste of voor te wees nie en het dan weggeloop van die groep af 

as dit gebeur het.  Hy het twee maats in sy sandbak geplaas wat 

alreeds ‘n geruime tyd nie meer in die skool was nie.  Volgens hom 

het hy hierdie maats gemis, want alhoewel hulle nie in sy 

vriendekring was nie en alleenlopers was, kon hy met hulle gaan 

speel as hy kwaad was vir sy groep.  Hy het ook twee afknouers in 
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die sandbak geplaas en vertel hoekom niemand van hulle gehou 

het nie. 

MK -  MK het al die terapeute, haar opvoeder, haarself en twee maats in 

die sandbak geplaas.  Sy het haarself tussen die opvoeder en die 

terapeute geposisioneer.  MK was volgens haar opvoeder en 

terapeute ‘n model-leerder en dit was vir MK vreeslik belangrik.  Sy 

het sulke positiewe terugvoer geniet en het daarvan gehou om vir 

terapie te gaan.  Haar tweelingboetie was in ‘n hoofstroomskool en 

sy in ‘n skool vir leergestremde leerders.  Die onderskeid tussen die 

twee skole is voorgestel as die terapeute.   

BB -  hy het ‘n toneel uitgebeeld wat tydens pouse plaasgevind het.  BB 

en sy beste maat het voor die opvoeder wat toesig oor die 

speelgrond gehou het, gespeel.  BB het op die meeste vrae 

gereageer met “ek weet nie”.  Die terapeut het daarna begin met ‘n 

ondersoek daarna of hy nie geweet het nie of nie wou gesels nie.  

Hy het genoem dat hy nie altyd geweet het hoe om uit te druk wat 

hy wou sê nie. 

 

Die res van die leerders se sessies het soos volg verloop: 

SP –  in die vorige sessies het dit onder die terapeut se aandag gekom 

dat SP moontlik te veel klem geplaas het op ander se aanvaarding 

van haarself.  ‘n Storie is vir SP geskryf wat hieroor handel (sien 

bylae G) nl. “Die Meisie Wat Baie Van Applous Gehou Het”.  Nadat 

die storie aan haar voorgelees is, is dit bespreek.  Daarna het die 

terapeut aan haar gevra of soiets al in haar lewe gebeur het.  SP 

het gemeen dat haar ouma hartseer was omdat sy geglo het dat 

almal haar blameer het vir haar dogter wat aan diabetes dood is.  

Haar ouma was ‘n verpleegster maar was nie by toe SP se tannie 

oorlede is nie.  Daar is gesels oor wat haar ouma kon doen om 

weer van haarself te hou.  Alhoewel die projeksie nie oor haarself 

gehandel het nie, het sy nogsteeds probleem-
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oplossingsvaardighede aangeleer.  Sy het ook ‘n les geleer uit die 

storie wat sy op haarself kon toepas. 

AR -  hierdie dogtertjie het vreeslik graag gesels, ten spyte van haar 

spraakprobleme.  Sy het begin vertel van dinge in haar daaglikse 

lewe en die terapeut het vrae gevra om haar bewustheid te 

versterk.  AR het oor haar pa gesels wie sy geglo het hulle nie 

gemis het nie, maar wel haar honde.  Sy het ook vertel van ‘n maat 

waarvan sy in die vorige sessie gepraat het.  Dit was gou duidelik 

dat daar dinge by hierdie maat se huis gebeur het wat sy nie vir 

haar ma kon vertel nie, aangesien dit ooreengestem het met wat by 

haar pa se huis gebeur het.  Die terapeut het haar bewus gemaak  

van die redes waarom haar mamma nie sou wou hê sy moet daar 

gaan speel nie.  Oplossings vir die saak is daarna ondersoek. 

BR -  BR het ‘n persoonstekening gemaak (sien 4.3.1.5).  Uit die gesprek 

het dit duidelik geword dat BR en haar oudste sus op daardie 

stadium vasgesit het.  Oplossings om dinge tuis beter te maak, is 

gevolglik bespreek. 

 

Die leerders het almal ‘n mate van teleurstelling getoon dat die volgende sessie 

hul laaste sou wees.  Die terapie was vir die meeste van hulle die enigste 

geleentheid waar hulle ‘n stem gehad het en  gehoor is. 

 

4.4.6 Sessie 6 

 

Die leerders is aan die begin van die sessie herinner dat dit die laaste sessie was 

behalwe vir die tweede basislyn die volgende week.  Hulle is egter verseker dat 

dit nie die einde van die verhouding beteken het nie en dat die terapeut nog altyd 

daar sou wees indien nodig. 
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Vir vyf van die leerders is die “kleur jou lewe in” (sien 4.3.1.3) tegniek gebruik.  

Dit was belangrik dat die leerders bewus was van hul emosies en wat daartoe 

bydra.  Slegs dan kon emosie-regulering plaasvind. 

XF - hierdie seun het nog baie weerstand gebied oor sy huislike situasie 

maar dit het geblyk of daar tog ‘n verbetering tuis was.  Die grootste 

gedeelte van sy hand het hy met die emosie “blydskap” ingekleur – 

hy het bly gevoel omdat dit by die huis beter gegaan het.  Die 

tweede-grootste emosie was bangheid.  XF was bang dat sy ma en 

pa weer sou baklei en dit het hom ook hartseer gemaak.  Hy het 

soms kwaad gevoel vir sy maats as hulle nie mooi met hom 

gespeel het nie.  Alhoewel XF sy emosie in die gesprek probeer 

wegsteek het, het dit op die voorgrond gekom in sy projeksie.   

AC - met hierdie projeksie het AC vir die eerste keer erken dat sy wel 

haar ma gemis het - die grootste emosie wat sy ervaar het.  Wat dit 

egter vir haar aanvaarbaar gemaak het, was die blydskap wat sy 

ervaar het as haar ma kom kuier het.  Sy het ook blydskap ervaar 

oor haar nuwe skool wat so lekker was.  Haar emosies van 

hartseer en kwaad het na vore gekom wanneer haar ma nie kom 

kuier het nie. 

MK - MK het grootliks opgewondenheid en blydskap ervaar.  Die vyf 

beste leerders van elke klas is beloon deurdat hulle op ‘n piekniek 

gegaan het en MK en haar klasmaats het geglo dat sy nommer 1 

was.  MK was vreeslik trots op haarself en het gemeen dat haar pa 

en stiefma ook trots op haar was.  Sy het boonop ook kort tevore ‘n 

A++ op die Eisteddfod gekry.  Hierdie was alles positiewe terugvoer 

wat bygedra het tot ‘n verbetering in haar selfbeeld.  Sy het soms 

hartseer ervaar as sy nie van haar biologiese ma gehoor het nie, 

maar dit het slegs ‘n klein gedeelte van haar lewe uitgemaak. 

DT - vir DT was dit belangrik om soet te wees en een van die emosies 

wat hy identifiseer het, was om goed te wees (dit is in werklikheid ‘n 

aksie, maar is vir DT baie belangrik en daarom word dit gebruik).  
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Hy het die grootste gedeelte van sy hand so ingekleur en het trots 

gevoel op homself omdat hy dit kon regkry om soet te wees.  Die 

tweede grootste emosie wat hy ervaar het, was hartseer wanneer 

hy gestraf is.  Hy het ook ander emosies van ongelukkigheid, 

kwaadheid en “wil ander doodmaak” ervaar, maar dit was as baie 

min aangedui.  Hierdie seun het duidelik ‘n stryd met homself 

ervaar om sy impulsiwiteit te beheer en reg op te tree. 

BR - hierdie dogter se lewe het grootliks bestaan uit twee emosies, bly 

en baie, baie bly.  Sy het die skool as heerlik ervaar en het baie 

goeie vordering getoon.  Sy het tog soms bang en kwaad geword, 

veral as haar sussies met haar baklei het. 

 

‘n Verdere twee leerders het persoonstekeninge (sien 4.3.1.5) van hulself 

gemaak: 

WB - hy het homself met ‘n baie breë glimlag geteken.  Rondom sy prent 

het hy (hy’t gekies om dit self te doen) al sy sterk punte 

neergeskryf, nl. hy kon goed teken en speel; fietsry was vir hom 

lekker en hy kon goed tenpin bowling en rekenaar speel. 

BB - BB het homself as ‘n gelukkige persoon geteken.  Hy het verkies 

dat ons beurte maak om sy sterk punte en dit wat vir hom lekker 

was, op die kante van die prent te skryf.  Van hierdie eienskappe 

was:  hy is goed met wiskunde en taal, skool het vir hom lekker 

geword, hy is vriendelik en het baie maats. 

 

Met die volgende leerder is die roosboomtegniek (4.3.1.4) gebruik: 

AR -  sy het haarself geteken as ‘n enkele groot roos wat omring is deur 

diere en ‘n groot boom met baie appels.  Vir hierdie dogter was 

haar diere baie belangrik en het sy die meeste van die tyd 

gespandeer om hulle te teken.  Sy was gelukkig wanneer sy by 

haar diere was. 
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Die sessie met die laaste twee leerders het geen van die reeds genoemde 

tegnieke behels nie en het onderskeidelik soos volg verloop: 

JM - sy het haar groot wens, nl. om ‘n goeie maat te hê, geteken.  ‘n 

Maat sou haar baie gelukkig maak.  Tog het dit geblyk dat JM by 

die kompleks waar hulle gewoon het ‘n maat gehad het saam met 

wie sy kon fietsry en speel.  Dit was dan ook hierdie maat wat sy in 

haar prent geteken het.  Haar wens was egter om ‘n maat by die 

skool te hê. 

SP - haar babasussie is die vorige middag onverwags gebore.  Omdat 

hierdie gebeure so sterk op haar voorgrond was en die aanvanklike 

onverwagsheid vir haar traumaties was, het sy die gebeure 

geteken.  Haar prent het die verhaal vertel vandat sy by die skool 

opgelaai is tot hulle by die hospitaal gekom het.  Daar was 

aanvanklik bekommernis oor haar ma en die baba se gesondheid 

maar alles het goed verloop.  SP was baie opgewonde oor die 

baba. 

 

Deur die sesweke-program is daar gewerk aan die leerders se bewustheid van 

hul hier en nou.  Daardie hier en nou het hulle lewens behels soos dit toé was 

met al die rolspelers en gebeure, sowel as die wyse waarop dit hulle beïnvloed 

het en hoe hulle gedrag ander persone en die omgewing beïnvloed het.  Slegs 

wanneer die leerders bewus was daarvan, kon hulle keuses uitoefen om hul 

gedrag of hul omgewing te verander.  Soms is definitiewe keuses bespreek en 

ingeoefen en ander kere was net die bewusmaking genoeg om verandering 

teweeg te bring.   

 

Na die sesde sessie is die tweede basislyn uitgevoer.  Die resultate daarvan 

word in Afdeling 4.6 met die resultate van die eerste basislyn vergelyk.  Ander 

algemene afleidings van die terapie word vervolgens beskryf. 
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4.5 AFLEIDINGS VANUIT DIE TERAPIE 

 

Elke leerder as ‘n unieke, komplekse organisme openbaar verskillende probleme 

of kwessies in terapie.  Al hierdie kwessies dra dan by tot die leerder se 

ervaringsveld en evaluasie van homself.  Stenhouse (1994:11) maan dat daar ‘n 

paar groot kwessies is wat ‘n kragtige impak op die leerder se selfbeeld het.  Hy 

meen egter dat die belangrikste hiervan is of die leerder voel dat hy liefgehê en 

waardeer word deur sy ouers.  Hierdie kwessie het by verskeie van die leerders 

vorendag gekom.  SP en JM was twee dogters wat geen kontak tussen die lede 

van hulle onderskeie gesinne ervaar het nie.  Hulle het alleen gevoel en dit het ‘n 

invloed op hulle sosialiseringsvaardighede by die skool gehad.  Hierdie mate van 

kontak het nie net in hulle grafiese gesinsvoorstellings duidelik geword nie, maar 

ook in die voorstelling van hulle onderskeie veilige plekke.  SP se veilige plek 

was die graf van haar hondjie wat haar aanvaar en liefgehad het.  Daarom dat sy 

die graf besoek het.  JM weer se veilige plek was ‘n objek waaraan sy baie tyd 

bestee het, nl. haar fiets.  Hierdie objek was moontlik haar ontvlugtingsmiddel uit 

‘n kontaklose huis.   

 

Nog ‘n leerder by wie die aanvaarding en liefde van ‘n ouer ‘n sentrale rol 

gespeel het was by MK.  Hierdie dogter se biologiese moeder was afwesig in 

haar lewe en sy moes leer om die rol aan haar stiefma oor te gee.  Tog kon dit 

nooit die verlange na haar eie ma vervang nie.  AC het ook met hierdie kwessie 

geworstel aangesien sy en haar suster a.g.v. ‘n insident tuis nie by hul ma gebly 

het nie, maar by hulle ouma.  Vir beide MK en AC was dit van groot belang om 

kontak met hulle moeders te hê en die tekort daaraan was vir hulle problematies.  

Met WB weer het die verlange na ‘n vorige stiefpa die sentrale rol in sy lewe 

gespeel en die aanvaarding van sy ma se nuwe lewensmaat was vir hom 

problematies.   Die leerder se huislike omstandighede en die ouer as primêre 

versorger speel dus ‘n groot rol in die selfbeeld van die leerder.  Humphreys 

(1996:1) het dié feit soos volg gestel: “Teachers can do much to elevate a child’s 

self-esteem but the involvement of parents is crucial...” 
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Met AR was die aanvaarding en liefde van haar afwesige pa nie as sulks die 

probleem nie, maar wel die impak daarvan op haar ander gesinslede.  Hier was 

haar basiese behoefte aan veiligheid – die tweede mees basiese behoefte 

volgens Maslow (in Moore, 1997b:461) – ‘n belangrike kwessie waarmee sy 

geworstel het.  Sy het dan ook vertel dat haar veilige plek haar troeteldier is wat 

haar teen haar pa moet beskerm.  Vir XF wat homself in problematiese 

omstandighede tuis bevind het, was die kwessie van veiligheid ook van belang.  

Sy veilige plek het hy beskryf as sy ma wat hom beskerm teen sy pa se 

woedebuie.  Selfs die veiligheid van die hemel is op sy voorgrond. 

 

Volgens Stenhouse (1994:11) word faktore soos sukses in die skool en die 

vermoë om maats te maak en te behou, al hoe belangriker vir die leerder se 

selfbeeld soos hy ouer word.  Hierdie kwessies was ook dan teenwoordig by die 

leerders.  Die volgende is voorbeelde van waar die skool en sukses ‘n rol in die 

leerder se lewe gespeel het.  JM het in ‘n projeksie duidelik gemaak dat die feit 

dat sy haar skoolwerk as te moeilik ervaar, haar optrede in die klas beïnvloed het 

wat haar in die moeilikheid gebring het.  Dit was vir haar ‘n slegte ervaring wat 

bygedra het tot haar gevoel van magteloosheid.  DT weer het as gevolg van sy 

impulsiwiteit ook probleme in die klas gehad.  Hy het gesukkel om dit te beheer 

wat vir hom laat voel het dat hy “heen en weer gewaai word deur sy opvoeder”.   

 

Swak sosialiseringsvaardighede kom diwels by leergestremde leerders voor.  

Hulle impulsiewe optrede en onvermoë om verbale tekens te lees, veroorsaak 

dat hulle ongewild by maats is.  Hierdie vaardigheid is soos hierbo genoem ‘n 

belangrike faktor by die leerder se selfbeeld.  Verskeie leerders het 

sosialiseringsprobleme in hul projeksies uitgewys.  BR het geglo dat haar maats 

haar dikwels in die moeilikheid bring en sy het nie haar aandeel in hierdie gedrag 

raakgesien nie.  JM het dit verskeie kere duidelik gemaak dat sy nie maats het 

nie en het in haar wens gesê dat ‘n maat haar gelukkig sal maak.  Vir XF was die 

neem van beurte om voor te loop deur sy groep maats problematies en hy het sy 
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woede hanteer deur homself van die groep te los te maak.  Vir AC was haar 

positiewe ervaring van haar nuwe skool gekoppel aan haar positiewe ervaring 

van haar maats. 

 

Weereens het dit duidelik geword dat die leerders beïnvloed is deur verskeie 

elemente vanuit hul omgewing.  Deur hierdie onderskeie kwessies op die 

leerders se voorgrond te hanteer, is hul algehele funksionering en self-evaluering 

aangespreek. 

 

 

4.6 BEVINDINGS 

 

Die bevindings van die empiriese studie bestaan uit ‘n vergelyking tussen die 

eerste en tweede basislyne.  Die eerste basislyn is afgeneem voordat daar met 

terapie begin is.  Nadat ses weke van terapie voltooi is, is die tweede basislyn 

afgeneem .  Die tweede basislyn vir elke leerder is soos die eerste, deur die 

betrokke opvoeders en deur die leerders self voltooi.  Die opvoeders het die 

vraelys voltooi (sien Bylae D), terwyl die leerders dieselfde vraelys volgens ‘n 

grafiese metode met behulp van Talking-Mats® (sien 4.2.2) voltooi het.  Die 

resultate van die leerders se eerste en tweede basislyne word in Grafiek 1 

voorgestel. 

 

Wanneer die resultate op die grafiek vergelyk word, blyk dit dat al die leerders ‘n 

verbetering in hulle selfbeeld ondervind het.  By twee leerders is daar slegs ‘n 

enkele punt verbetering, drie leerders het met drie punte elk verbeter en nog vier 

leerders het onderskeidelik met vier, vyf, ses en sewe punte verbeter.  Die 

grootste verbetering was 11 punte. 
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Grafiek 1:  Eerste en tweede basislyne soos deur die leerders weergegee. 

 

Die twee leerders by wie daar elkeen net ‘n een-punt verandering was, het albei 

min vordering getoon oor die ses weke terapeutiese program.  Die gedrag en/of 

probleme waarmee hulle ten aanvang van die terapie gepresenteer het, was 

steeds teenwoordig aan die einde van die terapie.  Bewusmaking was hier dus 

nie genoeg om mobilisering van die self en hulpbronne te verkry om hulle 

behoeftes te bevredig nie (Vgl. Blom, 2004:15). 

 

Die leerder wat die grootste verandering getoon het, SP met 11 punte, het 

aanvanklik getoon dat sy swak kontak met haar gesinslede ervaar en het ook 

gepresenteer met sosialiseringsprobleme by die skool.  Voor die aanvang van 

die terapie was daar ‘n onaangename woordewisseling tussen haar ouers en die 

skool.  Hierdie verwikkelinge kon verder bygedra het tot haar gevoel van isolasie 

en haar negatiewe self-evalusie.  Die tyd en aandag wat sy tydens terapie 

ontvang het, was moontlik van die enigste geleenthede waar sy onverdeelde 

aandag en kontak van ‘n volwassene gekry het.  Hierdie onverdeelde aandag as 
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veranderlike speel moontlik hier ‘n groot rol.  Blom (2004:54) verduidelik dat:  

“Although children often at first experience it as unfamiliar when the therapist 

meets them on their level as equal persons, they normally find it easier to be 

themselves when they become used to it.”  Daar kan aanvaar word dat hierdie 

veranderlike moontlik ‘n rol in al die leerders se verhoogde tellings gespeel het.  

Aandag en aanvaarding in die terapeutiese verhouding is dan ook kenmerke van 

Gestaltspelterapie.  Die effek van hierdie veranderlike is juis wat met die 

navorsing getoets is. 

 

Nog ‘n leerder wat ‘n groot verandering getoon het, is BR met ‘n sewe-punt 

styging.  BR was slegs vir ‘n maand in die skool voordat met terapie begin is.  

Die verandering van skool en aanpassing het waarskynlik ‘n rol gespeel in haar 

aanvanklike meting.  Sy was voorheen in ‘n hoofstroom-skool waar sy akademies 

gesukkel het en moontlik as gevolg hiervan uitgestaan het.  Oor die verloop van 

die ses weke het sy akademies aansienlik verbeter en was sy later in wiskundige 

vaardighede van die toppresteerders in haar klas.  Hierdie veranderlikes het ook  

‘n rol in die verbetering van haar selfbeeld gespeel (vgl. Stenhouse, 1994:11).   

 

Twee van die leerders het nooit blootstelling aan ‘n hoofstroom-skool gehad waar 

hulle akademiese probleme uitgestaan het of waar hulle daagliks mislukkings in 

die klas ervaar het nie (hulle leergestremdhede is in die kleuterskool al 

raakgesien waar hulle nog nie aan akademiese eise hoef te voldoen het nie).  

Hierdie leerders het van die kleinste verbeterings in hulle selfbeeld getoon:  JM 

met een punt en AR met drie punte.  In die navorsing het dit duidelik geword dat 

die leerder se ervaring van sy skoolsituasie tog nie die grootste rol by sy 

selfbeeld gespeel het soos aanvanklik verwag is nie.  ‘n Rede hiervoor is 

moontlik dat die navorsing in ‘n skool vir gespesialiseerde onderwys plaasgevind 

het.  Die leerders wat aan die navorsing deelgeneem het, was m.a.w in ‘n skool 

vir leergestremde leerders waar al die leerders akademiese probleme ervaar het.  

Dit het tot gevolg dat die leerder nie noemenswaardig uitstaan nie en dit moontlik 

nie vir hom ‘n negatiewe ervaring is nie.  Tog beïnvloed dit nie die stelling dat 
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leergestremde leerders as gevolg van herhaalde mislukkings ‘n verlaagde 

selfbeeld het nie, aangesien agt uit die tien respondente voorheen in hoofstroom- 

onderwys was waar hulle juis as gevolg van die feit dat hulle probleme 

uitgestaan het, na die skool vir gespesialiseerde onderwys verwys is.  Die 

navorsing het net nie getoon dat dit die grootste probleem vir die leerders was 

nie. 
 

Om ‘n duideliker beeld van die leerders te verkry, het die opvoeders ook ‘n 

vraelys voltooi.    Die leerder in sy middel-kinderjare is nog taamlik egosentries 

(vgl. Louw, van Ede & Ferns in Louw et al., 1998:352) wat sy persoonlike 

evaluering kan beïnvloed.  Om te verseker dat die telling wel ‘n realistiese beeld 

van die leerder weergee, is sy opvoeder betrek by die navorsing.  Die onderskeie 

opvoeders spandeer baie tyd met die leerders en beskik ook oor kennis van 

selfbeeld.  Die resultate van die opvoeders se basislyne word in Grafiek 2 

weergegee. 

 

Die opvoeders dui ook ‘n algehele verbetering in die leerders se selfbeeld aan 

behalwe vir een leerder.  Soos in die terapie vermeld, was daar ‘n traumatiese 

insident by hierdie leerder se huis tydens die ses weke wat die navorsing geduur 

het en is hierdie leerder daardeur beïnvloed.  Die leerder self het egter nie ‘n 

daling in sy selfbeeld aangetoon nie, slegs sy opvoeder.  Dit mag wees dat die 

leerder nie self die impak van sy huislike omstandhede besef het nie of dat dit nie 

‘n noemenswaardige invloed op hom gehad het nie omdat dit so lank geduur het.  

Sy opvoeder het dit egter anders ervaar.   

 

Volgens die opvoeders is die resultate as volg:  een leerder het met een punt 

verbeter en twee leerders het elk met drie punte verbeter.  ‘n Verdere drie 

leerders het elk onderskeidelik met vyf, ses en sewe punte verbeter.  Een leerder 

het ‘n 13-punt verbetering in haar selfbeeld getoon terwyl twee leerders dieselfde 

lesing getoon het.  Die enkele leerder wat ‘n afname getoon het, se telling het 

met vyf punte gedaal. 



 96

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Eerste basislyn 19 14 9 13 11 20 18 12 6 4

Tweede basislyn 20 19 15 20 14 20 18 7 9 17

AC DT WB MK BB SP AR XF JM BR

 
Grafiek 2:  Eerste en tweede basislyne soos deur die opvoeders weergegee. 

 

Die opvoeders het geen terugvoer i.v.m. die terapie ontvang nie, sodat dit nie 

hulle evaluering beïnvloed nie.  Hulle moes die leerders suiwer evalueer op dit 

wat hulle in die klassituasie ervaar het.  Of die feit dat die leerders wel ‘n 

terapeutiese program deurloop het hulle evaluasie enigsins beïnvloed het, kan 

nie met sekerheid gesê word nie. 

 

Met die vergelyking van die eerste en tweede basislyne wys die resultate ‘n 

algehele verbetering in die leergestremde leerders se selfbeeld.  Daar is ‘n  

uitsondering van een leerder wie se huislike omstandighede stremmend op hom 

ingewerk het en wie se opvoeder gevoel het dat sy selfbeeld oor die ses weke 

waartydens sy situasie tuis vererger het, verswak het.  Dit kan in elk geval 

geargumenteer word dat met die uitsondering van ‘n enkele leerder, daar nie 

wesenlike verskille tussen die evaluerings van die leerders en die opvoeders was 

nie. 
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Uit hierdie resultate blyk dit dat Gestaltspelterapie wel ‘n positiewe effek op die 

leergestremde leerder se selfbeeld gehad het.  Met ander veranderlikes soos 

byvoorbeeld prestasie in die klas en veranderinge in die huislike omstandighede 

kan daar nie met sekerheid gesê word dat dit nie ‘n rol gespeel het nie.  Geen 

leerder lewe in ‘n vakuum waar slegs die invloed van ‘n enkele veranderlike op 

sy selfbeeld gemeet kan word nie.  Aangesien sy selfbeeld dinamies van aard is 

(vgl. Baron & Byrne, 2000:167), word dit voordurend beïnvloed.  By die 10 

leerders het daar dan ook ander gebeure in hulle lewens plaasgevind wat hulle 

kon beïnvloed bo-en-behalwe die terapeutiese program.  Gestaltspelterapie was 

egter die enigste konstante veranderlike by al die deelnemende leerders.  Om 

hierdie rede word die gevolgtrekking gemaak dat Gestaltspelterapie wel ‘n effek 

gehad het.  Dit is hierdie effek wat in die navorsing ondersoek is en dit blyk van 

‘n positiewe aard te wees.  

 

Alhoewel daar aanvanklik op die effek van die leerder se leergestremdheid en 

hoe sy ervaring daarvan sy selfbeeld beïnvloed het, gefokus is, het dit met die 

navorsing duidelik geword dat ‘n groot invloed op die leerder se evaluering en 

ervaring van homself sy huislike omstandighede is.  Humphreys (1996:ix) het ook 

hierdie bevinding vooruitgeloop:  “Certainly, teachers can add to or detract from 

children’s self-esteem, but the sources of children’s self-esteem problems lie 

primarily within the home”.  Tog het die Gestaltbenadering hiervoor voorsiening 

gemaak aangesien dit verhoed het dat ‘n rigiede, vasgestelde terapeutiese 

program opgestel is.  Die grondbeginsel van Gestaltterapie is dat die leerder 

bepaal wat in terapie gebeur deur dit wat op sy voorgrond is (vgl. Blom, 2004:3).  

Selfs al is daar vooraf bepaal watter tegnieke in terapie gebruik is, het die leerder 

se voorgrond die projeksie bepaal.  Die terapeut se rol was om saam met die 

leerder die projeksie te eksploreer om sodoende sy bewustheid van sy lewe in 

die hier en nou te verhoog.  

 

Die bevinding dat leerders se huislike omstandighede ‘n wesenlike invloed op hul 

self-evaluasie gehad het, het egter nie die terapie as sulks beïnvloed nie.  Die 
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effek van Gestaltspelterapie op die leerder se selfbeeld is ondersoek en nie die 

effek van ‘n spesifieke terapeutiese program op sy selfbeeld nie.  Juis omdat die 

Gestaltterapeut die leerders se omgewings in ag geneem het, kon enige aspek 

wat ‘n invloed op hulle gehad het, in terapie hanteer word.  Die leerders en nie 

die terapeut nie, het bepaal wat hierdie aspekte was.  Alhoewel daar verwag is 

dat die leerders se ervarings van skool en hul leergestremdheid die fokus tydens 

terapie sou wees, het die toepassing van die Gestaltbenadering tot gevolg gehad 

dat dit wat werklik vir die leerders problematies was, hanteer is.  Die fokus het 

dus dikwels na die leerders se huislike omstandighede verskuif, iets wat met ‘n 

vooropgestelde terapeutiese program nie gebeur nie.   

 

 

4.7 SAMEVATTING 

 

In hierdie hoofstuk is die empiriese navorsingproses kortliks beskryf.  Die eerste 

basislyne van die leerders het in die vorm van ‘n vraelys geskied wat 

onderskeidelik deur die opvoeder en leerders op verskillende wyses voltooi is.  

Die vraelys as sulks is beskryf en verduidelik, sowel as die grafiese metode 

waarop dit deur die leerders ingevul is.    Verder is sekere mediums en tegnieke 

uitgelig  wat tydens die terapeutiese program toegepas is op grond van die 

leerders se behoeftes. 

 

Die terapeutiese program is uiteengesit en elke sessie is beskryf aan die hand 

van die onderskeie gevalle.  Elke leerder is as ‘n unieke individu gehanteer wat 

gedikteer het wat in terapie gebeur deur dit wat op elke leerder se voorgrond 

was.  Die terapeut het tydens terapie met vrae en Gestalttegnieke die leerder se 

bewustheid van hulself en hulle omgewing verhoog.  Deur hulle selfbewustheid 

te verhoog, is gepoog om hulle self-evaluasie te beïnvloed en sodoende hulle 

selfbeeld te verhoog.  Vervolgens is die tweede basislyne afgeneem op presies 

dieselfde wyse as die eerste basislyne.  Daarna is die resultate van die eerste en 

tweede basislyne van onderskeidelik die leerders en die opvoeders grafies met 
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mekaar vergelyk en die onderskeie verskille bepaal, alvorens die twee stelle 

verskille vergelelyk is.  Bevindinge is ten slotte gemaak. 

 

In die volgende en laaste hoofstuk word na die navorsing as geheel verwys. 


