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ABSTRAK 

Die invloed van die saamleestegniek op die verhouding tussen die 

ouer en die kind met leesprobleme 

Die kwaliteit vaf die ouer-kindverhouding het 'n kardinale invloed op die emosionele, 

sosiale, kognitite en konatiewe ontwikkeling van die kind. In hierdie studie is die 

interaksies tussen die ouer en kind tydens die toepassing van die saamleestegniek 

bestudeer om te bepaal wat die invloed van die saamleestegniek op die verhouding 

tussen die ouer en die kind met leesprobeme is. 

Die studie is vanuit 'n kwalitatiewe benadering voltrek om insig te verkry in die 

spesifieke aspekte van die saamleestegniek wat die ouer-kindverhouding kan 

be'invloed. Die moontlikheid word verder ondersoek dat die ouer aspekte vanuit die 

saamleestegniek kan veralgemeen en daagliks in die ouer-kindverhouding kan toepas 

om sodoende die verhouding te verbeter. 

Die finale gevolgtrekking is dat die ouer 'n sleutel-rol vervul tydens die toepassing 

van die saamleestegniek. Indien die ouer die riglyne van die tegniek kan toepas, sal 

die verhouding tussen die ouer en die kind met leesprobleme verbeter. 
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ABSTRACT 

The influence of paired reading on the relationship between the 

parent and the child with reading disabilities 

The quality of the parent-child relationship plays an essential role in the sosio

emotional development of the child. The interaction between parent and child is 

researched within the context of paired reading, to ascertain whether paired reading 

influences the relationship between the parent and the child with reading problems. 

This study is qualitative and gains insight into the unique experiences of the parents 

and children during paired reading. The researcher aims to identify specific aspects of 

paired reading that could influence the parent-child relationship. The possibility that 

certain educational aspects from paired reading can be applied to daily parent-child 

interaction to improve the relationship, is also researched. 

The final conclusion is that the parent performs a key role in the application of paired 

reading: If the parent adheres accurately to the guidelines of the technique, the 

relationship between the parent and the child with a reading disability will improve. 
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BYLAAG A VRAELYS -DIE INVLOED VAN DIE SAAMLEESPROGRAM OP DIE 

OUER-KINDVERHOUDING 



In hierdie studie word die manlike geslag vir die kind gebruik en die 

vroulike geslag vir die ouer. Hierdie werkswyse word slegs gebruik om 

die skrywing van die verslag te vergemaklik. Die inligting is egter van 

toepassing op albei geslagte. 
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HOOFSTUKl ORieNTERING 

1.1 Agtergrond 

Elk:e baba word met 'n unieke genetiese predisposisie asook karaktereienskappe binne 

'n bepaalde gesin en sosiale omstandighede gebore. Elke gesin beskik oor 'n eiesoortige 

verwysingsraamwerk en stel verskillende verwagtinge aan die baba. Vanaf geboorte 

vind 'n kringloop van interaksies plaas tussen die baba en die mense wat hom versorg 

(Marfo 1988:35). Die baba se gedrag word gevorm deur sy emosionele belewing van 

die omstandighede en sy gedrag oefen weer 'n invloed uit op die gevoelens wat sy 

versorgers teenoor hom koester en die wyse waarop hulle hom versorg. V anuit hierdie 

wederkerige interaksies ontstaan die ouer-kindverhouding (Munsinger 1980:344). 

Volgens Erikson (1963:92) ontdek die kind aan die hand van die kwaliteit van die 

versorging en die gevoelens, wat gepaard gaan met die voeding en die vertroeteling, of 

hy die rna en die wereld kan vertrou. Gevolglik ontwikkel die gevoel van vertroue of 

wantroue. Die ouer is veronderstel om aan die kind 'n veilige ruimte te hied waardeur 

die kind 'n gevoel van geborgenheid en sekuriteit kan beleef, wat as basis dien vir sy 

ganse ontwikkeling. Gevoelsbegeleiding vind neerslag in die stigting en handhawing 

van 'n vertrouensverhouding tussen die kind en die ouer vanaf geboorte tot 

volwassenheid (Van Niekerk 1991:21). 

Scott Peck (1985:90) beskryf die waarde van die moeder-kind interaksie soos volg: 

'The interaction between the infant and the mother is believed to be the ground out of 

which the child's sense of identity begins to grow. It has been observed that when the 

interaction between the infant and it's mother is grossly disturbed, then the infant grows 

into a child or adult whose sense of identity is grossly defective in the most basic ways. ,, 

Die realiteit bewys egter dat die ouer soms nie 'n toereikende opvoedingsituasie aan die 

kind kan bied nie as gevolg van eksterne omstandighede, intrinsieke probleme of 

konflikte in die unieke persoonlikhede van die rna en kind. Dit kan ook gebeur dat die 

ouer sekere verwagtinge vir die kind koester, maar dat die kind nie aan die verwagtinge 

kan voldoen nie, soos in die geval van enige gestremdheid by die kind en in hierdie 
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studie spesifiek die kind met leesprobleme. Die ouer kan dit dan moeilik vind om 'n 

emosionele band met die kind te vestig en 'n ontoereikende ouer-kindverhouding kan 

tot stand kom. Hierdie ontoereikende verhouding beinvloed die kind se emosionele, 

kognitiewe, sosiale, konatiewe en akademiese ontwikkeling asook die gepaardgaande 

gedrag. Die kind se gedrag harmoniseer gevolglik met sy ongunstige betekenisse op 

emosionele, kognitiewe en normatiewe vlak en nie met die gedrag wat van hom verwag 

word ooreenkomstig sy persoonspotensiaal nie (Van Niekerk 1991:30-31). 

In so 'n geval waar die ouer-kindverhouding skynbaar ontoereikend is, is dit dus nodig 

om die ouer sowel as die kind te help om op 'n positiewe wyse met mekaar om te gaan. 

1.2 Ontleding van die probleem 

Die probleem word ontleed na aanleiding van die navorser se eie bewuswording asook 

'n voorlopige verkenning van die literatuur vanuit resente bronne. Die probleem wat die 

navorsing rig, word hieruit gestel. 

1.2.1 Bewuswording 

Dit is algemene kennis dat lees 'n kardinale rol speel in ons daaglikse lewe, maar veral 

tydens 'n kind se akademiese loopbaan. Gedurende die sewe jaar wat die navorser 

skoolgehou het, het dit duidelik geword dat die kind wat leesprobleme ondervind 

voortdurend onder druk geplaas word deur sy ouers en onderwysers om sy 

leesvaardighede te verbeter. 

Die ouer voel verplig om die kind met sy leesprobleem tuis te help. Die probleem 

ontstaan egter dat sommige ouers nie oor die nodige kennis beskik oor hoe om hul kind 

te help nie. Die ouer dwing die kind om lang stukke te lees en tree dikwels oorkrities op. 

Die ouer verwag ook soms van die kind om leesstof van 'n te hoe moeilikheidsgraad te 

lees. Die kind ontwikkel later 'n negatiewe persepsie van sy leesvermoe en daar kan 

konflik tussen die ouer en kind ontstaan. 
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Die kind word in sulke gevalle beskuldig dat hy lui en stout is. Die kind se selfvertroue 

en sy selfkonsep kan negatief be1nvloed word en dit kan aanleiding gee dat hy later nie 

meer skool toe wil gaan nie. Die ouer voel angstig en onmagtig omdat sy nie haar kind 

kan help nie. 

By die skool waar die navorser werksaam is, word die saamleesprogram vir kinders met 

leesprobleme aanbeveel. Daar word van die veronderstelling uitgegaan dat daaglikse 

kort leesperiodes en positiewe ouerbetrokkenheid as 'n motiverende faktor dien vir die 

kind om te wil lees. Dit het egter voorgekom asof die ouer Ieiding benodig het om 

leeshulp op die korrekte manier te verskaf, daarom word 'n gestruktureerde program 

aan die ouers gebied. Die feit dat die kind sy eie leesstof kan selekteer, verleen aan die 

kind die vryheid om boeke te kies wat hom interesseer. Dit lei verder ook in 'n mate tot 

bemagtiging aangesien die kind voel dat hy self besluite kan neem. 

Die navorser se observasie was dat kinders wat aan die saamleesprogram deelneem 

binne 'n kort tydperk beter kon lees en meer positief was teenoor lees as sodanig. Hulle 

het ook uitgesien na die saamleestydjie met hulle ouers. Die ouers het opgemerk dat 

hulle daagliks 'n tydjie moes inruim vir die saamlees, maar dat die tyd korter en 

aangenamer as voorheen was. Sommige ouers het opgemerk dat hulle later 'n roetine 

van saamlees ontwikkel het. 

Die genoemde aspekte het die gedagte by die navorser gewek dat die saamleesprogram 

'n sterk emosionele appel tot die ouer en kind rig. Die vraag ontstaan nietemin of die 

saamleestegniek: 

• 
• 
• 

• 

die ouers noodsaak om meer kwaliteit-tyd aan hul kind te skenk; 

gesonde, fisiese kontak tussen die ouer en kind bevorder; 

die ouers leer om positiewe versterking aan te wend in plaas daarvan om gedurig op 

die kind se foute te konsentreer; 

die ouers leer om op 'n meer realistiese wyse uitdagings aan hul kind te stel. 

Die oorkoepelende vraag ontstaan dus of die saamleestegniek 'n positiewe invloed op 

die ouer-kindverhouding kan he. 
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1.2.2 Verkenning van die probleem 

Vervolgens word 'n literatuurstudie aangebied wat eerstens 'n kritiese beskouing van 

die saamleestegniek uiteensit. Daarna word projekte bespreek wat op verskillende 

bevolkingsgroepe toegepas is. Telkens word die aandag gerig op die resultate, die 

faktore wat bydraend was tot die sukses van die program, al dan nie, asook die 

emosionele effek op die ouer-kindverhouding. 

1.2.2.1 Kritiese beskouing 

Die uitkomste van die saamleesprogram is deur Topping en Lindsay (1992) asook 

Robson, Miller en Bushell (1984) geevalueer en daar bestaan min twyfel ten opsigte van 

die effektiwiteit van die program vir leesverbetering. Die komplekse vraag is egter 

watter faktore, meganismes of prosesse hierdie positiewe effek meebring (Topping & 

Lindsay 1992:131). 

Tydens die ondersoek het die volgende aspekte wat 'n bydrae kan lewer tot die 

effektiwiteit van die program, na vore gekom: 

• Dit wil voorkom asof ouers struktuur en opleiding benodig om hul kinders op die 

korrekte wyse met leesbegeleiding te help. 

• Die saamleesprogram funksioneer nie in konflik met ander leesmetodes wat 

byvoorbeeld deur die onderwyser in klastyd aangebied word nie. 

• Tydens die leesproses hied die ouer ondersteuning, dus sal die kind meer genee 

wees om te lees en die leesproses as meer aangenaam ervaar. 

• Die korrekte wyse van lees word deur die ouer gemodelleer. 

• Lees vir begrip word beklemtoon deur vloeiendheid en kontinu"iteit te fasiliteer en 

daar word eerder klem gele op die gebruik van kontekstuele leidrade as die 

ontsyfering van woorde. 

• Die saamleestegniek openbaar 'n demokratiese kwaliteit deurdat die kind self die 

plek, tyd en leesstofkan kies. Dit verleen 'n gevoel van bemagtiging aan die kind. 

• Die kind kan leesstof selekteer wat hom interesseer en op verskillende 

moeilikheidsvlakke is. Die ouer pas die verbale deelname aan volgens die 

moeilikheidsgraad van die leesstof 
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• Die inhiberende effek van negatiewe aanmerkings tydens die korreksie van foute 

deur die ouer, verminder die angsvlakke van die kind en verhoog selfvertroue. 

• Die kind is later meer geneig om selfkorreksies te doen. Dit bring verdere 

bemagtiging mee en die kind voel meer in beheer van die leesproses. 

• Groter volumes leesstofword gelees en die kind kry gevolglik meer oefening. 

• Die leesspoed, akkuraatheid en veral begrip van die kinders wat aan die program 

deelgeneem het, het verbeter. Die kind se leesvaardigheid verbeter dus in die proses. 

• Daar blyk 'n verband te wees tussen die toepassing van die saamleestegniek en die 

vermindering van antagonisme teenoor lees by die kind. 

'n Belangrike vraag wat na vore kom is of die sukses van die program spesifiek aan die 

tegniek toegeskryf kan word of aan die algemene vermindering van angs tussen die ouer 

en kind. Hoewel daar wye ondersteuning en bewyse is dat die saamleestegniek die 

leesvaardigheid van die kind kan verbeter, is die onderliggende redes soms teenstrydig 

en nog nie voldoende nagevors nie. Daar is heelwat onbeantwoorde vrae in verband met 

die unieke waarde van die saamleestegniek (Berelowitz & Dawes 1992:370). 

1.2.2.2 Saamleesprojekte wat wereldwyd toegepas is 

Universiteit van Leiden- Nederland 

'n Studie is deur Adriana Bus geloods waarin sy die kwaliteit van die ouer-kind

verhouding tydens die interaksie van 'n boekleessessie vergelyk met kontemporere 

assesserings van die ouer-kindbinding. 'n Ouer en haar kind is geobserveer tydens 'n 

boekleessessie toe die kind op die ouderdomme van 12, 13, 18 en 20 maande was. Die 

verband tussen 'n vroee bindingsverhouding en die vermoe van die ouer en kind om 

suksesvol in 'n boekleesaktiwiteit betrokke te raak, is ondersoek (Bus, Belsky, 

ljzendoom & Crnic 1997:81-94). 

Daar is van die veronderstelling uitgegaan dat juis op hierdie vroee ouderdom, waar 

kinders nog nie spontaan gelnteresseerd is in boeke nie, die boekleesroetines afhang van 

die sosio-emosionele ondersteuning van die ouers. Kinders vorm 'n psigiese 

voorstelling van die interaksie met hul ouers en antisipeer dat die ouers se optrede 'n 

volgende keer dieselfde sal wees as die ervarings waarop bulle verwagtinge gebaseer is. 
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Die studie het getoon dat kinders in 'n geborge ouer-kindverhouding 'n balans kon 

ontwikkel tussen die verbondenheid met hul ouer en die waaghouding om te eksploreer. 

Die kinders wat nie geborge gevoel het in die verhouding nie~ het voortdurend op die 

bindingsfiguur (die ouer) gefokus en kon nie vrylik eksploreer nie (Bus et aL 1997:83). 

Bogenoemde studie bevestig dat die interaksiepatrone tydens die boekleessessies van 

geborge en ongeborge ouer-kindverhoudings tot 'n groot mate verskil (Bus et al. 

1997:86). Die moeder en kind in die ongeborge verhouding het probleme ondervind om 

met hulle unieke persoonlikheidstyle bymekaar aan te pas. Verder het die moeders in 'n 

ongeborge verhouding 'n gebrekkige vermoe getoon om op hul kinders se 

ouerdomdomsvlak met bulle te kommunikeer. In plaas daarvan om interaksiepatrone 

wat kommunikasie bevorder te vestig, was hierdie moeders geneig om slegs die teks te 

lees. Hierdie moeders het selfs die feit gelgnoreer dat hul kinders nog oor 'n beperkte 

begripsvemoe beskik. Verder het dit voorgekom asof die moeders in die ongeborge 

verhoudings meer geneig was om oordrewe beheer toe te pas. Hulle het dikwels die 

kinders se gedrag gekorrigeer. 

Die kinders in die ongeborge ouer-kindverhoudings was geneig om minder op die 

inhoud van die hoek te reageer en hul aandag is ook vinniger afgelei. Hierdie kinders 

was geneig om gefokus te bly op die moeder, eerder as om hul te distansieer en die 

leesstofte eksploreer (Bus eta/. 1997:93). 

V anuit studies in verband met bindingsekuriteit en kognitiewe ontwikkeling wil dit 

voorkom asof geborge kinders meer entoesiasties en bereid is om nuwe aspekte aan te 

leer. Hul ouers is ook beter in staat om beheer oor die kinders uit te oefen as die ouers 

van kinders wat onveilig in die ouer-kindverhouding voel (Bus eta/. 1997:96). 

Universiteit van Alberta- Kanada 

Volgens Ruth Hayden (1995) van die Universiteit van Alberta, is dit algemene praktyk 

vir ouers om tuis na hul kinders se lees te luister. Die rede vir hierdie aktiwiteit is die 

aanname "with practice comes perfection". Daar is meriete in hierdie aanname, maar 

ondersoeke het tog aangedui dat oefening nie noodwendig tot bevordering van 
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geletterdheid lei rue. V eral die risiko-lesers se ouers bet opleiding m spesifieke 

prosedures nodig om hul kinders te help. 

Dit wil voorkom asof die saamleesprogram meer suksesvol is as om slegs tuis na 'n 

kind se lees te luister. Die ouer en kind spandeer saam tyd om 'n teks te deel. Die ouer 

modelleer vloeiende lees. Die kind word ondersteun indien hy met die teks sukkel en sy 

pogings tot selfmonitering word beloon. Die kind word aangemoedig om 'n meer 

onafhanklike Ieser te word en hy waag ook om meer uitdagende en interessante leesstof 

van sy eie keuse aan te pak. V anuit die ouer se oogpunt kan hul op 'n positiewe wyse 

hydra tot die leesepisode (Hayden 1995:334-335). 

Ohio - Arnerika 

In 1991 bet Gloria Dallinga, 'n onderwyseres van die Akron Public School in Ohio, die 

behoefte ervaar aan 'n leesprogram wat die leesvaardigheid van kinders kon verbeter. 

Nadat sy 'n artikel in verband met die saarnleesprogram in The Reading Teacher, soos 

geskryf deur Topping (1987) gelees het, bet sy besluit om die saarnleesprograrn te 

implementeer (Rasinski & Fredericks 1991:514). 

Die saarnleesprograrn maak voorsiening vir ouers om gestruktureerde oefening in 

kontekstuele verband aan hul kinders te voorsien. Navorsers is van mening dat swak 

lesers dikwels in omstandighede geplaas word waar hul eerder ontmoedig word om te 

lees, met die gevolg dat bulle die aktiwiteit verrny en sodoende te min leesoefening kry 

(Rasinski & Fredericks 1991:514). Tydens die saarnleessessie lees die ouer saarn met 

die kind 'n hoek van sy eie keuse. Die mate waarin die ouer hardop saam met die kind 

lees, hang af van die moeilikheidsgraad van die leesstof Indien die kind die leesstof kan 

behartig, gaan die ouer oor tot stillees. Afgesien van die gereelde leesoefening wat die 

kind ondervind, dien die ouer ook as model van 'n vloeiende Ieser. Die kind ervaar ook 

die leesaktiwiteit in 'n warm, aanmoedigende omgewing (Rasinski & Fredericks 

1991:514). 

Na afloop van die drie maande is die ouers se opinie in verband met die program bepaal. 

Daar is bevind dat die ouers die program oorweldigend positief beleef bet. Die 

terugvoer bet aanduiding gegee dat nie slegs die kinders se leesverrnoe verbeter bet nie, 
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maar ook hul begeerte om te lees. Die affektiewe band tussen die ouer en kind is ook 

versterk. Van die 25 ouers wat terugvoer gegee het, het almal aangedui dat hulle sal 

voortgaan met saamlees. Sommige van die ouers het egter 'n verdere opleidingsessie 

aangevra (Rasinski & Fredericks 1991:515). 

Een ouer se opmerking was: "Reading with Chris has improved his reading and is also 

bringing Chris and me closer" (Rasinski & Fredericks 1991:515). 'n Ander rna wat 

redelik skepties was oor die program, het die volgende opgemerk: "At first I thought 

this was silly and that it couldn't make much difference in Katie's reading. Then I saw 

the improvement myself We both had fun together, and she was reading" (Rasinski & 

Fredericks 1991:515). Die kinders het ook positief gereageer en leerders het opgemerk 

dat hulle die spesiale tyd saam met hul ouers geniet het. 

Sentrum vir kinder- en gesinstudies in Nederland 

'n Studie wat in 1991 by die Center for Child and Family Studies in Nederland gedoen 

is, het die patrone van binding (attachment) ondersoek by moeders wat gereeld vir hul 

kinders gelees het teenoor moeders wat selde vir hul kinders gelees het. Die studie het 

die verhouding bepaal tussen die kwaliteit van moeder-kindbinding en hoe gereeld die 

moeders vir hul kinders gelees het. 

Agtien kinders vir wie selde gelees is, is vergelyk met 'n groep kinders vir wie daagliks 

gelees is. AI die kinders is na die laboratorium genooi. Eers is die moeder en kind 

geobserveer terwyl die moeder vir die kind voorgelees het. Die moeders is gevra om so 

natuurlik as moontlik op te tree. Daama is die moeders en kinders geskei. Die 

skeidingsperiode het vir min of meer 'n halfuur geduur. Daarna is die moeders en 

kinders in die herenigingsperiode geobserveer (Bus & van Ijzendoom 1991:395). 

Daar is bevind dat die rna's wat gereeld vir hulle kinders gelees het, nie so gereeld 

nodig gehad het om die kind te dissiplineer om te fokus op die taak soos die rna's wat 

selde vir hulle kinders gelees het nie. Die moeders wie se binding met hul kinders 

minder heg was, het minder tyd gespandeer om vir hul kinders te lees en meer 

voorvalle, waar die moeder die kind moes dissiplineer, het voorgekom. Die atmosfeer 

van leesinteraksie was ook beter by die moeders en kinders wat gereeld gelees het. 
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Dit wil dus voorkom asof dit makliker is om kinders wat 'n gevoel van sekuriteit besit, 

te leer. Sommige kan dit interpreteer dat kinders meer geheg raak aan bulle ouers as 

gevolg van gereelde, suksesvolle kontak tydens lees. Die affektiewe verhouding tussen 

die ouer en kind is ook belangrik vir die gee van instruksies en vir kognitiewe 

ontwikkeling (Bus & van Ijzendoom 1991:395-402). 

Mitchell's Plain- Suid-Afrika 

Tydens die laat 1990's is 'n studie in Mitchell's Plain, Suid-Afrika, gedoen om die 

effektiwiteit van 'n saamlees-ouerbetrokkenheidprogram te evalueer. Die doel van die 

program was om die interaksie betrokke by lees as 'n mediasie medium te gebruik. Die 

doel van die navorsing was om te evalueer of die Ieser se leesakkuraatbeid en begrip, 

asook die ingesteldbeid teenoor lees verbeter deur middel van die betrokkenheid van 

ouers en ander gesinslede. Die doel was verder om die interaktiewe ekosistemiese 'effek 

tussen die gesin, skool en gemeenskap te bepaal na aanleiding van die toepassing van 

die saamleesprogram (Overett & Donald 1998:347). 

Die sentrale prosedure en behavioristiese beginsel van, "modelling, prompting and 

reinforcement", wat deur Topping in sy saamleesprogram voorgestel word, was by die 

program ge'inkorporeer. Die beginsel van mediasie, met die klem op interaksie en die 

proses van samewerking tussen ouer en kind rondom die leesmateriaal, is egter 

bygevoeg. Tydens die studie is twee Graad 4-klasse met 'n gemiddelde ouderdom van 9 

jaar 7 maande met mekaar vergelyk. Daar was geen beduidende verskil in leesbegrip en 

akkuraatbeid tydens die voortoetsing nie. Albei groepe het ook die Elementary Reading 

Attitude Survey van McKenna en Kear (1990) voltooi, ten einde bulle ingesteldheid 

teenoor lees te bepaal. 

Die resultate bet 'n statisties beduidende verbetering in leesbegrip en akkuraatbeid 

asook ingesteldbeid teenoor lees en ouerbetrokkenheid aangedui. 'n Wye ekosistemiese 

analise bet voorgestel dat 'n positiewe verbouding tussen die kinders en ander 

betekenisvolle familielede gekoester is en dat ander kinders in die gesin ook voordeel 

getrek bet uit die verbeterde situasie. Die interaksie tussen die familie en skool, asook 

tussen die skool en die plaaslike biblioteek was ook meer positief (Overett & Donald 

1998:347). 
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Hong Kong 

Winter (1989:26) het navorsing gedoen in verband met die basis en effektiwiteit van die 

saamleesprogram onder Chinese leerders in Hong Kong wat Engels as tweede taal 

neem. 

Morgan en Lyon (Winter 1989:26) hied die volgende behavioristies-analitiese 

verduideliking vir die sukses van die saamleesprogram, wat korrekte modellering en 

positiewe versterking insluit. In bogenoemde studie is bevind dat na afloop van die 

opleiding, die frekwensie van positiewe versterking van vyf persent tot 30-60 persent 

verhoog het. Daar word beweer dat 'n lae selfkonsep leesprestasie inhibeer en dat 

saamlees hierdie gevoelens van onbevoegdheid verbeter deur die ouers se aandag weg te 

skuif van die gewoonte om voortdurend foute te konigeer. Klem word verder gele op 

die vermoe van die kind om tydens die leesproses kontekstuele leidrade te gebruik om 

selfkorreksies te doen en aandag te skenk aan vloeiendheid en begrip eerder as om 

enkelwoord-analise te doen (Winter 1989:26). 

Brazilie 

'n Gekontroleerde evaluasie van die gebruik van die saamleestegniek met Graad I 

leerders en hulle ouers is in Brazilie gedoen. 'n Kontrole groep van kinders het ook 

boeke huis toe geneem om saam met hulle ouers te lees, maar het geen opleiding in die 

saamleesprogram ontvang nie. Die kinders se leesprestasie was min of meer dieselfde 

op die voortoetsing (Murad & Topping 2000: 152). 

Hoewel die totale leestyd van die eksperimentele- en kontrolegroepe nie beduidend 

verskil het nie, het dit wei voorgekom asof die kinders baie meer baat gevind het by die 

saamleesprogram. Vloeiendheid en leesbegrip, veral oor die dieper betekenis van die 

gelese gedeelte, het beduidend verbeter by die saamleesgroep in vergelyking met die 

kontrolegroep (Murad & Topping 2000: 152). 

Die subjektiewe terugvoer van die ouers, kinders en onderwysers in verband met die 

impak: van die projek was meestal positief. Dit het voorgekom asof die kinders saamlees 

as 'n hoogs aangename en motiverende ak:tiwiteit ervaar het as gevolg van die 
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betrokkenheid van leermeesters met wie hulle 'n hoe mate van affiniteit deel. Die hoe 

beoordeling van die aspekte "Getting on better with father/mother" en "/ like doing it", 

suggereer dat die ouers nuwe kommunikasie- en onderrigvaardighede aangeleer en 

volgehou het. Die verbeterde selfvertroue waarmee die kinders in die saamleesprogram 

nuwe leeservarings benader het, was een van die mees opvallende uitkomste wat na 

aanleiding van die projek geobserveer is (Murad & Topping 2000: 167 -170). Dit 

korreleer met studies in verband met die belang van 'n positiewe selfkonsep en die 

effektiwiteit as 'n leerder (Lawrence 1996:72; Pajeres 1996:549). 

1.2.3. Probleemstelling 

Daar is reeds verskeie studies gedoen oor die waarde en invloed van die 

saamleestegniek op die kind se leesvaardigheid. Die saamleestegniek dra by tot die 

verbetering van die leesvaardigheid van die kind. Weinig navorsing kon opgespoor 

word in verband met die invloed van die saamleestegniek op ander verbandhoudende 

faktore, soos die ouer-kindverhouding. Die vraag wat hierdie studie ten grondslag leis: 

"Wat is die invloed van die saamleestegniek op die verhouding tussen die ouer en die 

kind met leesprobleme ? " 

Die aanvanklike vraag is deur die literatuurstudie bevestig. Die finale vraag is dus of 

die saamleestegniek die verhouding tussen die ouer en kind met leesprobleme verbeter 

en wat die invloed van die saam/eestegniek op die verhouding is. 

1.3 Navorsingsdoelstellings 

Die doelstellings word verdeel in algemene en spesifieke doelstellings. 

1.3.1 Algemene doelstellings 

Die algemene doelstelling van hierdie studie is om 'n deeglike literatuurstudie te doen 

oor die saamleestegniek en die ouer-kindverhouding ten einde verbande te kan trek 

tussen die twee aspekte. Daar sal gepoog word om deur middel van die literatuurstudie 

antwoorde op die volgende vrae te kry: 
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• Waarom is 'n toereikende ouer-kindverhouding van belang? (kyk 2.2) 

• Wat is die aard van die toereikende ouer-kindverhouding? (kyk 2.2) 

• Wat is die eienskappe van die toereikende ouer-kindverhouding en die invloed 

daarvan op die sosio-emosionele ontwikkeling van die kind? (kyk 2.3) 

• Watter probleme manifesteer in die verhouding tussen ouers en hul kinders met 

leesprobleme? (2.5) 

• Wat is die aard van die saamleestegniek en die toepassing daarvan? (kyk 2.6.1) 

• Watter momente in die saamleestegniek kan bydrae tot die verbetering van die 

verhouding tussen die ouers en kinders met leesprobleme? (kyk 2.6.2) 

1.3.2 Spesifieke doelstellings 

Vanuit die literatuur is daar talle bewyse dat die toepassing van die saamleestegniek 'n 

positiewe effek op die leesspoed, akkuraatheid en veralleesbegrip van die Ieser het. Die 

stelling kan dus gemaak word dat die saamleestegniek die kind se leesvaardigheid 

verbeter. 

Die spesifieke doelstelling van hierdie studie is egter om die saamleesprogram toe te pas 

op kinders van Graad 2-5 wat leesprobleme ondervind en hul ouers, om sodoende deur 

middel van kwalitatiewe navorsing te bepaal hoe die toepassing van die program die 

verhouding tussen die ouer en kind be'invloed. 

1.4 Navorsingsmetode 

'n Literatuurstudie wat verkennend, beskrywend en verklarend van aard is, word 

eerstens gedoen. Verder word daar gepoog om verbande te trek tussen die verskillende 

aspekte wat verken is (Creswell 1998: 17). 

Verkennende studies het volgens Mouton en Marais (1990:43) ten doel om 'n 

verkenning van 'n relatief onbekende terrein te maak. In die geval van hierdie studie is 

die oogmerk om die aard van die saamleestegniek te bepaal en in watter mate die effek 

van die saamlee&tegniek op die ouer-kindverhouding al nagevors is. Om hierdie rede is 
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die navorser bereid om nuwe idees en voorstelle te ondersoek en rue deur eruge 

vooropgestelde idees en hipoteses bei'nvloed te word nie. 

In beskrywende navorsing is dit die navorser se doelstelling om die fenomene wat 

bestudeer word, akkuraat en noukeurig vanuit die literatuur te beskryf Die oorweging in 

hierdie studie is om akkurate inligting in verband met die die ouer-kindverhouding en 

die saamleestegniek in te samel (Creswel11998:18). 

In hierdie studie word verder gepoog om te verklaar hoe die saamleestegniek moontlik 

die verhouding tussen die ouer en kind met leesprobleme verbeter of verswak en watter 

verbande daar tussen die saamleesprogram en eienskappe van 'n toereikende ouer

kindverhouding bestaan. 

Tydens die empiriese ondersoek sal kwalitatiewe navorsingsmetodes aangewend word. 

Hierdie metode het ten doel om komplekse gebeure en interaksies in hul natuurlike 

konteks, vanuit die deelnemers se perpektief te ondersoek, om dit beter te verklaar en te 

verstaan (Sprenkle & Bischof 1994:19). Die teorie is tans nie beskikbaar om die gedrag 

van die deelnemers te verklaar nie en die navorsing is gevolglik gerig op insig en begrip 

(Creswell 1998:17). Die feit dat die saamleestegniek die leesvaardigheid van kinders 

verbeter, is vanuit die literatuurstudie bevestig. Tog bly die vraag of dit nie juis die 

verbetering van die interaksiestyl en die ouer-kindverhouding is wat aanleiding gee tot 

die verbeterde leesvaardigheid nie, steeds onbeantwoord. 

Daar sal van fenomenologiese studies gebruik gemaak word om data in te samel en te 

interpreteer. Die navorser gebruik dus enkele fenomene of entiteite wat gebonde is aan 

'n bepaalde tyd en die aktiwiteite van die navorsing. Tydens hierdie studie word 

nagevors wat die invloed op die ouer -kindverhouding is wanneer spesifiek die 

saamleestegniek vir drie maande toegepas word. Die studie sal kwalitatief, verkennend 

en kontekstueel van aard wees (Mouton & Marais 1990: 14). 
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1.5 Atbakening van die navorsing 

In hierdie navorsing word sekere atbakenings gemaak om by te dra tot die effektiwiteit 

van die studie. Die afbakening behels die volgende: 

• Die deelnemers is leerders van Graad 2 tot 5 wat leesprobleme ondervind. Die 

navorser veronderstel dat ouer kinders nie meer so genee sal wees om hardop saam 

met hul ouers te lees nie en dat kinders met leesprobleme eerder hulp sal aanvaar as 

kinders wat goed kan lees. 

• Slegs een ouer en nie ander gesinslede nie, moet as leesmaat optree omrede die 

verhouding tussen ouer en kind spesifiek nagevors word en nie die vraag of die kind 

se leesvermoe verbeter nie. 

• Tydens hierdie studie is dit van kardinale belang dat die ouer die opleidingsessie 

bywoon aangesien die spesifieke saamleesprogram toegepas moet word en in die 

proses gepoog word om moontlike gebrekkige interaksiepatrone van die ouer te 

verbeter. 

• Die deelnemende kind en sy ouer moet die eerste ses weke die moniteerder op 'n 

weeklikse basis besoek en die saamleestegniek demonstreer sodat sy kan kontroleer 

of die program gereeld en op die korrekte wyse toegepas word. Sy dien ook as 

motiveerder en ondersteuner. 

• Die saamleesprogram moet vir die volle drie maande deur die ouer en kind toegepas 

word. 

1.6 Begripsverklaring 

Die volgende begrippe word verduidelik om beter begrip van hierdie studie te verseker 

en om verwarring te voorkom. 
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Interaksie: Die unieke resultaat van die interpersoonlike prosesse wat tussen twee of 

meer persone plaasvind en waarin verskillende vorme van kommunikasie 'n rol speel 

(Plug, Meyer, Louw & Gouws 1987:160; Meadows 1996:8). 

Kinders met hindernisse in leer: Die kind wat oor 'n gemiddelde of bogemiddelde 

intellektuele vermoe beskik, maar wat presenteer met 'n diskrepansie tussen sy 

akademiese prestasie en sy intellektuele vermoens as gevolg van 'n 

ontwikkelingsagterstand in die sin dat die kind nie voldoende aandag kan gee nie. Die 

probleme presenteer gewoonlik op die spesifieke terreine van lees, spelling en wiskunde 

(Van Niekerk 1991:213; Engelbrecht, Kriegler & Booysen 1996:344). 

Moniteerder: 'n Persoon wat kennis dra van die saamleestegniek vir wie die ouer en 

kind, wat deelneem aan die saamleesprogram, weekliks besoek. Tydens hierdie sessie 

monitor die moniteerder die toepassing van die tegniek en motiveer ook die ouer en 

kind (Overett & Donald 1998:347). 

Saamleesprogram: 'n Gestruktureerde program waar die ouer en die kind daagliks vir 

kort periodes saamlees. Die tegniek behels dat die ouer die kind begelei en in die 

leesproses ondersteun deur hardop saam met hom te lees. K.lem word gele op ontspanne 

gesprekvoering na aanleiding van die teks en positiewe versterking van die kind se 

pogings. Die kind moet die leesproses as 'n aangename ervaring beleef (Murad & 

Topping 2000: 152). 

1. 7 Navorsingsprogram 

Hoofstuk 1 is 'n uiteensetting van die konteks, probleemstelling, doelstellings van die 

ondersoek, navorsingsmetode en 'n beskrywing van die relevante begrippe. 

Aangesien hierdie studie fokus op die invloed van die saamleestegniek op die 

verhouding tussen die ouer en die kind met leesprobleme, word daar in Hoofstuk 2 

aandag gegee aan literatuur aangaande die begrip ouer-kindverhouding, die eienskappe 

van 'n toereikende en ontoereikende ouer-kindverhouding, die faktore wat die 
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verhouding kan rem, asook die effek van die ouer-kindverhouding op die sosto

emosionele ontwikkeling van die kind. 

Hoofstuk 3 fokus op die navorsingsontwerp wat die navorsingsmetode asook die 

insameling en analise van data insluit. Hoofstuk 4 sluit die verwerking van al die 

resultate in asook die beskrywing van die bevindinge. Ten slotte behandel Hoofstuk 5 

die finale samevattings, gevolgtrekkings wat vanuit die studie gemaak is, asook leemtes 

en aanbevelings. 

1.8 Samevatting 

Hoofstuk 1 dien as orientering vir die studie en aandag is gegee aan die agtergrond van 

die studie, die ontleding van die probleem, die navorsingsdoelstellings, die 

navorsingsmetode, die atbakening van die navorsing, begripsverklaring en die 

navorsingsprogram. 

'n Literatuurstudie is nodig om agtergrondkennis te kry wat as basis vir die empiriese 

navorsing kan dien. In Hoofstuk 2 word gelet op die fenomeen ouer-kindverhouding en 

hoe die saamleestegniek moontlik gebruik kan word in die verbetering van die 

verhouding. 
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DIE OUER-KINDVERHOUDING EN 

DIE BENUTTING VAN DIE 

SAAMLEESTEGNIEK 

Die kwaliteit van die ouer-kindverhouding het 'n onmiskenbare invloed op die sosio

emosionele ontwikkeling van die kind. Indien kinders leesprobleme ondervind, kan dit 

'n addisionele las plaas op die ouer-kindverhouding. In hierdie studie word die invloed 

van die saamleestegniek op die verhouding tussen ouers en kinders met leesprobleme 

ondersoek. 

In hierdie hoofstuk sal daar aan die hand van resente bronne aandag geskenk word aan 

die begrippe ouer-kindverhouding en saamleestegniek. Die begrip ouer-kindverhouding 

word omskryf en die eienskappe van 'n toereikende sowel as ontoereikende ouer

kindverhouding en die invloed daarvan op die sosio-emosionele ontwikkeling van die 

kind, word vanuit die literatuur bespreek. Die probleme wat in die verhouding tussen 

ouers en kinders met leesprobleme kan manifesteer, word uitgewys. Verder word die 

aard van die saamleestegniek, asook die benutting daarvan in die moontlike verbetering 

van die verhouding tussen ouers en kinders met leesprobleme bespreek. 

2.2 Omskrywing van die begrip ouer-kindverhouding 

Die ouer-kindverhouding verteenwoordig 'n unieke verbondenheid tussen ouer en kind 

aangesien bulle biologies aan mekaar verbind is. In Afrikaans word die spreekwoord 

gehuldig dat dit 'n bloedband is. Hierdie verbondenheid het 'n dieper dimensie as 

verhoudings met ander persone (Emery & Laumann-Billings 1998:121; Lafreniere 

2000:144). 

Die kind se onmiddellike doel met die bindingsverhouding is om nabyheid en 

aanvaarding van sy ouer te verkry sodat die ouer hom sal verstaan en vertroos in tye van 
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ontsteltenis. Die kind soek dus liefde en sek:uriteit by sy ouer (Howe, Brandon, Hinings 

& Schofield 1999:20). 

Namate die kind groter word, ontwikkel hy 'n interne verwysingsraamwerk vanuit 

hierdie bindingsverhouding met die ouer. Die interne verwysingsraamwerk affekteer die 

kind se persepsie van homself, die wyse waarop hy gebeure in sy lewe interpreteer, die 

stigting van verhoudings met ander mense en sy gedrag oor die algemeen (Levy 

2000: 13). Die kind se ganse sosio-emosionele ontwikkeling is gebaseer op die 

bindingsverhouding met sy ouer (Scott Peck 1985:90). 

Die ouer-kindverhouding word vanaf die kind se geboorte deur die ouer geinisieer en 

gekoester. Die ouer is egter nie aileen betrokke nie en die verhouding bestaan uit 'n 

aaneenlopende geskiedenis van wederkerige interaksies tussen ouer en kind (Newberger 

1980:58; Sameroff & Feil1985: 19; Levy 2000:7). Die persoonlikheid en gedrag van die 

ouer en kind beinvloed mekaar wedersyds (Marfo 1988:35). Aanvanklik neem die ouer 

die Ieiding en verantwoordelikheid vir die verhouding, maar namate die kind meer 

volwasse word, verander die tipe kommunikasie en albei se deelname aan die 

verhouding (Meier 1992:21). 

Die verhouding het 'n fisieke asook 'n psigologiese komponent wat vir die mens as 

sosiale wese van belang is (Van der Kolk & Fisler 1994:146). Volgens Rene Spitz 

(Lafreniere 2000:143) bevorder gedrag soos fisieke aanraking, oogkontak, vokalisering 

en glimlag fisieke nabyheid tussen die ouer en kind. Op psigologiese vlak bestaan die 

verhouding uit verskillende komponente en die ouer moet 'n balans handhaaf tussen 

onder andere liefde gee, versorging en koestering asook Ieiding neem, die aanleer van 

verantwoordelikheid en dissiplinering. Oorbeklemtoning van een van hierdie 

komponente kan lei tot 'n wanbalans in die sosio-emosionele ontwikkeling van die kind 

(Osborne 1989:13). 

Die ouer stel dus die voorbeeld van hoe daar in die wereld omgegaan moet word, maar 

gee die kind ook die vryheid om binne sekere grense sy eie persoonlikheid uit te lee£ 

Die verhouding ontwikkel later tot 'n staat van wedersydse respek en ondersteuning, 

maar hied ook die geleentheid om wedersyds aan mekaar versoeke te kan stel. Die 
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volgende filosofie van 'n Russiese sielkundige, Makarenko, som die verhouding raak 

op: "Maximum support and the maximum demand" (Arnold 1985:57). 

2.3 Eienskappe van 'n toereikende ouer-kindverhouding en die 

invloed daarvan op die sosio-emosionele ontwikkeling van die 

kind 

Die toereikende ouer-kindverhouding is 'n ideale verhouding, waarna die meeste ouers 

streef en na die beste van hul vermoe poog om daar te stel. Hierdie verhouding speel 'n 

kardinale rol in die sosio-emosionele ontwikkeling van hul kind. Die ouer

kindverhouding is onderhewig aan verandering en word be'invloed deur die kultuur, die 

era waarin die mens hom bevind, die persoonlikheid, ouderdom en geslag van die 

spesifieke ouer en kind. Verskeie eienskappe van hierdie verhouding is egter tydloos en 

vorm die basis van die ouer-kindverhouding (Rosemond 1992:21). 

Verskillende komponente van die toereikende ouer-kindverhouding word vervolgens 

bespreek. Dit is belangrik om te noem dat 'n balans by die toepassing van al die 

komponente gehandhaaf moet word. 

Erikson (1963:92) benoem die periode vanaf geboorte tot 18 maande die periode van 

vertroue en wantroue. Tydens hierdie periode bet die kind besondere behoefte aan 

fisieke nabyheid en liefdevolle aanraking sodat by weet dat hy deur sy moeder 

aanvaar word en dat sy naby is indien hy angstig raak of haar hulp nodig bet (Howe et 

al. 1999:20). Die kind leer na aanleiding van die kwaliteit van versorging en die 

nabyheid van die moeder in spanningsituasies of by die moeder en die wereld kan 

vertrou of nie. Volgehoue, empatiese versorging en vertroetelende aanraking is egter 

dwarsdeur die kind se lewe van belang, aangesien die kind daardeur aanvaarding beleef 

(Jernberg 1999:xxiii). Later verminder die kind se behoefte aan fisieke kontak egter 

omdat hy uit ervaring weet dat die ouer emosioneel vir hom beskikbaar sal wees. 

Hierdie wete verleen 'n gevoel van sekuriteit aan die kind en die kind kan nou met 

selfvertroue die wereld rondom hom ontdek (Howe et al. 1999:21). 
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Volgens Jernberg (1999:xxii) moet die ouer fisies en emosioneel by die kind betrokke 

raak deur werklik belang te stel en die voorbeeld te stel van hoe 'n indringende 

verhouding gestig en volgehou word. Om werklik die tyd te he om by iemand betrokke 

te wees, vereis prioritisering ten opsigte van tydsbesteding (Meier 1992:4). Die ouer 

moet tyd skep vir kwaliteit-tyd met die kind waar albei partye mekaar se 

teenwoordigheid geniet. Die kind beleef dat die ouer hom waardig genoeg ag om 

spesiale tyd aan hom af te staan. 'n Spaarrekening van positiewe ervaringe word 

opgebou, wat dien as ondersteuning in tye van kon:flik (Osborne 1989:21). 

Vanafbabatyd moet die ouer kwaliteit-tyd met haar kind spandeer en sensitiefwees vir 

haar kind se behoeftes en die wyses waarop hy met haar kommunikeer. Navorsers 

beweer dat die moeder en kind tydens babatyd al kan kommunikeer deur middel van 

aanraking, oogkontak, wisselende gesigsuitdrukkings en verskillende speletjies (Vasta, 

Haith & Miller 1992:416; LaFreniere 2000:143). Die ouer moet dus die vaardigheid 

aanleer om na haar kind te kan luister, sy unieke behoeftes te kan herken en op so 'n 

wyse met hom te kommunikeer dat die kind sy gevoelens en probleme met die ouer sal 

wil deel. Die kind beleef dat die ouer hom verstaan en dat hy haar kan vertrou (Gray 

1999:xxviii). 

Die ouer moet egter nie net die kind se behoeftes herken nie, maar ook erkenning gee 

aan die unieke persoonlikheid en temperament van die kind (Sanson & Rothbart 

1995:28). 'n Ouer se optrede sal dus verskil van kind tot kind volgens die kind se unieke 

persoonlikheid (Gray 1999:xviii). Dit impliseer dat die ouer die kind se potensiaal op 

aile gebiede moet aanvaar ten spyte daarvan dat die ouer moontlik ander verwagtinge 

vir die kind gekoester het. Die kind beleef dat hy as persoon spesiaal is en dat hy sonder 

addisionele druk of vooroordele van sy ouer sy unieke persoonlikheid mag uitleef 

(Meier 1992:7). 

Indien die ouer haar kind aanvaar, kan dit lei tot ondersteuning en begeleiding aan 

haar kind volgens sy ontwikkelingsvlak. Die ouer weet dus watter situasies vir haar kind 

spanningsvol sal wees en dat hy empatie en ekstra hulp sal benodig. Die kind beleef dat 

die ouer in sy vermoens glo, dat hy haar kan vertrou en op haar kan staatmaak en dat 

haar raadgewing in sy beste belang is (Osborne 1989:200; Donald, Lazarus & Lolwana 

1997:249). 
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Tydens die proses van begeleiding stel die ouer uitdagings aan haar kind wat 

ontwikkeling inisleer en aanmoedig, sonder om oormatige druk op hom te plaas, 

sodat hy selfrespek en 'n gevoel van eiewaarde kan opbou (Meier 1992:26). Die ouer 

moet egter haar kind se persoonlikheid goed genoeg ken om te weet watter mate van 

uitdagings sy aan hom kan stel. 

Die ouer moet egter ook emosionele begeleiding aan haar kind verskaf Sy moet 

verskillende emosies, byvoorbeeld opgewondenheid, woede, frustrasie, hartseer, 

bekommernis en angs by haar kind kan herken en hierdie emosies reflekteer (Furman 

1995:37). Die kind moet daarvan bewus gemaak word dat dit aanvaarbaar is om 

positiewe en negatiewe emosies te beleef. Die moeder moet egter haar kind begelei om 

hierdie emosies te kan hanteer, aangesien die bantering van aangename sowel as 

onaangename emosies noodsaaklik is vir positiewe sosio-emosionele ontwikkeling 

(Coleman 1996:48). 

'n Belangrike aspek van ouerskap is egter ook om aan te dring op gehoorsaamheid en 

die stel van doeltretTende grense aan die kind (Meier 1992:57), deur die vaslegging 

van reels en die vestiging van roetine (Rosemond 1992:30). Die gestelde grense en 

roetine skep sekuriteit aan die kind sodat hy weet waar hy staan en wat van hom 

verwag word. Verder verleen roetine orde sodat die kind kreatief en konstruktief binne 

hierdie grense kan funksioneer en met selfvertroue kan optree (Rosemond 1992:30; 

Levy 2000:57). Indien die kind die grense oortree, is dit van uiterste belang dat die ouer 

nie telkens net dreig om die kind te dissiplineer nie, maar daadwerklik sal optree sodat 

die kind die ouerlike gesag en dissipline sal aanvaar. 

Dissipline sluit heelwat aspekte in, naamlik straf, bemoediging mi mislukking, 

positiewe versterking van prestasies op die kind se vlak, die struktuur van die gesin se 

daaglikse roetine asook die invloed wat die ouer op die kind het deur middel van 

daaglikse informele gesprek (Gray 1999:xix). Lewis en Miller (1990:81) meld 

alternatiewe strategiee vir positiewe ouerlike beheer, naamlik die vermoe om 

moeilike situasies vooruit te kan antisipeer, herleiding van die kind se aandag, 

voorsiening van verduidelikings en keuses, en om eerder altematiewe oplossings voor te 

stel as om 'n opdrag afte dwing. 



22 

Indien die ouer op straf besluit kan dit op verskeie wyses toegepas word, naamlik 

lyfstraf, ''time out" of die ontneem van voorregte. Tydens straf moet die ouer aan die 

kind haar verwagtinge kommunikeer sodat die kind verstaan waarom die gedrag 

onaanvaarbaar is, sodat die kind self verantwoordelikheid neem vir sy gedrag en die 

verband verstaan tussen sy eie gedrag en die gevolge daarvan (Lewis & Miller 

1990:81). Weereens moet die ouer haar kind se persoonlikheid goed genoeg ken om te 

weet watter tipe dissiplinering effektief sal wees vir haar kind. Dissipline is 'n 

langtermynproses, wat dwarsdeur die kind se opvoeding die smee van karakter, 

waardes, selfbeheersing en interaksiestyl insluit (Osborne 1989:23). 

'n Verdere aspek van ouerskap wat telkens in die literatuur vermeld word, is die belang 

van die ontwikkeling van 'n verantwoordelikheidsin by die kind. Die ouer moet van 

kleins af die kind betrek by die huishouding deur vir hom werkies te gee volgens sy 

ontwikkelingsvlak (Arnold 1985:63). Dit verskaf aan die kind 'n gevoel van selfrespek 

en eiewaarde. Verder ontwikkel probleemoplossingsvaardighede en selfdissipline by die 

kind (Santrock 2000:342). Die aantal verantwoordelikhede behoort te vermeerder en die 

moeilikheidsgraad behoort toe te neem namate die kind opgroei. Die ouer moet egter nie 

die kind oorlaai met take en hom dan telkens op 'n negatiewe wyse herinner dat hy nog 

nie sy werk gedoen het nie. Die ouer kan eerder van positiewe versterking gebruik maak 

en op so 'n wyse met haar kind kommunikeer dat sy respek afdwing. Gevolglik sal die 

kind sy verantwoordelikhede wil nakom. 

Die ouer moet egter ook bereid wees om haar kind se regte te respekteer en hom toe te 

laat om vrae te vra en sodoende kritiese oordeel en denke te ontwikkel (Obsatz 

1999:52). Indien die kind meer lewensvaardig word, kan hy meer vryheid gegun word

selfs soms die vryheid om foute te begaan (Rosemond 1992:23). Die ouer hou egter 'n 

wakende oog en bly steeds in beheer. 

Die voorbeeld wat die ouer aan die kind modelleer is van uiterste belang tydens die 

sosio-emosionele ontwikkeling van die kind (Lamb, Hwang, Ketterlinus & Fracasso 

1999:69). Kinders volg eerder na wat hul ouers modelleer as wat aan bulle gese word 

om te doen. Die selfrespek, emosionele stabiliteit en fisiese geordenheid wat die ouer 

self modelleer het 'n kardinale invloed op die emosionele gesteldheid van die kind en 

die ontwikkeling van sy potensiaal (Snarey 1998:42). Die wyse waarop ouers 
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kommunikasievaardigbede en konflikbantering in hul eie lewens toepas sal die kind 

se vermoe tot effektiewe kommunikasie en konflikhantering beinvloed (Gray 1999:2). 

Die waardesisteem wat die ouer modelleer, het verder 'n diepgaande invloed op die 

ontwikkeling van selfwaarde by die kind asook die waardes en norme wat die kind self 

in sy lewe toepas. Misplaasde waardes sluit in die oorbeklemtoning van materialisme of 

godsdiens, prestasie op akademiese- of sportgebiede of fisiese voorkoms (Meier 

1992:7). 

Die geleentheid moet vir die kind geskep word om met 'n verskeidenheid van mense in 

verskillende omstandighede, buite die huislike opset, te sosialiseer. Op die ouderdom 

van ongeveer twee tot drie jaar moet die kind voldoende basiese vertroue he om 

verboudings met ander kinders te stig. Dit sluit in die vryheid om hulself, op hul 

ontwikkelingsvlak, uit te druk en om selfgeldend op te tree. Die teenwoordigheid van 

ander kinders is op hierdie ouderdom van uiterste belang aangesien dit die tyd is 

wanneer die kind neurologies en emosioneel gereed is vir die aanleer van sosiale 

vaardighede (Meier 1992: 126). Die voorbeeld wat die ouer stel, dien as resep vir die 

stigting van verhoudings en wyses van sosialisering. Die ouer moet dus op sosiale 

gebied blootstelling aan die kind verleen en hom dan Ieiding gee in verband met sosiale 

vaardighede (Van Niekerk 1991:95). 

2.4 Faktore wat die ouer-kindverhouding kan rem en die effek 

daarvan op die sosio-emosionele ontwikkeling van die kind 

Gray (1999:xxiii) noem dat die ouer die Ieiding neem tydens die ontwikkeling van 'n 

goeie ouer-kindverhouding. Indien die ouer nie aan die kind se behoefte van nabyheid, 

emosionele ondersteuning en sekuriteit voldoen nie, leer die kind patrone van 

aangepaste response aan in 'n poging om die ouer se emosionele ondersteuning te 

verkry. Afhangende van die die unieke persoonlikheid van die kind en die wyses 

waarop die ouer reageer, sal die strategie wat die kind aanwend om voortvloeiende 

bindingspatrone te vestig van kind tot kind verskil (Howe eta/. 1999:26). 
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Die vier basiese bindingspatrone tussen ouers en hul kinders, gebaseer op die teorie 

van Mary Ainsworth, het volgens LaFreniere (2000:153) en Smith, Bern en Nolen

Hoeksema (200 1: 90) die volgende karaktertrekke: 

• Kinders in 'n hegte ouer-kindverhouding benader hulle ouers direk en positief met 

die wete dat hul ouers onvoorwaardelik sal luister na die probleem en dat hulle 

sekuriteit en ondersteuning by hul ouers sal vind. 

• 'n Vermydende bindingspatroon word gekenmerk deur die aktiewe vermyding 

van die moeder deur die kind. Indien die kind wys dat hy ongelukkig of ontsteld is 

deur byvoorbeeld te huil of die ouer se aandag te soek, raak die ouer gelrriteerd en 

kwaad. Die ouer poog dan op 'n aggressiewe wyse om die kind se bindingsgedrag te 

beheer of te ontken. Die kind beleef verwerping en sy behoefte aan nabyheid bly dus 

onvervuld omdat sy poging die teenoorgestelde reaksie by die ouer uitgelok het. Die 

resultaat van die ouer se reaksie is dat die kind later sy gevoelens ontken en die 

moeder bewustelik vermy. Die kind openbaar nie sy ware gevoelens nie en op so 'n 

wyse irriteer hy nie die ouer nie en verkry tog redelike nabyheid van haar. 

• Kinders wat met 'n ambivalente bindingpatroon presenteer, sal gelyktydig fisieke 

kontak van die ouer soek, maar dit ook weerstaan omdat die ouer nie sensitief is vir 

die kind se behoeftes nie. Die ouer reageer traag op die kind se soeke na nabyheid 

en sekuriteit en tree onbetroubaar en onkonsekwent op. Die gevolg is dat die kind 

oormatig huil, kla, aan die ouer vasklou of dreig totdat hy die ouer se aandag kry. 

Die kind voel later erg fiustreerd omdat hy graag die ouer se aandag verlang, maar 

ervaar dat die ouer onbetroubaar en dikwels nie beskikbaar is nie. Die kind beleef 

dus sterk ambivalente gevoelens van liefde sowel as aggressie teenoor die ouer. Die 

kind baseer later sy sosiale bevoegdheid, selfvertroue en die wil om die wereld 

verder te verken op die teenwoordigheid, ondersteuning en goedkeuring van die 

ouer. Hierdie afhanklikheid van ander mense vir goedkeuring belemmer die kind se 

vermoe om sy emosies self te reguleer en laat hom dus kwesbaar vir angstigheid, 

spanning en emosionele onstabiliteit. 

• Soms kom die geval voor dat die ouer self emosioneel onstabiel is. Gevolglik faal 

enige poging van die kind om nabyheid en sekuriteit van die ouer te verkry. Die 

kind kan dus nie 'n gedragspatroon stabiliseer om sekuriteit te verkry nie en 

presenteer met 'n ongeorganiseerde bindingstyl. Die feit dat die kind onveilig by 

die ouer voel, veroorsaak dat die kind deurentyd gespanne bly. 
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Die verwoestende impak van ontoereikende opvoeding deur die ouer is sigbaar in die 

ontoereikende ouer-kindverhouding en kom na vore op elke vlak van die kind se sosio

emosionele ontwikk:eling, naamlik affektief, kognitief, sosiaal, konatief en taalkundig 

(Lewis & Miller 1990: 140). 

Faktore wat die ouer se bevoegdheid om 'n toereikende ouer-kindverhouding daar te 

stel bei'nvloed, sluit onder andere in: omgewingsfaktore en opvoedingstyl. Hierdie 

faktore en die invloed daarvan op die kind se gedrag word vervolgens bespreek. 

2.4.1 Omgewingsfaktore en die invloed daarvan op die kind se gedrag 

Omgewingsfaktore wat 'n negatiewe invloed kan uitoefen op die verhouding tussen die 

ouer en haar kind behels huweliksprobleme tussen die ouers, egskeiding en 

enk:elouerskap, die beroep van die moeder asook werkloosheid en armoede in die gesin. 

Huweliksprobleme: Soms kom die situasie voor dat die man en vrou nie die nodige 

liefde en erkenning van hullewensmaats binne die huwelik ontvang wat nodig is om hul 

.behoeftes te bevredig nie. Die man is meer geneig om 'n buite-egtelike verhouding aan 

te knoop, waar die vrou soms 'n neurotiese behoefte ontwikkel vir 'n sekere kind om 

haar lief te he. Die rna bederf dan die kind, neem besluite vir hom, ontmoedig 

onafhanklike optrede en verhoed die kind om verhoudings met ander persone aan te 

knoop uit vrees dat die verhouding tussen bulle sal verswak. Die rna hanteer ook die 

kind se probleme vir hom (Meier 1992:17; Gottman & DeClaire 1997:138). 

Die kind se respons: Die kind is dikwels bang om van die rna te skei, sukkel om 

verhoudings te stig en onafhanklik besluite te neem. As tiener besef die kind sy 

onbevoegdhede en kan selfs die rna verafsku. Soms raak die kind ook substans

afhank:lik omdat bulle nooit geleer het om probleme in die gesig te staar en te hanteer 

nie (Meier 1992: 18). Depressie kom ook dikwels voor by kinders waarvan die ouers 

huweliksprobleme ondervind (Van Niekerk 1991:92). 

Egskeiding en enkelouerskap: Na die egskeiding is een van die ouers, gewoonlik die 

pa, meer afwesig. Die rna moet nou optree as die hoof van die gesin en as gevolg van 
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verminderde inkomste moet sy dikwels Ianger werk of selfs van werk verander. Sy 

neem ook nou groter verantwoordelikheid vir die huis en die kinders, en poog 

tussendeur om 'n nuwe persoonlike lewe te skep (Levy 2000:265). Volgens navorsing 

blyk dit dat geskeide ouers minder met die kind kommunikeer, geneig is om minder 

liefderyk te wees en ook meer geneig is om inkonsekwente dissipline en beheer toe te 

pas (Arnold 1985:52; Gauvain & Cole 1993:319). 

Die kind se respons: Tydens die afwesigheid van die pa vereis die kinders meer aandag 

van die rna, maar sy het nou bykomende take waaraan sy aandag moet skenk. In respons 

raak die kinders meer veeleisend en aandagsoekerig. Die resultaat is 'n voortvloeiende 

sirkelreaksie, waarin albei partye ongelukkig is. Die risiko verhoog ook vir kognitiewe, 

emosionele, gedrags en sosiale probleme. Hierdie kinders reageer dikwels op die 

moeder se spanningsvolle situasie deur konsentrasieprobleme op skool te ondervind en 

presenteer gevolglik met probleme op akademiese gebied (Arnold 1985:52; Gottman & 

DeClaire 1997:141). Kinders van geskeide ouers ondervind dikwels ook probleme om 

hul gevoelens en ervarings met hul ouers te deel omdat dit een van die ouers se 

gevoelens kan seermaak (Gray 1999:249). 

Beroep van die moeder: Drie kategoriee kan hier onderskei word, naamlik rna's wat 

voltyds werk, rna's wat halfdag werk en rna's wat tuis bly. 

Die kind se respons: Die algemene persepsie bestaan dat kinders die meeste daarby baat 

as hul moeders nie werk nie. Tog is, egter bevind dat kinders wie se rna's halfdag werk 

se kognitiewe-, perseptuele- en dikwels ook emosionele ontwikkeling bevorder word 

deur die situasie. Dit wil voorkom asof veral dogters beter funksioneer en die situasie 

hul selfbeeld bevorder. Die kinders geniet dikwels die stimulasie en die sosialisering by 

die kleuterskool of skool en voel geborge omdat hulle weet dat hul rna mi skool 

beskikbaar is (Parke & Buriel 1998:58; Smith et a/. 2001:89). 'n Gebrek aan 

betrokkenheid en ouerleiding kom meer algemeen voor indien die moeder voltyds werk. 

Die kinders is dan meer geneig tot kindermisdaad, rook, drankmisbruik en swak 

prestasie op skool (Children's Defense Fund 1997:12). 

Werkloosheid en armoede: Werkloosheid en armoede het 'n effek op die ouers sowel 

as op die kinders in 'n gesin. Die onmiddellike effek is verhoogde familie onenigheid en 
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konflik, asook kindermishandeling en die voorkoms van siektes (Arnold 1985:55). 

Konflik en geweld in die gesin bedreig die kind se basiese gevoel van veiligheid en 

vertroue omrede die kind nie eers sy onmiddellike versorgers kan vertrou nie (Emery & 

Laumann-Billings 1998: 121). 

Kind se respons: Kinders wat 'n hoe mate van geweld in die gesin aanskou, staan 'n 

goeie kans om die simptome van spanning en posttraumatiese spanning te beleet: 

naamlik: herlewing van die traumatiese gebeurtenis, vermindering in responsiwiteit 

asook verhoogde bewustheid van faktore wat hul aan die trauma kan herinner en die 

vermyding daarvan. Ander simptome sluit depressie, angstigheid, impulsiwiteit, 

slaaploosheid, nagmerries en skeidingsangs in (Gauvain & Cole 1993:318). Die 

verhoogde risiko bestaan ook dat hierdie kinders die geweldadige gedrag sal aanleer en 

self sal toepas (Levy 2000:4). 

2.4.2 Ongebalanseerde komponente in die opvoedingstyl van die ouer en die 

invloed daarvan op die kind se gedrag 

Dit kom dikwels voor dat ouers 'n opvoedingstyl ontwikkel waarin sekere komponente 

oor- of onderbeklemtoon word. Hierdie ongebalanseerde komponente in die 

opvoedingstyl wat 'n negatiewe invloed op die ouer-kindverhouding kan uitoefen, is 

permissiwiteit, oorbeskerming, wantroue in die kind, onkunde in verband met die 

ontwikkelingsvlak van die kind, oordrewe dwangmatigheid, perfeksionisme, 

voortdurende bestraffende houding, verwaarlosing en verwerping van die kind, asook 

modellering van gebrekkige sosiale vaardighede en aggressiewe gedrag. 

Permissiwiteit: Die ouer neem 'n oortoegeeflike houding in teenoor die kind omrede sy 

soms skuldig voel oor 'n sekere aspek in die verhouding, byvoorbeeld dat sy nie genoeg 

aandag skenk aan die kind nie. Dit kan ook gebeur dat sy nie opgewasse is om konflik te 

hanteer nie en sy gee dan gevolglik toe aan die kind se onvolwasse versoeke en giere, 

sonder inagneming van haar eie behoeftes en regte (Arnold 1985:59; Santrock 

2000:342). Die ouer stel nie definitiewe grense vir gedrag nie, dreig en kerm, maar voer 

selde die dreigemente uit (Lewis & Miller 1990: 139). 
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Die kind se respons: Die kind is egosentries en stel buitensporige versoeke of eise en 

woedebuie kom voor as daar nie aan die versoeke voldoen word nie. Impulsiwiteit en 

min konsiderasie vir ander persone kom ook voor (Gottman & DeClaire 1997:62). Die 

kind is gewoonlik verveeld met 'n blaze houding en leer nie om hom in te span om aan 

die eise van die werklikheid te voldoen nie. 'n Tekort aan inisiatief en uithouvermoe 

kom dus by die kind voor (Pretorius 1990:243). 

Oorbeskerming: Die ouer laat die kind nie toe om nuwe uitdagings te aanvaar nie en 

waarsku die kind voortdurend teen gevare omrede sy in wese die kind onderskat en 

ondervra (Pretorius 1990:244). Die ouer doen ook dinge vir die kind waarvoor hy op die 

spesifieke ouderdomsvlak al self verantwoordelikheid moes geneem het (Van Niekerk 

1991:92). Daar kan onderskei word tussen twee tipes moederlike oorbeskerming, 

naamlik, die dominerende moeder en die onderworpe moeder. Die dominerende moeder 

vereis volstrekte gehoorsaamheid en onderwerping van die kind. Aile aggressiewe 

neigings word gesmoor en die kind is eintlik haar liefdesobjek. Die onderworpe moeder 

gee haar heeltemal oor aan die kind. Die kind is vry om te doen wat hy wil en indien hy 

hom ongedissiplineerd gedra sal die moeder hom nog steeds verdedig. Hoe meer 

aanmatigend die kind word, hoe meer faal die moeder in haar dissiplinering (Lewis & 

Miller 1990: 139). 

Die kind se respons: Die ouer skerp voortdurend vrees by die kind in wat hy later 

verplaas na die skoolsituasie en sosiale gebeurtenisse (Van Niekerk 1991:92). Die kind 

leer nie voldoende probleemoplossingsvaardighede asook besluitnemingsoordele aan 

nie en openbaar later 'n gebrekkige waaghouding. Die kind ondervind probleme om self 

besluite en verantwoordelikheid te kan neem en bly voortdurend afhanklik van die ouer. 

Later kan die kind rebelleer teenoor die oorbeskerming, maar hy beskik nie oor die 

vermoe om selfstandig te funksioneer nie (Arnold 1985:60). 

Wantroue: Die ouer voorspel voortdurend onvermoe in die kind se karakter of 

mislukking op verskeie gebiede en kan selfs die kind ontmoedig om uitdagings te 

aanvaar. Die ouer glo moontlik self nie in haar eie vermoens nie en is bang om te waag 

omdat sy moontlik kan misluk. Op 'n hoer ouderdomsvlak vertrou die ouer nie die 

oordeelsvermoe van die kind nie (Pretorius 1990:247). 
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Die kind se respons: Die kind openbaar 'n gebrekkige selfkonsep, glo nie in sy eie 

vermoens nie en maak voortdurend verskonings sodat hy nie nuwe uitdagings hoef te 

aanvaar nie. Verder is die kind geneig om te presteer volgens die verwagtinge wat die 

ouervan hom huldig (Arnold 1985:60). 

Onkunde: Sommige ouers weet nie wat om emosioneel, fisiek en kognitief van hul kind 

op 'n sekere ouderdomsvlak te verwag nie omdat hulle onverskillig is en nie die moeite 

doen om op te lees of uit te vind wat van hulle kind verwag kan word nie (Meier 

1992:20; Green & Chee 1997:2). Die gevolg is dat die ouer te hoe ofte lae eise aan die 

kind stel of onkonsekwent optree in die bantering en dissiplinering van die kind. Verder 

kan die geval voorkom waar een van die ouers onkundig is en dan nie kan ooreenstem 

in verband met die opvoedingstyl nie. Gevolglik pas hulle onkonsekwente reels toe 

(Lewis & Miller 1990: 139). 

Die kind se respons: Indien die ouer te streng is, raak die kind dikwels angstig en 

gedemotiveerd. Hy toon later vermydingsgedrag vanwee die besef dat hy nooit aan sy 

ouers se standaarde sal kan voldoen nie. Indien die ouer te lae verwagtinge stel, 

ontwikkel die kind nie sy voile potensiaal nie, maar presteer volgens die ouer se 

verwagtinge (Meier 1992:21). Indien die ouers nie ooreenstem in verband met die 

opvoeding nie, kan die kind onveilig voel en angstig raak omrede hy nie weet wat van 

hom verwag word nie. Gevolglik kan hy met onstabiele gedrag presenteer. Verder kan 

die kind voel dat hy verontreg word deur die streng ouer en dus die toegeeflike ouer 

uitbuit om situasies te manipuleer soos wat hy dit wil he (Pretorius 1990:247). 

Oordrewe dwangmatig: Die ouer reel en regeer die kind se aktiwiteite sonder 

voldoende inagneming van die kind se reg om sy aktiwiteite te inisieer en sy eie 

belangstellings en voorkeure uit te leef. Indien die kind 'n taak aanpak word hy 

voortdurend gekorrigeer en daar word op sy foute gewys (Santrock 2000:341). 

Die kind se respons: Die kind se inisiatief word gesmoor en hy doen liewer niks, want 

dan kan hy nie fouteer nie. Indien hy 'n taak moet aanpak, maak hy staat op die Ieiding 

van 'n eksterne persoon en sukkel om inisiatief aan die dag te le of hy stel opsetlik die 

uitvoering van take uit. Die kind kom dan as "soet" voor, maar beoefen nie aktiwiteite 
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wat gepas ts vtr sy ouderdom nie en ts emosioneel infantiel (Pretorius 1990:247; 

Santrock 2000:341). 

Perfeksionisme: Die ouer weerhou die uitspreek van aanvaarding totdat die kind se 

gedrag meer volwasse is as wat gemaklik van 'n kind van sy ontwikkelingsvlak verwag 

kan word (Arnold 1985:60). Hierdie houding lei soms tot oormatige kontrole en 

oorbemoeienis aan die kant van die ouer. Haar betrokkenheid bestaan uit ingryping en 

afkeuring, nooit uit instemming en goedkeuring nie. Die ouer is dikwels oorkrities en 

onvergeeflik teenoor mislukkings. In die meeste gevalle bereik die kind selde die 

standaard waar die ouer tevrede is en ontvang dus selde positiewe terugvoer (Pretorius 

1990:246). 

Die kind se respons: Die kind toon gewoonlik oordrewe strewe en preokkupasie met 

fisiese, emosionele of sosiale prestasies maar vrees die straf, verwyt, afkeuring en 

verwerping as hy nie aan sy moeder se standaarde voldoen nie (Pretorius 1990:246; 

Howe et a/.1999:65). Hierdie tipe druk op veral sensitiewe kinders lei tot gebrekkige 

selfwaarde en die geloof tydens volwassenheid dat hulle nie vergewe kan word vir 

misstappe nie. Volgens transaksionele analise handhaaf hierdie persone die siening van 

"I'm not OK, you're not OK". Hulle beleef gevoelens van hulpeloosheid, verwerping en 

mislukking (Van Niekerk 1991:92). Hulle onttrek dikwels van ander mense, sukkel om 

verhoudings te stig en ware liefde te toon. Hulle raak dikwels depressiewe, neurotiese 

persone (Meier 1992:20). 

Voortdurende bestraffende houding: Die ouer rig persoonlike aggressie op die kind en 

skep dikwels die indruk dat dit slegs die toepassing van dissipline is, maar 

inderwaarheid verteenwoordig die aggressie vyandighede en ongelukkighede vanuit die 

ouer se verlede. Die ouer is soms ook afkomstig vanuit 'n kultuur wat glo dat die kind 

moet seerkry as deel van korrekte opvoeding (Arnold 1985:60). 

Die kind se respons: Die kind ag homself nie na waarde nie en oortuig homself soms dat 

die tipe straf geregverdig is. Aan die ander kant, kan die kind verbitterd raak en dit kan 

resulteer in 'n negatiewe persepsie van ander mense en die wereld rondom hom (Green 

& Chee 1997:57). Hy koester dan gevoelens van haat, wraak en vergelding teenoor die 

spesifieke ouer en ander persone wat poog om hom te dissiplineer (Meier 1992:57). 
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Verwaarlosing: Die ouer spandeer min tyd of kwalitatiewe aandag aan die emosionele 

en fisiese ondersteuning van die kind. Soms verskaf die ouer goeie en selfs oormatige 

materiele versorging, maar fisiese hulp tydens elke ontwikkelingsvlak ontbreek (Arnold 

1985:60; Santrock 2000:342). Die ouer is dikwels onbewus van die kind se aktiwiteite 

en sosiale kontakte en gee min Ieiding aan die kind in verband met sosiaal aanvaarbare 

optrede (Lewis & Miller 1990: 139). 

Die kind se respons: Die kind openbaar 'n relatiewe onvermoe om hegte, betekenisvolle 

verhoudings met ander persone te stig en bevrediging daaruit te put. Die kind is dikwels 

impulsief in sy optrede teenoor ander en sy sosiale vaardighede is gebrekkig omdat die 

uitleef van 'n hegte verhouding nooit aan hom gemodelleer is nie (Howe et al. 

1999:119). Sroufe en Rutter (1984:24) noem dat 'n gebrekkige kwaliteit moederlike 

betrokkenheid daartoe lei dat die kleuter voortdurend geirriteerd voorkom en die wereld 

as onsimpatiek en verwerpend beleef Die kleuter verwag later nie meer gerusstelling 

van die moeder indien hy ontsteld is nie en leer later om moederlike kontak te vermy en 

selfs tee te staan. 

Verwerping: Die ouer aanvaar die kind nie onvoorwaardelik nie, skep nie sekuriteit en 

'n vertrouensverhouding met die kind nie en gee nie voldoende erkenning nie (George 

1996:418). Die kind moet gedurig die kritiek, aggressie, afwysing en geirriteerdheid van 

die ouer verduur (Pretorius 1990:247). 

Die kind se respons: Die kind voel onseker in verband met die beskikbaarheid van die 

ouer in tye van nood, moontlik as gevolg van 'n geskiedenis van onkonsekwente en 

onsensitiewe versorging vroeer (Lewis & Miller 1990: 138). Die kind kan verder 

bewustelik of onbewustelik redeneer dat as selfs sy ouers, wat hom "gemaak bet", hom 

nie wil aanvaar nie, dan sal niemand anders hom ook aanvaar nie. Kinders wat sulke 

verwerping beleef kan presenteer met angsstoomisse (LaFreniere 2000:200). Twee 

patrone van angstige binding word geidentifiseer, naamlik opponerende of vermydende 

binding. Die opponerende kleuter klou aan sy ouer vas eerder as om die ouer as 'n basis 

vir eksplorasie te gebruik. Hierdie kinders raak ontsettend ontsteld deur skeiding en laat 

nie toe dat die ouer bulle gerusstel by hereniging nie. Die vermydende kleuter blyk 

onaangeraak te wees as gevolg van skeiding en vermy hul ouers voor en na die skeiding. 

Angstige kinders blyk minder samewerkend en inskiklik te wees, bulle kerm meer en is 



32 

meer geneig tot humeuruitbarstings (Lewis & Miller 1990:138). Hierdie kinders kom 

voor as skaam, skugter, oorsensitief en slaapstoomisse kan ook voorkom. Die omvang 

van slaapstoomisse kan verskil, byvoorbeeld om te sukkel om aan die slaap te raak, 

drome, nagmerries of dikwels om gedurende die nag wakker te word (Van Niekerk 

1991:92). Psigosomatiese manifesteringsvorme van angs sluit die volgende m: 

Voortdurende swak eetlus, maagpyn, naarbeid, diarree, swak konsentrasie en 

rusteloosbeid (Baker 1979:67). 

Modellering van gebrekkige sosiale vaardighede: Sommige ouers beskik self oor 

gebrekkinge sosiale vaardighede. Hulle stig dus nie intieme vertrouensverhoudings met 

die gesinslede nie en modelleer ook nie die stig van vriendskappe met ander persone 

buite die gesinsopset nie (Van Niekerk 1991:95; Gauvain & Cole 1993:318). 

Die kind se respons: Hierdie kinders kom dikwels buierig en selfbewus voor en 

kommunikeer nie maklik nie. Volgens Greenwood (Cullinan, Epstein & Lloyd 

1983:145) kom twee tipes sosiale onttrekking voor, naamlik non-interaksie en 

verwerping. By albei hierdie tipes beskik die kind oor min goed-ontwikkelde sosiale 

interaksie. By die non-interaksie groep kom dagdromery voor. Hierdie kinders skep die 

indruk dat bulle verkies om aileen te speel en toon 'n vrees vir sosiale groepe. Die 

kinders van die verwerpende groep inisieer wei kontak, maar op s6 'n wyse dat bulle 

ander persone afstoot. Hierdie kinders is lastig, dominerend, dikwels jaloers en toon 

onvanpaste gedrag (Van Niekerk 1991:95). 

Modellering van aggressiewe gedrag: 'n Aggressiewe en eiestellende ouer modelleer 

dikwels aggressiewe konflikbantering tydens die gesinsinteraksie (Gauvain & Cole 

1993:318). Soms openbaar die ouer ook 'n liefdelose bouding en skep opsetlik situasies 

waarin die kind ongemak, angs en teleurstelling moet verduur en leer verdra. Hierdie 

soort ouer beklemtoon ook speletjies en sportsoorte wat die kind rof en hard moet maak 

(Pretorius 1990:243). 

Die kind se respons: Die kind raak afgestomp, gevoelloos en verhard (Gray 1999:28). 

Veral seuns is geneig om die gedrag na te volg en dit manifesteer in gedragsvorme soos 

byvoorbeeld woede-uitbarstings, ongeboorsaamheid, astrantbeid, dreigemente, 
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bakleiery, destruktiewe optrede, oneerbiedige taalgebruik en die neiging om ander lastig 

te val (Levy 2000:273). 

2.5 Probleme wat in die verhouding tussen ouers en kinders met 

leesprobleme manifesteer 

Ouers voel tevrede en trots as hulle kinders presteer. Indien die kind egter probleme, en 

spesifiek in hierdie geval leesprobleme ondervind, is die ouers teleurgesteld en beleef 

hulle verskillende negatiewe emosies. Die ouers beleef 'n emosionele rouproses. 

Gedurende hierdie rouproses duur die wisselwerking van interaksies tussen die ouer en 

kind voort. Die ouer se emosionele toestand beinvloed haar gevoel en optrede teenoor 

haar kind en die kind reageer weer op die ouer se gevoelens. Hierdie negatiewe 

interaksie tydens die rouproses het 'n duidelike invloed op die ouer-kindverhouding. 

Gargiulo (1985:22-37) asook Bender (1997:47-49) onderskei drie fases in die 

emosionele reaksies wat ouers kan openbaar indien hulle besef dat hul kind 

leesprobleme ondervind. Die primere fase behels gevoelens van skok en ontkenning. In 

die sekondere fase presenteer ouers dikwels met gevoelens van ambivalensie, skuld, 

woede en skaamte. In die tersiere fase openbaar ouers drie tipes reaksies, naamlik 

onderhandeling, die maak van aanpassings en laastens aanvaarding. 

Tydens die primere fase is die aanvanklike emosie skok omdat die ouer vir haarself 'n 

ideate kind sonder probleme voorgestel het. Daarna poog die ouer om die realiteit van 

haar kind se probleem te versag deur die bestaan daarvan te ontken. Verder weier die 

ouer om die leesprobleem te aanvaar en rasionaliseer die tekortkoming deur 

byvoorbeeld te noem dat die kind slegs lui is of net nie genoeg oefen nie. Die ouer voel 

verder teleurgesteld dat haar kind 'n leesprobleem het en is diep bekommerd oor die 

kind se toekoms (Kriegler 1990:333). Sy kan nou deur 'n fase van rou en hartseer gaan 

en in uiterste gevalle kan dit oorgaan tot depressie (Gargiulo 1985:23). 

Die sekondere fase behels gevoelens van ambivalensie, skuld, woede en skaamte. Die 

ouer se gevoelens teenoor die kind kan nou van tyd tot tyd wissel tussen liefde en 

aggressie. Ouers wat negatiewe gevoelens teenoor hul kind met 'n leesprobleem ervaar, 
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voel dik:wels skuldig oor hierdie gevoelens en oorkompenseer deur hulself met tye of 

totaal aan die kind se belange toe te wy of die kind te verwerp. Ambivalente gevoelens 

wat by die ouer voorkom is gevoelens van skuld teenoor selfopoffering, liefde teenoor 

verwerping of frustrasie teenoor oorkompensasie. Ouers voel dikwels ook skuldig oor 

die feit dat bulle moontlik iets kon gedoen het om hul kind se probleem te vermy of dat 

bulle moontlik iets verkeerd gedoen het en sodoende die probleem veroorsaak het. 

Tydens hierdie fase beleef ouers dikwels ook gevoelens van woede en vra hulself die 

vraag af waarom dit bulle oorgekom het. Indien die ouer nie hierdie woede kan verwerk 

nie, gaan dit oor in misplaasde woede waar iemand anders blameer en verantwoordelik 

gehou word vir die kind se leesprobleem. Die woede kan selfs op die kind self of op die 

huweliksmaat uitgehaal word. Laastens vrees sommige ouers dat bulle of hul kind in 'n 

situasie sal beland waar bulle in die verleentheid gestel kan word as gevolg van die kind 

se leesprobleem en onttrek dus van sosiale geleenthede (Gargiulo 1985:24-30; Levy 

2000:47). 

Die tersiere fase behels drie reaksies, naamlik onderbandeling, die maak van 

aanpassings en aanvaarding. Tydens die onderhandelingsfase hoop ouers om 'n 

ooreenkoms te maak met God, die wetenskap of met enige iemand wat hul kind kan 

help. Dit is 'n laaste desperate poging van die ouer om die kind se probleem te laat 

verdwyn. Hierna besef die ouer dat die probleem realiteit is en dat sekere aanpassings 

gemaak sal moet word. Angs en onsekerheid vervaag en interaksie met die kind is nou 

van 'n hoer gehalte as voorheen. Die ouer win nou so veel as moontlik inligting in in 

verband met die leesprobleem. Die ouer en kind begin nou saam planne beraam om die 

kind se probleem te akkommodeer en aan te spreek Die laaste aspek in die ouerlike 

reaksie is die aanvaarding van die kind en sy probleem (Gargiulo 1985:33; Levy 

2000:48). 

Sekere ouers ondervind probleme om 'n spesifieke emosie te verwerk, met gevolglike 

invloed op die ouer-kindverhouding. Die ouer kan angstig, gefrustreerd en ongeduldig 

teenoor die kind raak en hom beskuldig dat hy lui en ongedissiplineerd is. Die ouer kan 

ook verkleinerende aanmerkings maak en die kind met ander kinders binne of buite die 

gesin vergelyk wat nie 'n leesprobleem ervaar nie (Kriegler 1990:312). 
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Die kind beleef alreeds mislukking en hierdie reaksie van die ouer maak hom meer 

angstig. Die gevolg is dat hy belangstelling in lees verloor en later teensinnig raak om te 

lees. Hierdie herhaaldelike kritiek en straf oor sy leesonvermoe benadeel die kind se 

waagmoed en selfbeeld (Grove & Hauptfleisch 1992:44). 

Die negatiewe gevoelens wat die ouer ervaar kan oorgaan in verwerping van die kind 

(Van Niekerk 1991:264). Die kind kan op hierdie verwerping antwoord met negatiewe 

gedrag, byvoorbeeld aggressie, regressie en onttrekking (Kriegler 1990:312; Levy 

2000:48). Die ouer en die kind word vasgevang in 'n kringloop waar negatiewe 

versterking die gedrag van albei partye in stand hou (Van Niekerk 1991:261). 

Daar is verskeie wyses van optrede waarop die ouer se verwerping tot uiting kan kom. 

Die ouer kan die kind as nutteloos beskou en onbillike lae doelwitte aan hom stel. Die 

kind ervaar dan dat selfs sy ouer in sy onvermoe glo. Gevolglik verloor hy moed en 

wend nie 'n poging aan om sy lees te verbeter nie (Grove & Hauptfleisch 1992:44). 

Ander ouers stel weer onbereikbare hoe doelwitte ten opsigte van lees aan hul kind, 

byvoorbeeld dat hulle 'n sekere aantal boeke in 'n sekere tyd moet lees om meer 

oefening te kry. Soms dwing die ouer die kind om te lees wanneer ander kinders van die 

ouderdomsgroep ontspan of met aangenamer aktiwiteite besig is. Die kind poog dikwels 

nie eers om die taak op te neem nie omrede hy besef die opdrag te moeilik is. Die ouer 

gebruik dan hierdie negatiewe of onverskillige houding van die kind as regverdiging vir 

haar verwerping van die kind (Engelbrecht et al. 1996:20). 

Sommige ouers poog om van die emosionele las te ontvlug deur hulle emosioneel en 

soms selfs fisies van die kind te onttrek. Die ouer inisieer minder fisiese kontak as 

voorheen en vermy betrokkenheid by die kind of sy skoolwerk. Die kind beleef 

gevolglik intense verwerping (Van Niekerk 1991:261; Levy 2000:50). 

Soms poog ouers ook om te kompenseer vir die gedagtes van verwerping wat hulle 

beleef deur die teenoorgestelde gevoelens, naamlik liefde en aanvaarding, te 

oorbeklemtoon. Die ouer oorbeskerm dan of tree oortoegeeflik teenoor die kind op 

(Pretorius 1990:242). 
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Laastens is dit van belang om te noem dat die verwagtinge wat die ouer van haar kind 

koester, 'n duidelike invloed het op die kind se prestasie. Die kind sien die ouer se 

verwagtinge as 'n kriterium en presteer gevolglik daarvolgens (Engelbrecht et al. 

1996:21). Kriegler (1990:309) noem dat ouers van kinders met leesprobleme geneig is 

om die kind se sukses aan geluk toe te skryf eerder as aan verbeterde vaardighede. 

Dit blyk dus dat die kind se leesprobleem 'n nadelige invloed op die ouer

kindverhouding kan he en dat addisionele hulp nodig is om die leesprobleem sowel as 

die gebrekkige ouer-kindverhouding aan te spreek. 

2.6 Die benutting van die saamleestegniek in die verbetering van die 

verhouding tussen ouers en kinders met leesprobleme 

Die aard van die saamleestegniek asook die momente in die saamleestegniek wat kan 

bydrae tot die verbetering van die verhouding tussen ouers en kinders met leesprobleme, 

word vervolgens bespreek. 

2.6.1 Die aard van die saamleestegniek 

Die saamleestegniek word aangewend vir kinders met leesprobleme, maar ook vir 

kinders wat bevredigend kan lees en hul leesvaardigheid verder wil verbeter. Die 

deelnemende kinders kan deur 'n professionele persoon geidentifiseer word of die ouer 

en kind kan selfbesluit om by 'n saamleesprogram in te skakel. 

Murad en Topping (2000:153-157) asook Berelowitz en Dawes (1992:367-371) beskryf 

die saamleesprogram en die spesifieke tegniek soos volg: 

Die ouers van geidentifiseerde kinders word uitgenooi na 'n opleidingsbyeenkoms toe. 

Tydens die byeenkoms ontvang die ouers sowel as die kinders opleiding in die vorm 

van 'n video wat die tegniek demonstreer. 'n Kundige op die gebied verduidelik ook 

die tegniek. 'n Belangrike doel van die byeenkoms is ook om die deelnemers te 

motiveer om toegewyd aan die program deel te neem. Die ouer ontmoet ook die 
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moniteerder en reel 'n weeklikse afspraak waar die ouer, die kind en die moniteerder 

teenwoordig kan wees. 

Dit is noodsaaklik dat 'n wye verskeidenheid van boeke tot die kind se beskikking 

gestel word, byvoorbeeld vanuit die skool- of gemeenskapsbiblioteek. Die kind kies 

boeke van sy eie keuse en word dus aangemoedig om 'n eie belangstelling in die 

leesmateriaal te ontdek. 

Die ouer en kind besluit saam op 'n stil plek waar hulle nie gesteur sal word nie. Hulle 

besluit ook op 'n tyd wat albei sal pas. Dit mag nie 'n tyd wees wanneer die kind iets 

anders wou gedoen het nie. Die saamleessessie geskied vir vyf tot tien minute vir 

minstens vyf dae van die week. Die kind mag nie gedwing word om Ianger te lees nie. 

Daar hoef nie elke dag op dieselfde tyd gelees te word nie, maar dit vergemaklik die 

vestiging van 'n roetine. Die ouer en kind sit langs mekaar of die kind kan op die ouer 

se skoot sit. Fisieke kontak is dus van belang. 

Voordat die ouer en kind begin om saam te lees, gesels hulle eers oor die titel, voorblad 

en prente sodat die kind reeds 'n skemata van die storie kan opbou. Die kind word 

aangemoedig om te antisipeer en verdere gesprek word ontlok deurdat 

verbandhoudende aspekte in die kind se lewe ook bespreek kan word. Hierdie 

ontspanne besprekings moet ook voortdurend tydens elke saamleessessie gedoen word. 

Stadium 1 behels dat die ouer en kind begin om hardop saam te lees. Die ouer moet by 

die kind se tempo aanpas. Indien die kind vashaak, wag die ouer vyf sekondes. Daarna 

se die ouer die woord, die kind herhaal die woord en hulle gaan aan. Die kind klank dus 

nie die woord uit of ervaar mislukkings nie. Die kind mag die plek met sy vinger wys 

indien hy dit verkies. Die ouer moet voortdurend die kind komplimenteer en positief 

aanmoedig. Na elke bladsy vra die ouer oop vrae wat gesprekvoering ontlok en begrip 

bevorder. 

Tydens stadium 2 kies die kind 'n nie-verbale teken. Die ouer en kind lees weer hardop 

saam. Indien die kind voel dat hy self wil aangaan, gee hy die teken, die ouer bly stil en 

die kind gaan aileen aan. Indien die kind 'n fout begaan of vashaak, wag die ouer vyf 
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sekondes en se die woord. Die kind herhaal die woord en hulle lees weer saam totdat die 

kind weer die teken gee. 

Die kind kan boeke van verskillende moeilikheidsgrade kies. Hy besluit dus self of hy 

op stadium 1 of2 willees. Die kind voel dus in beheer. 

Stadium 3 behels dat die kind self hardop lees terwyl die ouer in stilte saamlees. Indien 

die kind 'n fout begaan of vashaak:, se die ouer slegs die woord, waarna die kind die 

woord herhaal en aileen hardop verder lees. 

Stadium 4 behels dat die ouer en kind saam sit, maar dat albei stillees doen. lndien die 

kind vashaak, wys hy na die woord en die ouer verskaf die woord. 

Stadium 5 behels dat die kind aileen lees in sy kamer en na die tyd die inhoud met sy 

ouer bespreek. 

Die ouers ontvang 'n boekie waarin daagliks rekord gehou word van die gelese gedeelte 

na elke sessie. Die ouer en kind moet ook tydens die eerste ses weke van die program 

die moniteerder een keer 'n week besoek. Tydens hiedie sessie bemoedig sy die ouer en 

kind, maar luister ook ofhulle die saamleestegniek bemeester het. Die kind ontvang ook 

tydens die eerste besoek aan die moniteerder 'n boekmerk waarop plakkers of sterre 

tydens elke moniteringsessie aangebring kan word vir verdere motivering. 

2.6.2 Momente in die saamleestegniek wat kan hydra tot die verbetering van die 

verhouding tussen ouers en kinders met leesprobleme 

Vanuit die Iiteratuur blyk dit dat die ouer-kindverhouding soms ontoereikend kan wees 

en dat addisionele hulp verskaf en geleenthede geskep moet word vir die verbetering 

van hierdie verhouding. Die saamleestegniek bevat heelwat momente wat kenmerkend 

is aan die eienskappe van 'n toereikende ouer-kindverhouding. Die ooreenstemmende 

momente van die toereikende ouer-kindverhouding (kyk 2.3) en die saamleestegniek 

word kortliks in Tabel 2.1 met mekaar vergelyk en daarna meer breedvoerig bespreek. 
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Tabel2.1 

Eienskappe van 'n toereikende Momente in die saamleestegniek 

ouer-kindverhouding 

Die ouer moet kwaliteit-tyd aan die kind Die ouer spandeer minstens vyf minute per 

spandeer. dag op 'n positiewe wyse saam met die kind. 

Fisieke aanraking bevorder die gevoel van Tydens saamlees sit die ouer en kind naby 

liefde en aanvaarding. mekaar en jonger kinders word selfs aange-

moedig om op die ouer se skoot te sit. 

Die ouer moet die kind Ieiding gee in die Die ouer en kind besluit saam waar en wan-

neem van besluite. neer hulle gaan saamlees. Dit moet 'n tyd 

wees wat alhei partye pas. 

Die ouer moet ondersteuning hied aan die Deurdat die ouer saam met die kind lees, hied 

kind. sy ondersteuning aan die kind. 

Positiewe versterking deur die ouer. Die ouer se die woord na vyf sekondes indien 

die kind sukkel. Die ouer fokus nie op die 

foute nie, maar bemoedig en prys die kind. 

Goeie kommunikasie is nodig. Die ouer en kind deel mekaar se helange en 

hehoeftes na aanleiding van die teks. 

Die ouer moet geleenthede skep vir die Die kind kies die moeilikheidsgraad van die 

hevordering van die kind se selfkonsep. hoek en heleef sukses tydens die leesproses. 

Die ouer moet die kind se ontwikkelings- Die ouer leer die kind se perseptuele, kogni-

vlakke ken om sodoende haalbare uitda- tiewe en emosionele ontwikkelingsvlakke 

gings te stel. ken deur middel van die leesproses. 

Die ouer moet die kind toelaat om te waag. Die kind kan self hesluit wanneer hy aileen 

willees. 

Die ouer moet die kind kan motiveer. Indien die kind sukses heleef tydens saamlee! 

sal hy gemotiveerd wees om meer te lees. 

Die ouer moet sekuriteit aan die kind skep. Die ouer en kind weet wat van hulle verwag 

word as gevolg van die gestruktureerde aard 

van die saamleesprogram. 

Die ouer moet grense stel en dissipline kan Daar moet minstens vyf keer per week gelees 

toepas. word vir minstens vyf minute. 
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Hier volg 'n breedvoerige bespreking na aanleiding van die vergelykings in Tabel 2.1. 

Tydens die saamleesprogram spandeer die ouer individuele aandag en daaglikse 

kwaliteit-tyd aan die kind. Die ouer erken dus die kind se menswaardigheid in so 'n 

mate dat sy bereid is om ander aktiwiteite op te gee om tyd aan die kind te spandeer 

(kyk 2.3). Indien 'n ouer haar kind van waarde ag, beleef die kind dat hy waardevol is 

en in homself kan glo. Die kind se selfvertroue om aktiwiteite aan te pak en selfkonsep 

kan dus verbeter (Murad & Topping 2000: 167). 

Die saamleesaksie noop die ouer en kind om naby mekaar te sit en dit bevorder f"ISieke 

aanraking. Fisieke aanraking bevorder die gevoel van liefde, warmte en aanvaarding 

van die ander persoon (Bus et al. 1997:82). Die ouer sowel as die kind kan dus hierdie 

gevoel beleef (kyk 2.3). 

Die ouer moet aan die kind Ieiding verskaf in verband met besluitneming. V oordat die 

saamlees kan begin, vind gesprekvoering en onderhandeling rondom 'n geskikte tyd en 

plek plaas. Dit bevorder kommunikasie tussen ouer en kind en albei partye leer om 

kompromiee aan te gaan (Murad & Topping 2000:152). 

Tydens die leesproses bied die ouer ondersteuning, dus sal die kind meer genee wees 

om 'n aktiwiteit wat vir horn moeilik is, soos lees, aan te pak (kyk 2.3). Die kind beleef 

dus dat hy ondersteuning van sy ouer in moeilike situasies kan vra (Winter 1989:28). 

Die ouer leer om die kind se suksesvolle pogings aan te moedig en deur rniddel van 

positiewe versterking te beklerntoon. Die ouer se die woord na vyf sekondes waarmee 

die kind sukkel, dus hoef die kind nie die woord uit te klank nie. Die ouer word daarvan 

weerhou om voortdurend op die kind se foute te fokus (Pumfrey 1986:90). Dit 

verminder angstigheid by die ouer sowel as by die kind. Die feit dat die kind sukses 

beleef, bevorder sy selfbeeld en waagmoed verder. Die kind beleef die saamlees as 'n 

aangename aktiwiteit wat saam met sy ouer gedeel word (Topping & Lindsay 

1992:131). 
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Die ouer en kind voer 'n gesprek na aanleiding van die inhoud van die teks. Albei leer 

mekaar se behoeftes en belangstellings ken en sodoende word kommunikasie bevorder 

(Hayden 1995:335). 

Die kind met leesprobleme is dikwels negatief ingestel teenoor die leesaktiwiteit omdat 

hy voorheen in die taak gefaal het (kyk 1.2.1 ). Tydens die saamleesprogram kan die 

kind die moeilikheidsgraad van die leesstof self kies. Die kind voel dus op sy gemak en 

in beheer van die situasie. Die kind begin dikwels met maklike boeke en beweeg self na 

moeiliker leesstof namate sy selfvertroue en waagmoed verbeter. Die ouer moet 

geduldig bly en die kind ondersteun. Die ouer leer verder tydens hierdie proses hoe om 

die kind uit te daag om minder aangename aktiwiteite te doen sonder om te veel druk 

op die kind te plaas (Hayden 1995:335). 

Die ouer leer haar kind se perseptuele, kognitiewe en emosionele ontwikkelingsvlak 

ken deur middel van die leesproses. Sy weet dus later watter tipe vrae sy kan stel en 

watter uitdagings sy aan haar kind kan stel (Bus eta/. 1997:82). 

Die kind word bemagtig deurdat hy selfkan besluit wanneer hy aileen willees. Die ouer 

moet leer om die kind toe te laat om te waag en sy eie oordeel te gebruik (Topping & 

Lindsay 1992: 133). Die ouer is egter daar om ondersteuning te hied indien die kind met 

'n woord sukkel. 

Indien die kind meer sukses begin beleef met die leesproses raak hy meer gemotiveerd 

om die saamleesprogram en ander leeswerk te doen. Gevolglik hoef die ouer nie soos 

voorheen die kind voortdurend aan sy werk te herinner nie. Dit verminder spanning 

tussen die ouer en kind en verbeter gevolglik die verhouding (Rasinski & Fredericks 

1991:515). 

Die ouer en kind ontvang opleiding ten opsigte van die saamleesprogram en verdere 

Ieiding vanaf die moniteerder. Die ouer en kind weet dus wat van hulle verwag word en 

hierdie wete skep sekuriteit (Topping & Lindsay 1992: 133). 

Die gestruktureerde aard van die program help die ouer om grense te kan stel ten 

opsigte van die plek, tydsbeperking en aantal kere wat per week gelees word (kyk 2.3). 
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Die ouer beleef dat haar toepassing van dissipline verbeter (Bus & Van Ijzendoom 

1991:398). 

2. 7 Samevatting 

Die kwaliteit van die ouer-kindverhouding is van uiterste belang aangesien dit 'n 

pertinente invloed uitoefen op die sosio-emosionele ontwikkeling van die kind. Die 

eienskappe van 'n toereikende sowel as 'n ontoereikende ouer-kindverhouding en die 

invloed daarvan op die sosio-emosionele ontwikkeling van die kind is in hierdie 

hoofstuk bespreek. Tydens hierdie studie word die moontlikheid ondersoek dat die 

saamleesprogram die verhouding tussen die ouer en die kind met leesprobleme kan 

bevorder. Die saamleestegniek en momente vanuit die saamleesprogram wat tot die 

verbetering van die verhouding tussen ouers en hul kinders met leesprobleme kan 

bydrae, is dus bespreek. 

In die volgende hoofstuk word die navorsingsontwerp uiteengesit. Dit sluit in die 

navorsingsmetode, data-insamelingsmetodes en die metode van data-analise. 
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HOOFSTUK3 NAVORSINGSONTWERP 

3.1 lnleiding 

Hoofstuk 2 is gewy aan 'n bespreking van die ouer -kindverbouding en die 

saamleestegniek soos dit in resente literatuur voorkom. Daar is ook aandag gegee aan 

die benutting van die saamleestegniek in die moontlike verbetering van die verbouding 

tussen ouers en kinders met leesprobleme. 

In hierdie boofstuk word die navorsingsprobleem en doelwitte met die empiriese studie 

genoem as riglyn vir die besondere werkswyse. Die navorsingsontwerp vir die studie 

word vanuit 'n kwalitatiewe perspektief beskryf Die wyse waarop die navorsing 

toegepas is asook die wyse waarop die data ingesamel en geanaliseer is, word 

breedvoerig uiteengesit. Die vertrouenswaardigbeid van die studie asook die etiese 

aspekte tydens die navorsing geniet aandag. 

3.2 Navorsingsprobleem 

Die saamleestegniek is reeds op verskeie plekke in die wereld deur ouers en kinders 

toegepas (kyk 1.2.2.2). Die ouers en kinders bet opleiding ontvang in die 

saamleestegniek. Dit is 'n gestruktureerde program wat riglyne verskaf in verband met 

die tyd, plek en tydsduur van lees. Die tegniek beklemtoon ook spesifieke wyses van 

begeleiding, ondersteuning en motivering deur die ouer (kyk 2.6.1). Na afloop van al 

die bogenoemde studies is vermeld dat die kinders se leesvaardigbede en bulle 

ingesteldbeid teenoor lees verbeter bet en dat die ouers sowel as die kinders die 

leessessies geniet bet (kyk 1.2.2.2). Indien die saamleestegniek ontleed word, wil dit 

voorkom asof daar momente in die saamleestegniek is wat ooreenstem met 'n goeie 

ouer-kindverbouding (kyk 2.6.2). Vervolgens is die navorsingsprobleem tydens bierdie 

studie: "Wat is die invloed van die saamleestegniek op die verhouding tussen die ouer 

en die kind met leesprobleme?" 
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3.3 Doelwitte met die empiriese studie 

Die oorkoepelende doel met die navorsing is om te bepaal wat die ouers en die kinders 

se belewenis is in verband met die invloed van die saamleestegniek op die verhouding 

tussen die ouer en die kind. 

Die spesifieke doel van hierdie studie kan soos volg uiteengesit word: 

• Die bepaling van die invloed van die saamleestegniek op die ouer-kindverhouding. 

• Die identifisering van spesifieke aspekte van die saamleestegniek wat die ouer

kindverhouding belnvloed het. 

• Die ondersoek na die moontlikheid dat die ouer aspekte vanuit die saamleestegniek, 

kan veralgemeen en daagliks in die ouer-kindverhouding kan toepas om sodoende 

die verhouding te verbeter. 

3.4 Navorsingsontwerp 

Die navorsingsontwerp is die plan of riglyn waarvolgens die steekproef geselekteer en 

die data ingesamel en geanaliseer word (Huysamen 1993: 1 0; Rubin & Babbie 1993: 92). 

Die doel van die navorsingsontwerp is om deur die sistematiese beplanning en 

strukturering van die navorsingsprojek, daarin te slaag om die effek van 

steuringsveranderlikes te verminder en daardeur die geldigheid van die 

navorsingsbevindinge te verhoog (Mouton & Marais 1990:92). 

Tydens hierdie studie word 'n kwalitatiewe benadering gevolg wat verkennend, 

beskrywend, verklarend en kontekstueel van aard is. 

3.4.1 'n Kwalitatiewe benadering 

Creswell ( 1998: 1) definieer kwalitatiewe navorsing soos volg: "Qualitative research is 

the inquiry process of understanding a social or human phenomenon, based on building 

a holistic picture, formed with words, reporting detailed reviews of informants and 

conducted in a natural setting". 
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Die doel van kwalitatiewe navorsing 1s me om menslike gedrag in terme van 

universeel geldende wette of veralgemenings te verklaar nie, maar om sosiale interaksie 

te bestudeer en beskryf, sin daaruit te maak en dit te interpreteer. Die navorser poog om 

die spesifieke betekenisse of intensies onderliggend aan die verskynsel of gedrag te 

verstaan (Denzin & Lincoln 1994:2; Mouton & Marais 1990:164). Tydens die 

toepassing van die saamleestegniek vind daar interaksie tussen die ouer en kind plaas. 

Die navorser beskryf die interaksie en poog om vas te stel in watter mate hierdie 

interaksie die ouer-kindverhouding be'invloed. 

Dit is dus nodig dat die navorser van 'n induktiewe wyse van redenering gebruik 

maak. Die navorser poog dus nie om slegs bestaande aannames te verifieer nie, maar om 

'n verskynsel binne 'n sekere konteks te verstaan, insig vanuit interaksiepatrone te 

verkry en nuwe konsepte te ontwikkel (Neuman 1997:41). Kwalitatiewe studies word 

juis onderneem omdat die bestaande teoriee nie daarin slaag om 'n bepaalde verskynsel 

voldoende te beskryf nie. 

Tydens hierdie studie word spesifiek van die fenomenologiese strategie gebruik 

gemaak om inligting in te samel en te verwerk. Die fenomenologiese strategie poog om 

die betekenisse wat deelnemers aan hulle daaglikse lewens heg, te verstaan en te 

interpreteer (DeVos & Fouche 1998:80). Die menslike gedrag is in 'n sekere situasie 

intensioneel en kreatief Gevolglik kan dit verklaar word, maar nie voorspel word nie 

(Schurink 1998:242). Die belewenisse van die ouers en kinders wat die saam

leesprogram voltooi het, word ondersoek. Die doel is om die betekenisse, wat hulle aan 

die saamleestegniek heg in terme van die ouer-kindverhouding, te verstaan. 

Die verskynsel en die deelnemers word dus in hul natuurlike omgewing ondersoek en 

beskryf Die navorser poog om enige faktore uit te skakel of te verminder wat daartoe 

sal aanleiding gee dat die deelnemers onnatuurlik optree en die verskynsel nie meer 

beskryf kan word soos wat dit natuurlik voorgekom het nie (Schurink 1998:240). Die 

navorser tree op as instrument wat die verskynsel en die deelnemers se interpretasie 

beskryf na aanleiding van die navorser se interaksie met die deelnemers self (Denzin & 

Lincoln 1994:108). 
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Tydens kwalitatiewe navorsing kan die navorsingsplan egter nie rigied opgestel en 

nagevolg word nie. Gedurende die navorsingsproses maak die navorser soms 

aanpassings ten opsigte van die wyses van data-insameling om sodoende die mees 

geskikte wyse te selekteer om inligting in verband met die verskynsel te bekom 

(Schurink 1998:243). 

Die keuse om tydens hierdie studie die data vanuit 'n kwalitatiewe benadering te 

versamel, hang ten nouste saam met die navorsingsdoelwitte. Die verskynsel wat 

bestudeer word, is die verhouding tussen die ouer en kind met leesprobleme tydens die 

toepassing van die saamleestegniek. 

Die navorser beskou die mens as 'n holistiese wese wat emosioneel, intellektueel sowel 

as sosiaal deur die toepassing van die program be'invloed kan word. Die navorser poog 

dus nie slegs om te verifieer of die verhouding tussen die ouer en kind verbeter het of 

nie, maar om volgens die belewenisse van die ouers en kinders te bepaal watter 

spesifieke aspekte van die saamleestegniek die verhouding be'invloed het. Daar word 

verder gepoog om insig te verkry in die unieke interaksiepatrone en belewenisse wat 

ontwikkel tussen die ouer en kind, sodat die navorser nuwe konsepte kan vorm. 

Die ouer en kind ontvang opleiding en daarna moet hul die program tuis, in hul 

natuurlike omgewing, gaan toepas. Die navorser pas juis nie 'n voortoets toe nie, 

aangesien so 'n toets die ouer moontlik bewus kan maak van leemtes in die ouer

kindverhouding (Bryman & Burgess 1999:207). Die blote bewuswording van leemtes in 

die verhouding kan die ouer aan die verhouding laat werk en dan word die suiwer 

invloed van die saamleestegniek nie meer ondersoek nie. 

Die navorser as instrument is aktief betrokke deur na afloop van die program 

fokusgroeponderboude met die deelnemende ouers en kinders te voer. Die doel 

hiervan is om te poog om 'n holistiese beskrywing van die deelnemers se persepsies van 

die invloed van die saamleestegniek op die ouer-kindverhouding te gee. 
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3.4.2 Verkennend 

Die studie is verkennend in die sm dat dit nuwe insigte in verband met die 

domeinverskynsel wil bekom en nuwe idees wil ondersoek, sonder dat vooropgestelde 

hipoteses die navorsing rig (Mouton & Marais 1990:45). In die geval van hierdie studie 

is die oogmerk om nuwe insigte in verband met die invloed van die saamleestegniek op 

die ouer-kindverhouding te verkry. 

3.4.3 Beskrywend 

Volgens Mouton en Marais (1990:47) is die doel van beskrywende navorsing om dit 

wat is, dus die fenomeen wat bestudeer word, op een of ander wyse akkuraat en 

noukeurig te beskryf Die navorser beskryf die deelnemers se ervarings en gelowe in hul 

eie woorde (Taylor & Bogdan 1984:5). Die navorser poog dus bier om die unieke 

interaksiepatrone en belewenisse van die ouers en kinders tydens die toepassing van die 

saamleestegniek akkuraat en noukeurig te beskryf. 

3.4.4 Evaluerend en verklarend 

Die invloed van 'n sekere program wat ingeskakel is, word geevalueer en daarna poog 

die navorser om die oorsaaklikheid in die gebeure te verklaar (Mouton & Marais 

1990:47). Die oogmerk met hierdie studie is om die invloed van die saamleestegniek op 

die verhouding tussen die ouer en kind met leesprobleme te bepaal. Die navorser poog 

verder om te bepaal spesifiek watter aspekte van die tegniek die invloed op die 

verhouding veroorsaak het. 

3.4.5 Kontekstueel 

Tydens kwalitatiewe studies word die verskynsel in terme van sy onmiddellike konteks 

bestudeer. Die verklaring van die menslike gedrag in so 'n studie kan dus nie 

veralgemeen word tot enige ander populasie nie (Mouton & Marais 1990:52). Tydens 

hierdie studie is die konteks die ouers en hul kinders met leesprobleme, wat almal 'n 

skool bywoon vir kinders met leerhindernisse. 
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3.5 Steekproeftrekking 

Tydens kwalitatiewe navorsing word van induktiewe redenering gebruik gemaak: en is 

die doel om ontdekkings te maak, asook om begrip en insig te verkry. Die data wat 

versamel word, moet ryk wees aan inligting in verband met die fenomeen wat bestudeer 

word. Doelbewuste steekproeftrekking word gedoen, sodat proefpersone geselekteer 

word wat ervaring het van die saamleestegniek en 'n verskeidenheid van perspektiewe 

kan gee in verband met die fenomeen (Miles & Huberman 1994:28). Die navorser soek 

dus 'n plek waar die fenomeen die waarskynlikste sal voorkom. Die doelbewuste keuse 

word be'invloed deur die beskikbaarheid van geskikte proefpersone en hul bereidheid tot 

betrokkenheid (Merriam 1998: 183). 

'n LSOB (Leerders met spesifieke onderwysbehoeftes) -skool is geselekteer. Die keuse 

was doelbewus aangesien heelwat leerders in die skool leesprobleme ondervind en die 

saamleesprogram op gereelde basis aan die ouers aangebied word deur die 

Remedierende departement van die skool. Sewe ouers en hulle kinders vanuit Graad 2 

tot Graad 5, wat pas die saamleesprogram voltooi het en bereid was tot deelname, is 

geselekteer. Beide Afrikaans- en Engelssprekende ouers het aan die navorsing deel

geneem. 

3.6 Navorsingsmetode 

Die navorsingsmetode sluit verskeie ak:sies in. Eerstens word die data-insameling 

gedoen deur middel van fokusgroeponderhoude met die deelnemende ouers en kinders 

en vraelyste wat deur die ouers voltooi word. Laastens word die data geanaliseer. 

3.6.1 Data-insameling 

Die data-insamelingsmetode wat vir hierdie studie geselekteer ts, ts fokusgroep

onderhoude met die deelnemende ouers en kinders. 

'n Fokusgroeponderhoud kan beskryf word as 'n doelgerigte bespreking deur 'n klein 

groepie individue in verband met 'n sekere onderwerp onder Ieiding van 'n fasiliteerder 



49 

(Krueger 1994:16). Die doel van die onderhoud is om meer inligting in te win en tot 

beter insigte te kom. Die navorser gebruik die opinies en inligting soos deur die 

deelnemers verskaf word, om tydens induktiewe redenering nuwe konsepte of teoriee in 

verband met die onderwerp te skep. 

Die fokusgroeponderhoud word gedoen in die vorm van 'n oop bespreking, waar elke 

deelnemer aangemoedig word om hul ervarings en opinies te deel om sodoende 'n 

indiepte bespreking daar te stel. Die ideale grootte van die groep is ses tot nege 

deelnemers (Schurink, Schurink & Poggenpoel1998:315). 

Die taak van die fasiliteerder is om v66r die onderhoud die konsep wat bestudeer word, 

duidelik te definieer en om kritieke vrae, wat die essensie van die studie raakvat, te 

identifiseer. Tydens die onderhoud stel die fasiliteerder hierdie vrae as oopvrae, moedig 

deelname aan en vra verduidelikings van onduidelikhede. Die fasiliteerder moet 

deurentyd non-direktief optree en daarna streef om haar eie vooroordele uit die 

bespreking te hou (Denzin & Lincoln 1994:364). 

Die fokusgroeponderhoud word op oudioband opgeneem en verbatim getranskribeer. 

Die transkripsie word gebruik as basis vir die dataverwerking. 

Die volgende vrae is tydens hierdie studie aan die deelnemers van die 

fokusgroeponderhoud gestel: 

• Wat was u belewenis in verband met die invloed van die saamleestegniek op die 

ouer-kindverhouding? 

• Indien die saamleestegniek wei 'n invloed op die verhouding gehad het, benoem die 

spesifieke aspekte van die tegniek wat die verhouding be1nvloed het. 

Die ouers is ook versoek om 'n kort gestruktureerde vraelys (Sien bylae A) in te vul. 

Die vraelys bevat oopvrae in verband met die hipotetiese aspekte wat die ouer

kindverhouding tydens die saamleestegniek kon be1nvloed soos vervat in Tabel 2.1. 
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3.6.2 Data-analise 

Data-analise kan beskryf word as die proses om orde, struktuur en betekenis te verkry 

uit 'n massa ingesamelde data. Temas offaktore wat relevant is vir die verstaan van die 

verskynsel word uit die data geYdentifiseer en dan word verbande en samehang tussen 

die faktore weer gerekonstrueer om tot insig in die oorsake en aanleidende faktore tot 

die verskynsel te kom (Marshall & Rossman 1995: 113). 

Volgens Marshall en Rossman (1995: 111) is data-analise 'n soeke na algemene 

uitlatings oor die verhouding tussen kategoriee van data. Die proses is intultief en die 

navorser maak gebruik van verskillende denkstrategiee soos analise, induksie, sintese, 

"tussen hakkies plaas'' en logiese denke om temas en kategoriee te identifiseer 

(Creswell1998: 153). 

Tydens hierdie studie word die induktiewe benadering van Marshall en Rossman 

(1995:114-118) as riglyn gebruik vir die analisering van die data. Die volgende fases 

word geYdentifiseer, naamlik: 

• Organisering van die data: Die fokusgroeponderhoude word verbatim 

getranskribeer. Die navorser lees herhaaldelik deur die data wat vanuit die 

onderhoude en die vraelyste verkry is, om sodoende 'n geheelbeeld te kry. 

• Generering van temas, kategoriee en patrone: Hierdie fase vereis analitiese 

denke en 'n openheid ten opsigte van die data en kreatiwiteit. Die navorser lees weer 

deur die data en identifiseer herhalende woorde of :frases, asook persepsies en temas. 

Nadat die temas ge'identifiseer is, word dit in hoofkategoriee verdeel. Induktiewe 

denke word nou aangewend om tot nuwe insigte te kom en verbande te trek tussen 

die verskillende kategoriee. 

• Toets die ontwikkelende hipoteses: Die navorser bevraagteken nou die 

ontwikkelende hipoteses en verifieer dit met die data wat vanuit die literatuurstudie 

verkry is. 

• Soeke na alternatiewe verduidelikings: Die navorser poog om nuwe hipoteses te 

ontwikkel wat die verbande tussen die kategoriee en die navorsingsvraag die beste 

verklaar. Die data word ook deur 'n onafhanklike kodeerder gekategoriseer, waarna 
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die navorser en die onafhank:like kodeerder die geldentifiseerde temas, kategoriee en 

hipoteses bespreek. 

• Voorstelling van die data: Tydens kwalitatiewe navorsing word die resultate van 

die navorsing in teksformaat of tabelvorm weergegee. Die nuwe insigte en die 

interak:siepatrone word breedvoerig verduidelik. 

3. 7 Vertrouenswaardigheid van die navorsing 

Die doelstelling van enige navorsing ts om bevindinge te genereer wat so 

werklikheidsgetrou as moontlik is. Tydens die navorsing wend die navorser spesifieke 

metodes aan om die objektiwiteit te verhoog en die faktore wat die geldigheid en 

vertrouenswaardigheid van die studie bedreig, te verminder (Mouton & Marais 

1990:92). 

3. 7.1 Geldigheid 

Volgens Rubin en Babbie (1993:85) is navorsing geldig as dit die persepstes of 

interak:siepatrone van mense ak:kuraat reflekteer soos wat dit in die werklikheid 

voorkom. 

Die navorser poog in hierdie studie om die belewenisse van die ouers en kinders in 

verband met die invloed van die saamleestegniek op die ouer-kindverhouding so 

werklikheidsgetrou as moontlik weer te gee. Die navorser het doelbewus nie v66r die 

toepassing van die program met die respondente kontak gemaak: en hulle ingelig dat die 

invloed van die saamleestegniek op die ouer-kindverhouding bestudeer word nie. Die 

wete by die ouers dat die ouer-kindverhouding bestudeer word, kan moontlik 

veroorsaak: dat hulle tydens die toepassing van die tegniek op 'n onnatuurlike wyse 

klem plaas op die ouer-kindverhouding. 

Die geldigheid van die studie word verhoog deurdat die fokusgroeponderhoude op 

oudioband opgeneem en verbatim getranskribeer word (kyk 3.6.2). 'n Onbetrokke 

vakgenoot tree op as medekodeerder. Die medekodeerder gebruik die rou data en kan 
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haar onathanklike opinie tydens die kodering van die data vorm. Die resultate van die 

navorser en die medekodeerder word vergelyk voordat die resultate weergegee word. 

3. 7.2 Vertrouenswaardigheid 

By kwalitatiewe navorsing word verwys na die vertrouenswaardigheid van die studie en 

kan volgens Guba (Poggenpoel 1998:348-350) in terme van waarheidswaarde, 

konsekwentheid, toepaslikheid en neutraliteit, geevalueer word. 

• Die waarheidswaarde van inligting is voldoende indien dit die fenomeen so 

akkuraat beskryf dat ander persone wat kennis dra oor die fenomeen die belewenis 

daarvan erken en daarmee kan identifiseer. 

• Konsekwentheid impliseer dat dieselfde resultate verkry sal word indien die studie 

herhaal word deur ander navorsers met dieselfde deelnemers of in dieselfde 

omstandighede. 

• Toepaslikheid verwys na watter mate die bevindinge toegepas kan word op ander 

groepe of in verskillende omstandighede. Tydens fenomenologiese navorsing poog 

die navorser om die unieke persepsie van die deelnemer oor die fenomeen in 'n 

spesifieke omstandigheid te bestudeer en is dit moeilik om resultate na verskillende 

omstandighede te veralgemeen. Daar kan egter basiese bevindinge wees wat 

universeel aan die fenomeen is en wei in verskillende omstandighede dieselfde sal 

wees. 

• Tydens die studie moet die navorser ten aile tye poog om neutraal te bly sonder 

enige vooroordele. Tydens die data-insameling en fokusgroeponderhoude poog die 

navorser om nie haar persepsie van die fenomeen bekend te maak nie aangesien dit 

die opinies van deelnemers kan bei'nvloed. Die navorser moet ook in so 'n mate 

rapport opbou met die deelnemers, dat bulle bereid is om by die oop vrae hul eie 

opinies weer te gee, hoewel dit teenstrydig mag wees met die res van die groep. 

Tydens die data-analise poog die navorser om temas te kategoriseer soos wat dit in 

die data voorkom en nie volgens die navorser se vooropgestelde persepsies nie. 

Verdere tegnieke om die vertrouenswaardigheid van die studie te verifieer, is 

triangulering (intermetodiese kruisvalidasie) en die gebruik van 'n eksterne 

vakgenoot. 
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• Triangulering is volgens Miles en Huberman (1994:267) die toepassing van 

veelvuldige tegnieke uit verskillende perspektiewe om deur middel van hut 

komplimentariteit mekaar se leemtes aan te vul. Die doel van triangulering is om te 

verseker dat aile aspekte van die fenomeen ondersoek is. Tydens hierdie studie is 

data verkry deur middel van fokusgroeponderhoude vanuit die perspektiewe van die 

ouers sowel as die kinders en die voltooii:ng van vraelyste deur die ouers. Daar was 

ook oop vrae in die vraelyste en antwoorde is geanaliseer om patrone, temas en 

kategoriee te identifiseer wat met die fokusgroeponderhoude ooreenkom. 

• Die medekodeerder doen ook data-analise van die getranskribeerde onderhoude en 

sodoende kan die twee partye se koderings vergelyk word. 

3.8 Etiese oorwegings 

Strydom (1998:24) beskryf etiese oorwegings soos volg: "The set of rules which is 

widely accepted and which offers rules and behavioural expectations about the most 

correct conduct towards experimental subjects, other researchers and assistants". 

Die etiese oorwegings dien as riglyn en standaard waarvolgens elke navorser sy of haar 

toepassing van die navorsing evalueer. Tydens kwalitatiewe navorsing en spesifiek 

tydens die fokusgroeponderhoude, is die navorser subjektiefbetrokke en word die etiese 

standaarde van die navorsing grootliks bepaal deur die navorser self en haar waardes 

(Neuman 1997:443). 

Om die regte en privaatheid van die deelnemers te verseker, is die volgende etiese 

maatreels tydens hierdie studie toegepas: 

• Toestemming is van die skoolhoof verkry dat die studie by die skool voltrek mag 

word. 

• Na afloop van die saamleesprogram is ondubbelsinnige inligting aan die deelnemers 

verskaf in verband met die doel en prosedures van die studie asook die rol van die 

navorser, sodat die deelnemers vrywilliglik 'n keuse kon uitoefen in verband met 

deelneme at dan nie (Strydom 1998:26). 
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• Vertroulikheid met betrekking tot die identiteit en persoonlike besonderhede van die 

deelnemers is verseker deur die besonderhede anoniem te hou (Bryman & Burgess 

1999:53). 

• Die privaatheid van die deelnemers is gerespekteer deurdat die deelnemers enige tyd 

aan die studie kon onttrek indien bulle dit sou verkies (Neuman 1997:446). 

• Erkenning is gegee aan aile bronne wat gebruik is en terugvoer moet aan die 

deelnemers gegee word as 'n vorm van erkenning en waardering vir hul deelname. 

• Die finale verslag moet aile essensiele inligting akkuraat, objektief en 

ondubbelsinnig beskryf(Strydom 1998:33). 

3.9 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is die navorsingsontwerp en -metode asook die vertrouens

waardigheid en die etiese aspekte tydens die navorsing, breedvoerig bespreek. 

In Hoofstuk 4 word die data vanuit die empiriese navorsing voorgestel, geanaliseer en 

vergelyk met die literatuur om die navorsingsresultate te bekom. 
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DATA- ANALISERING EN 

BESPREKING VAN RESULT ATE 

In Hoofstuk 3 is 'n uiteensetting gegee van die navorsingsontwerp. Die wyses van data

insameling en -analise is breedvoerig bespreek. 

Die data word verwerk met die doel om die navorsingsvraag te kan beantwoord, 

naamlik: "Wat is die invloed van die saamleestegniek op die verhouding tussen die ouer 

en die kind met leesprobleme ? " 

In hierdie hoofstuk word die data, wat vanuit die empiriese navorsing verkry is, verwerk 

en die resultate word sistematies voorgestel. 

4.2 Die redusering en organisering van die data 

Daar moet ingedagte gehou word dat hierdie studie kwalitatief van aard is en dat die 

navorser poog om die sosiale interaksies tussen die ouers en kinders tydens die 

saamleestegniek binne die konteks te verken, beskryf, evalueer en verklaar (kyk 3.3 .2, 

3.3.3, 3.3.4). 

Die rou data bestaan uit die getikte woordelikse transkripsies van die 

fokusgroeponderhoude met die ouers en kinders asook uit die vraelyste wat deur die 

ouers ingevul is. 

Analisering van data is die proses waarvolgens orde, struktuur en betekenis verkry 

word vanuit die rou data. Die induktiewe benadering van Marshall en Rossman 

(1995:114-118) is as riglyn gebruik vir die verwerking van die inligting vanuit die 

fokusgroeponderhoude en vraelyste (kyk 3.5.3). Die transkripsies is verwerk deur 

temas, kategoriee en subkategoriee te identifiseer. Tydens hierdie proses gaan die 

navorser induktief te werk deur herhalende kategoriee wat deur die ouers en kinders 
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genoem Is, te identifiseer. Die analisering van data op sigself voorsien egter nie 

antwoorde nie. Volgens Creswell (1998: 153) moet die navorser die inligting 

interpreteer en verldaar om betekenis te konstrueer. Vanuit hierdie interpretasies kon 

die navorser temas identifiseer wat die navorsingsvraag beantwoord. 

Aanhalings vanuit die transkripsies word ingesluit by die bespreking van die temas. Die 

aanhalings word ingesluit om die belewenisse van die ouers en kinders weer te gee. 

Tydens die literatuurstudie is die navorsingsprobleem deeglik deurdink, verfyn en 

vanuit resente bronne nagevors. Die temas en kategoriee word telkens met inligting 

vanuit die literatuur geverifieer om die ontwikkelende hipoteses te toets (kyk 3.5.3) en 

om sinvolle interpretasies te maak. 

4.3 Bespreking van die resultate 

Die interpretasie van die rou data het die volgende temas, kategoriee en subkategoriee 

opgelewer. 

4.3.1 Samevatting van die geidentifiseerde temas 

Die geldentifiseerde temas uit die empiriese ondersoek word in Tabel 4.1 tot 4.4 

saamgevat om 'n oorsig te verkry. Die geldentifiseerde temas word volledig in 4.3.2 

bespreek. 

Tabel4.1 

TEMAl: DIE INVLOED VAN DIE SAAMLEESTEGNIEK OP DIE 

OUER-KINDVERHOUDING 

KATEGORIE 

1. Positiewe ervaring. Verhouding bet verbeter. 

2. Die ouer as die sleutelfiguur in die Reeds bevredigende ouer-kindverhouding. 

saamleestegniek. Ouer moet persoonlike opofferings maak. 

Nie aile ouers is by magte om die 

saamleestegniek toe te pas nie. 
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Tabel4.2 

TEMA2: DIE SPESIFIEKE ASPEKTE VAN DIE SAAMLEESTEGNIEK 

WAT DIE VERHOUDING TUSSEN DIE OUER EN KIND 

BEiNVLOED 

KATEGORIE SUBKATEGORIEe 

1. Gestruktureerde program. Ouer ontvang opleiding. 

Kinders ontvang ook opleiding. 

2. Fisiese saamwees. Aanvaarding. 

Ondersteuning. 

3. Positiewe versterking. Verbeterde waaghouding. 

Verbeterde selfvertroue. 

4. Aangename ervaring. K waliteit -tyd. 

5. Kind kies eie boeke. Die kind voel bemagtig. 

Erkenning van die unieke behoeftes van 

die kind. 

6. Gesamentlike besluitneming. Onderhandeling oor die tyd en plek. 

Tydsduur van lees. 

Tabel4.3 

TEMA3: SELFEVALUERING OOR DIE OUER-KINDVERHOUDING 

DEUR DIE OUERS NA AFLOOP VAN DIE SAAMLEES-

TEGNIEK 

KATEGORIE SUBKATEGORIEe 

1. Opvoedingsfoute as gevolg van Ongeduldig - moet woorde herhaal. 

angstigheid by die ouer. Wil voortdurend korreksies maak. 

Ouer se werkspoed te vinnig. 

Oonnatige druk op die kind. 

2. Insigte waartoe die ouer gekom het Gun die kind die vryheid om foute te 

mi die saamleesprogram. begaan. 

Realistiese beeld van die kind. 

Ouer minder bekommerd. 

Ouer voel meer positief oor die kind. 
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Tabel4.4 

TEMA4: DIE TOEPASLIKHEID VAN VAARDIGHEDE WAT 

TYDENS DIE SAAMLEESTEGNIEK AANGELEER IS 

KATEGORIE SUBKATEGORIEe 

1. V aardighede wat die ouers geleer bet. Positiewe versterking. 

Meer geduldig. 

Gee meer ondersteuning. 

Ouers voel meer bemoedig. 

2. V aardighede wat die kinders geleer bet. Persoonlike doelwitte ten opsigte van lees. 

Opdeel van tyd as motivering. 

Verbetering van skoolwerk. 

4.3.2 Bespreking van die temas en kategoriee 

Die resultate van die studie soos vervat in die temas, kategoriee en subkategoriee word 

vervolgens bespreek. 

TEMA 1: 

Kategorie 1: 

DIE INVLOED VAN DIE SAAMLEESTEGNIEK OP DIE 

OUER-KINDVERHOUDING 

Positiewe ervaring 

Die ouers sowel as die kinders bet saamgestem dat die invloed van die saamleestegniek 

op die ouer-kindverhouding positief was "We 've built a good relationship, .. . it 

definitely had a positive influence on our relationship, ... yes, we both enjoyed the time 

together ... , It helps me to spend more time with my mom ... ". Volgens die literatuur is 

saamleesprojekte reeds in Mitchell's Plain-Suid Afrika, Ohio-Amerika en in Brazilie 

toegepas (kyk 1.2.2.2). Na afloop van die toepassing van die saamleestegniek in hierdie 

wereldwye studies, bet die ouers vermeld dat die affektiewe band tussen die ouer en 

kind verbeter bet (Rasinski & Fredericks 1991:515). Dit blyk dus dat die 

saamleestegniek ook in hierdie studies 'n positiewe effek op die ouer-kindverhouding 

gehad bet. 
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Kategorie 2: Die ouer as die sleutelfiguur in die saamleestegniek 

'n Gemeenskaplike faktor by aldie deelnemende ouer-kindpare was dat hulle reeds 'n 

bevredigende ouer-kindverhouding gehad het " ... with regards to our relationship, we 

had a fairly strong relationship". Vanuit die literatuur meld Levy (2000:7) dat die ouer 

die verantwoordelikheid moet aanvaar en die Ieiding neem tot die stigting van 'n goeie 

ouer-kindverhouding (kyk 2.2). Die ouers het dus reeds 'n goeie ouer-kindverhouding 

gelnisieer en om hierdie rede kan die afleiding gemaak word dat die deelnernende ouers 

omgee vir die sosio-emosionele ontwikkeling van hul kinders. Die ouers ken dus hul 

kinders se swak en goeie eienskappe en doen moeite om die kind se probleemareas aan 

te spreek (kyk 2.3). In hierdie geval spreek die ouers hul kinders se leesprobleem aan 

deur die moeite te doen en opofferings te maak om die saamleestegniek toe te pas. 

Die emosionele stabiliteit en fisiese geordenheid van die ouer het 'n kardinale invloed 

op die sosio-emosionele ontwikkeling van die kind (kyk 2.3), omdat die kind die ouer se 

gedrag navolg, ten spyte daarvan dat die ouer ander verbale uitsprake maak (Lamb et al. 

1999:63). Ten opsigte van die ondersoekgroep het dit dikwels selfdissipline van die 

ouers vereis om vir vyf dae van die week tyd in te ruim vir die saamlees en om die 

leessessie rustig te betree "It is difficult to read every night, but you have to dissipline 

yourself, because if you let him down and he loses interest, it will have serious 

repercussions, ... some nights I'm too stressed, then we won't do it because the child 

picks it up if you're not relaxed". Die ouer het ten spyte van spanning, positief en 

verantwoordelik die Ieiding in die saamleessessie geneem. 

Tydens 'n fokusgroeponderhoud het een ouer die opmerking gemaak dat sy weet van 'n 

ander ouer wat die saamleesprogram gestaak het. Dit wil dus voorkom dat nie alle ouers 

die saamleestegniek kan toepas nie, aangesien hulle nie bereid is om die persoonlike 

opofferings te maak nie. Dit kan ook toegeskryf word aan hul gebrek aan die nodige 

emosionele stabiliteit wat deur die tegniek van die ouers vereis word (kyk 2. 6) " ... 

sommige ouers is te ongeduldig en sukkel om herhaaldelik 'n woord te se, ... die lesery 

ontaard dan later in 'n bakleiery en verloor die genot-aspek". 

Die ouer vervul dus 'n sleutelrol by die toepassing van die saamleestegniek. Indien die 

ouer nie by magte is om die saamleestegniek met redelike akkuraatheid toe te pas nie, 



60 

sal die verhouding tussen die ouer en kind waarskynlik me as gevolg van die 

saamleestegniek verbeter nie. 

TEMA2: DIE SPESIFIEKE ASPEKTE VAN DIE SAAMLEESTEGNIEK 

WAT DIE VERHOUDING TUSSEN DIE OUER EN KIND 

BEiNVLOED 

Die saamleestegniek is 'n gestruktureerde program wat sekere aspekte beklemtoon 

waarvolgens die tegniek toegepas moet word. Verskeie van hierdie aspekte het 'n 

invloed op die verhouding tussen die ouer en die kind. 

Kategorie 1: Gestruktureerde program 

• Ouers ontvang opleiding 

Dit het vanuit die fokusgroeponderhoude sowel as die literatuur (kyk 1.2.2.2) na vore 

gekom dat ouers soms onseker is oor hoe om hul kinders te help met lees. Aan die begin 

van die saamleesprogram ontvang aile ouers en hul kinders opleiding in verband met die 

toepassing van die tegniek, waarin aile aspekte duidelik uiteengesit word (kyk 2.6.1). 

Die ouers het tydens hierdie studie bevestig dat opleiding in verband met die toepassing 

van die tegniek van uiterste belang is "It made me feel safe because I knew exactly what 

to do and if I needed help I could ask the monitor, ... it shows the parent how to help the 

child and because the parent has knowledge the child is not scared to try or ask for 

help". Die ouers het sekuriteit beleef, omdat hulle geweet het wat van hulle verwag 

word en hulle kon daarom hul kinders met selfvertroue in die leessituasie begelei. Levy 

(2000:71) noem dat dit die ouers se verantwoordelikheid is om kennis in te win in 

verband met strategiee tot behoorlike opvoeding sodat hulle nie onrealistiese eise aan 

hul kinders stel nie en hul kinders kan begelei tot gesonde sosio-emosionele 

ontwikkeling (kyk 2.4.2). 

• Kinders ontvang ook die opleiding 

Die kinders het ook die opleiding deurgaan en beskik dus ook oor kennis in verband met 

die toepassing van die tegniek. Die feit dat vaste riglyne gegee is vir die 
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saamleestegniek, byvoorbeeld dat daar vir vyf tot tien minute vir minstens vyf dae per 

week gelees moet word en dat die ouer slegs die woord verskaf sonder enige negatiewe 

terugvoer, het veilige grense geskep tydens die leessessie. Volgens Rosemond (1992:30) 

skep die daarstelling van doeltreffende grense sekuriteit, waarbinne <n persoon kreatief 

en konstruktief en met selfvertroue kan optree (kyk 2.3). Die gestelde riglyne het dus 

konflik tussen die ouer en kind tydens die leessituasie verhinder of verminder omdat 

elkeen geweet het wat van hom of haar verwag word " ... he knew that we had to read 

five times a week and that I'm not the bad guy, but the program requires it, ... ~ het my 

soms herinner dat ~ nie die woord hoef uit te spel nie, maar dat ek dit vir haar moet 

se". 

Kategorie 2: Die fisiese saamwees 

• Aanvaarding 

Volgens Jernberg (1999:xxii) openbaar <n mens aanvaarding van die ander persoon as 

jy fisies in sy nabyheid wil wees en hom of haar liefdevol aanraak (kyk 2.3). Levy 

(2000:100) noem in aansluiting by Jernberg dat oogkontak, fisiese aanraking, glimlag 

en gesprekvoering sleutel-faktore is vir die bevordering van die ouer-kindverhouding. 

Tydens hierdie studie het die ouers en die kinders die fisiese nabyheid en saamwees 

tydens die leessessie genotvol gevind "... dit was lekker om bymekaar te sit, .. . it was 

fun and he nearly sat on top of me ... ". Dit wil dus voorkom asof die fisiese saamwees 

tydens die leessessie aanvaarding tussen die ouer en kind openbaar. Dit laat die kind 

geborge voel en hy vertrou dat sy ouer hom sal ondersteun indien hy hulp nodig het 

(Howe et al. 1999:21). 

• Onderstenning 

Die feit dat die ouer fisies teenwoordig is maak dit vir die ouer moontlik om die kind 

tydens -die leesproses te ondersteun. Die kleiner kinders verkies dat die ouers hardop 

saam met hulle lees "I need my mom to copy what I say because I'm not very good at 

describing words ... ", maar die ouer kinders verkies dat die ouers slegs die woord se 

indien hutle onseker is " ... if I can't prenounce a word my mom will say the word and I 

must say it qfter her". Donald et al. (1997:249) noem dat indien die ouer haar kind op 
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sy spesifieke ontwikkelingsvlak aanvaar, sy hom kan ondersteun en begelei. John 

Bowlby (1989:36) is verder van mening dat ondersteuning een van die eienskappe van 

'n hegte ouer-kindverhouding is (kyk 2.4). 

Kategorie 3: Positiewe versterking 

• Verbeterde waagbouding 

Die riglyne van die saamleestegniek stel dat die ouer die kind se leesvaardigheid 

positief moet versterk deur die woord vir die kind te se indien hy sukkel en die woord 

te herhaal indien nodig. Die ouer moet ook die kind aanmoedig en erkenning gee vir 

gedeeltes wat goed gelees is. Die ouer mag nie die kind voortdurend korrigeer, dwing 

om die woord te klank of met die kind raas nie (kyk 2.6.1). Die feit dat die ouer die 

woord herhaaldelik vir die kind seen die wete by die kind dat hy nie gaan raas kry nie 

veroorsaak 'n groter bereidheid by die kind om die leesproses aan te pak "/don't like it 

with my dad because he says I must break up the word, but my mom say the word to me 

... ". Die kind toon dus 'n beter waaghouding want hy weet sy ouer is daar om te help 

as hy sukkel " ... .sy Was' nie meer bang om te pro beer nie ... ". Volgens Mary Ainsworth 

(LaFreniere 2000: 142) sal 'n kind begin eksploreer indien hy geborge voel in die 

situasie (kyk 2.3). 

• Verbeterde selfvertroue 

Die wete dat die ouer tydens die leesproses die woord sal herhaal en dat die kind 'n fout 

mag begaan sonder om negatiewe terugvoer van die ouer te ontvang, verleen 'n gevoel 

van sekuriteit aan die kind "... because of the positive reinforcement he was not 

frightend to make a mistake in reading the words ... ". Rogers (Santrock 2000:426) wys 

op aanvaarding, waardering en om positief teenoor 'n persoon te wees ten spyte van die 

persoon se gedrag, as ''Unconditional positive regard". Die onvoorwaardelike positiewe 

terugvoer aan die kind tydens die saamleestegniek resulteer in verbeterde selfvertroue 

tydens die leessituasie "... .sy het selfvertroue gekry, voorheen het .sy geweier om te lees 

... ". Die kind is gevolglik bereid om moeiliker leesstof aan te pak. Indien die kind die 

leessituasie met meer selfvertroue betree, glo die kind in sy eie vermoens en het 'n 

groter kans om sukses te behaal. 
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Indien die kind sukses behaal, leer hy ook om van lees te hou "... he began to like 

reading ... ". Dit het 'n verdere positiewe effek op die kwaliteit van die kind se 

skoolwerk en die hoeveelheid tyd wat die ouer moet spandeer om die kind te help met 

sy huiswerk Die feit dat die ouer die kind ook positief aanmoedig en prys vir 

vaardighede wat die kind kon bemeester (kyk 2.6.1), veroorsaak: dat die kind sowel as 

die ouer die saamleessessies as 'n spesiale tydjie saam beleef " ... it was something we 

both looked forward to ... ". 

Kategorie 4: Aangename ervaring 

• Kwaliteit-tyd 

Meier (1992:4) noem dat die ouer haar belangstelling by die kind openbaar deur fisies 

en emosioneel betrokke te raak: by die kind. Dit impliseer dat sy die kind waardig 

genoeg ag om tyd in te ruim om genotvolle aktiwiteite saam met hom te doen (kyk 2.3). 

Tydens die saamleesprogram moes die ouers daagliks hulself dissiplineer en tyd inruim 

vir die saamleessessie " ... you must disipline yourself and spend time together every 

night. It works well, he looks forward to it ... ". Die saamleessessies was aangename 

kwaliteit-tyd wat albei partye geniet het " ... it was a special time for us, I kind of liked 

it very much". Die ouer en kind het 'n hoek van die kind se eie keuse saamgelees en ook 

die inhoud van die boek op 'n ontspanne wyse bespreek. 

Kategorie 5: Die kind kies eie boeke 

• Die kind voel bemagtig 

Die kind voel bemagtig deurdat hy boeke kan selekteer wat hom interesseer "... it was 

fun to get dif.firent books, the ones that I like ... ". Die kind kon egter ook boeke van 

verskillende moeilikheidsgrade kies (kyk 2. 6.1) "Dit was lekker want jy kon moeilike en 

maklike boeke Ides. By die moeiliker boeke het my ma my gehelp deur die woorde te 

se ... ". Die kind voel dus gemotiveerd en in beheer van die situasie. Meier (1992:26) 

noem verder dat die ouer die kind se potensiaal moet aanvaar en nie oormatige druk op 

die kind plaas nie. Dit het egter voorgekom asof sommige ouers angstig geraak: het 

indien hul kind 'n boek gekies het wat volgens die ouer se standaard nie voldoende was 
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nie '1/ I took out a book with a lot of pictures, my mother would say next time I must 

take out a book with more words. I didn't like that because I like to look at the 

pictures". Die kind het in hierdie geval die aktiwiteit nie meer as genotvol beleef nie en 

nie meer in beheer gevoel nie. 

• Erkenning van die unieke behoeftes van die kind 

lndien die ouer die kind toelaat om sy eie boeke te kies, gee die ouer erkenning aan die 

unieke persoonlikheid en temperament van die kind " ... my dad says I can take out what 

I want. I like difficult books like virus breakouts ... ". Volgens Thompson (1999:61) is 

temperament 'n belangrike dimensie van individualiteit. Sanson en Rothbart (1995:27) 

is verder van mening dat goeie ouers sensitief is vir die kind se unieke temperament en 

individualiteit en dit gevolglik in ag neem en respekteer. Die kind beleef dus dat sy ouer 

hom respekteer en sensitiefis vir sy behoeftes (kyk 2.3). 

Kategorie 6: Gesamentlike besluitneming 

• Onderhandeling oor die tyd en plek 

Die saamleestegniek is 'n gestruktureerde program wat vereis dat die ouer nie die kind 

mag dwing om te lees wanneer hy besig is met iets anders nie en dat 'n rustige plek 

gekies moet word waar die ouer en kind nie gesteur sal word nie (kyk 2.6.1). Die ouer 

en kind moet dus in kommunikasie tree en onderhandel oor die tyd en plek waar gelees 

gaan word 'The first time I said in my mom's room and my dad said it is too noisy. So I 

said my room and my dad said it is too comftable and then we decided on my brother's 

room, ... we normally do it qfter supper when we 're not so hungry. We decide together 

on the time ... ". Gray (1999:xxviii) is van mening dat die ouer die vaardigheid moet 

aanleer om op so 'n wyse na haar kind te luister dat sy die kind se unieke behoeftes sal 

leer ken en dat die kind die vrymoedigheid openbaar om sy denke met haar te deel (kyk 

2.3). Die ouers word dus deur middel van die tegniek gehelp om beter kommunikasie 

met hulle kinders te bewerkstellig " ... communication was more open ... ". 
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• Tydsduur van lees 

Die feit dat die kind slegs vir vyf tot tien minute 'n dag hoef te lees, het as aansporing 

vir die kind gedien. Dit wil egter voorkom asof die kinders selde minder as tien minute 

gelees het en dat die ouers die kind probeer uitdaag het om Ianger te lees "I read for 

about 20 minutes, I would read for about 15 minutes and then I would stop ... ". 

Kenmerkend van 'n toereikende ouer-kindverhouding (kyk 2.3) is dat die ouer 'n 

realistiese persepsie sal he van die kind se vermoens en daarvolgens uitdagings aan die 

kind stel sonder om oormatige druk op die kind te plaas (Meier 1992:26). Sommige 

ouers het daarin geslaag om die kind op die korrekte wyse uit te daag en sodoende 

verdere ontwikkeling aangemoedig "... let's do one page more, but if I said no we 

would stop ... ". Soms was die kind moeg en moes die ouer by die voorgestelde tyd 

berus. 

TEMA3: SELFEV ALUERING OOR DIE OUER-KINDVERHOUDING 

DEUR DIE OUERS NA AFLOOP VAN DIE SAAMLEES

TEGNIEK 

Kriegler (1990:333) noem dat ouers 'n emosionele rouproses beleefindien hulle uitvind 

dat hul kind 'n leesprobleem het. Sommige ouers kom tot aanvaarding van die 

probleem, maar ander ouers voel steeds angstig en gefiustreerd. Hulle tree gevolglik 

ongeduldig op teenoor die kind omdat hulle spesifieke emosies nog nie kon verwerk nie 

(kyk 2.5). Tydens die fokusgroeponderhoude het die ouers die feit bespreek dat hulle 

tydens die toepassing van die saamleestegniek bewus geraak het van opvoedingsfoute 

in die ouer-kindverhouding wat voortspruit uit 'n onafgehandelde rouproses in verband 

met die leesprobleem van hul kind " ... the paired reading taught me quite a few things 

about myself and my relationship with my child ... ". Sommige ouers was angstig oor 

die kind se gebrekkige leesvaardigheid en die kind se toekomsmoontlikhede indien hy 

nie goed kan lees nie "I was worried that he is totally incompetent and would go 

nowhere". Hulle het besef dat hierdie opvoedingsfoute die ouer se vermoe om die kind 

tot positiewe sosio-emosionele ontwikkeling te begelei, belemmer (Levy 2000:49) en 

dat hulle dit tydens die leessessies moes aanspreek "I realised that I'm too impatient 

and that I didn't give my child the time that he deserved ... ". 
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Kategorie 1: Opvoedingsfoute as gevolg van angstigbeid by die ouer 

• Ongeduldig - moet woorde berbaal 

Die ouers moes waak daarteen om nie ongeduldig te raak as bulle dieselfde woord 

telkens moes herhaal nie "I know I'm impatient but I learned enough patience to be 

able to help him, ... you assume that they would retain a word after you said it the first 

time". Die ouer raak angstig en ongeduldig omdat die kind die woord nie vinnig 

genoeg onthou nie. Die ouer kan selfs die persepsie huldig dat die kind nie voldoende 

oplet nie of lui is (kyk 1.2.1 ). Die kind voel die persepsie aan wat die ouer van hom 

huldig. Dit maak die kind meer angstig en belnvloed sy selfvertroue. Die kind is dan 

geneig om volgens die verwagtinge wat die ouer van hom huldig, te presteer (Arnold 

1985:60). Die saamleestegniek moedig die ouers aan om rustig te wees en eerder die 

kind te ondersteun en positief aan te moedig. Een ouer bet uit ervaring die volgende 

opmerking gemaak: "As jy net rustig raak en die woord herhaal sal sy dit wei later 

regkry ... ". Die ouers in hierdie studie moes ook in ag neem dat hul kinders 

leerprobleme ondervind en daarom meer herhaling benodig "... but then you must 

remember that they have a learning disability and problems with memory ... ". 

• Wil voortdurend korreksies maak 

Sommige ouers bet dit moeilik gevind om nie voortdurend korreksies te wil maak 

tydens die kind se lees nie "I found it quite difficult not to stop him and to correct every 

word, that would ruin the whole object of the reading, ... dit was 'n aanpassing om nie 

elke keer te wil se dat sy die woord moet uitspel nie ... ". Volgens Pretorius (1990:247) 

wys die oordrewe dwangmatige ouer voortdurend op die kind se foute en korrigeer 

dikwels dinge wat die kind doen of se (kyk 2.4). Die kind se selfvertroue en inisiatief 

word daardeur gesmoor. Die kind leer mettertyd die gewoonte aan om eerder niks te 

doen nie, want dan kan by nie fouteer en gekritiseer word nie. Tydens die 

saamleestegniek word die ouer aangemoedig om eerder klem te le op die woorde en 

sinne wat die kind wei kon lees as om die kind voortdurend te korrigeer (kyk 2.6.1) 'n 

Aktiewe poging word dus aangewend om suksesbelewing te verhoog en die kind se 

waagmoed te verbeter. 
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• Ouer se werkspoed te vinnig 

Die ouers moes oplet daama om by die kind se werkspoed aan te pas en nie hul spoed 

op die kind afte dwing nie " ... it taught me to slow down and to work at his pace ... ". 

Die ouer moet die kind se unieke persoonlikheid en temperament ken en daarvolgens 

uitdagings aan die kind stel (Sanson & Rothbart 1995:27). Volgens Van Niekerk 

(1991:92) beleef die.kind gevoelens van hulpeloosheid, mislukking en verwerping 

indien die ouer te hoe eise aan hom stel (kyk 2.4.2) " ... if my dad reads too fast I 

struggle ... ". Tydens die saamleestegniek moet die ouer by die kind se leesspoed 

aanpas en die kind eerder ondersteun in die leesproses as om vir hom voor te se. 

• Oormatige druk op die kind 

Die ouers moes 'n bewuste poging aanwend om rustig en kalm te bly en nie druk op die 

kind te plaas om sy leesvaardigheid vinniger te verbeter nie " ... you realise that you are 

so tensed up because your child struggles with reading and you have previously put so 

much pressure on the child that he can't read and the fun aspect goes out of it ... ". Die 

ouers besef dat die kind se leesprobleem realiteit is en dat bulle die probleem moet 

aanvaar (kyk 2.5). Hulle besef dat hulle sekere aanpassings sal moet maak (Levy 

2000:48). In hierdie geval moet die ouers nie oormatige druk op die kinders plaas om 

vinniger te lees, of te moeilike boeke uit te neem of te lank te lees nie, aangesien dit 

eerder die kind se waagmoed, selfvertroue en motivering om te lees, sal belemmer. 

Kategorie 2: Insigte waartoe die ouers gekom bet na die saamleesprogram 

• Gun die kind die vryheid om foote te begaan 

Die ouers kom tot die insig dat bulle die kind moet toelaat om foute te begaan "You 

must be able to give your child the freedom to make mistakes". Indien die kind weet dat 

hy foute mag begaan en dat hy nie voortdurend negatiewe terugvoer gaan kry nie, sal 

die kind volgens Santrock (2000:342) 'n groter waaghouding ontwikkel en ook 

probleemoplossingsvaardighede aanleer (kyk 2.3). Tydens die saamlees moet die ouer 

die kind toelaat om boeke van verskillende moeilikheidsgrade uit te neem en die mate 

van ondersteuning aanpas volgens die unieke behoefte van die kind. Indien die kind 
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meer foute met moeiliker leesstof begaan, moet die ouer die kind bemoedig en se: 

"Toemaar dit is 'n moeilike hoek, probeer netjou bes ... ". 

• Realistiese beeld van die kind 

Die ouers kry 'n meer realistiese beeld van die kind se leesvaardighede en ondervind 

soms dat die kind hul verwagtinge oortref omdat bulle die kind onderskat het "/ have 

learnt not to underestimate his abilities. As soon as he could read and master things he 

went beyond my expectations ... ". Volgens Jernberg (1999:xx:ii) sal ouers wat betrokke 

raak by hul kinders, die kind se unieke persoonlikheid en behoeftes leer ken en 'n meer 

realistiese beeld van hul kind opbou (kyk 2.3). Die ouers wat aan hierdie studie 

deelgeneem het, was soms onseker oor bul kind se potensiele leesvaardigbede, omdat 

ander probleme byvoorbeeld emosionele- of konsentrasieprobleme, die kind verbinder 

om sy voile potensiaal te bereik. Dit wil voorkom asof die ouers deur middel van die 

saamleestegniek 'n beter beeld kon kry van die kind se leesvaardighede en potensiaal 

ten opsigte van lees " ... you see more possibilities in your child ... ". 

• Ouer minder bekommerd 

Die ouers is minder bekommerd oor die kinders, want bulle besef dat die kind tog in 'n 

mate kan lees en homself kan help " ... you tend to worry less because now you can see 

that this child is not totally incompetent but can indeed go somewhere ... ". Dit is 

natuurlik vir ouers om bekommerd te wees oor die toekoms van hul kinders, veral in 

Suid-Afrika waar die werkloosheidsyfer so hoog is (Meyer 2001:5). Donald et al. 

(1997:248) noem dat ouers van kinders met leesprobleme die spanning meer intens 

ervaar omdat hul meen dat bul kind se leesprobleem sy werksmoontlikhede verder 

beperk (kyk 2.5). Die ouers in hierdie studie openbaar steeds kommer oor hul kinders 

se toekoms, maar voel minder angstig wanneer bulle sien dat die kind wei 'n mate van 

sukses met lees beleef 

• Ouer voel meer positief oor die kind 

Die ouer voel meer positief oor die kind omdat die kind se waaghouding, selfvertroue 

en leesvaardigheid verbeter het "/was very proud of him in knowing he could do it, I 
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was more encouraged ... ". Enige ouer koester ideale vir haar kind en indien die kind 

probleme ondervind en nie die droom van die ouer kan verwesenlik nie, is die ouer 

teleurgesteld (Kriegler 1990:332) en beleef verskillende negatiewe gevoelens teenoor 

die kind (kyk 2.5). Die ouer voel angstig en haar verwagtinge daal ten opsigte van die 

probleemarea van die kind. Tydens die toepassing van die saamleesprogram het die 

kind soms groot verbetering getoon in sy leesvaardighede en gevolglik 'n beter 

waaghouding en selfvertroue openbaar. Die ouers was meer positief en trots op hul 

kinders (kyk 2.6.2). Die ouers het ook meer positiewe terugvoer gegee aan die kinders 

"/could give more praise ... " en dit het gelei tot 'n beter ouer-kindverhouding. 

TEMA4: DIE TOEPASLIKHEID VAN VAARDIGHEDE WAT TYDENS 

DIE SAAMLEESTEGNIEK AANGELEER IS 

Kategorie l: Vaardighede wat die ouers geleer bet 

Die ouers het saamgestem dat die emosionele aspekte van die saamleestegniek, wat die 

ouer-kindverhouding kan verbeter, meer beklemtoon kan word tydens die 

opleidingsessie. Daar word tans tydens die opleidingsessie klem gele op die volgende 

aspekte, naamlik: 

Die opvoedingsfoute wat ouers begaan tydens die leessessie. 

Die riglyne vir die toepassing van die tegniek. 

Die effek wat die tegniek uitoefen op die leesvaardigheid van die kind. 

Dit wil voorkom asof die ouers die riglyne van die saamleestegniek wel suksesvol 

toepas. Hulle verkry positiewe resultate ten opsigte van die kind se leesvaardigheid, sy 

ingesteldheid teenoor lees en die verbetering van die ouer-kindverhouding. Volgens 

Gottman en DeClaire (1997:42) kan daar nie aangeneem word dat indien ouers lief is vir 

hul kinders, hulle natuurlik oor kennis sal beskik in verband met emosionele 

begeleiding nie. Dit blyk dan ook uit die studie dat sommige ouers nie voldoende 

opleiding in die opvoedkunde het om van nature die spesifieke aspekte in die 

saamleestegniek te identifiseer wat lei tot die verbetering van die ouer-kindverhouding 

me. 
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Sommige ouers kon egter van die aspekte in die saamleestegniek wat die ouer

kindverhouding verbeter, ook toepas in ander situasies waar interaksie tussen die ouer 

en kind plaasvind. Die aspekte sluit in die gebruik van positiewe versterking, die 

toepassing van meer geduld teenoor die kind en die verskaffing van meer ondersteuning 

tydens ander aktiwiteite van die kind. Verder leer die ouer ook om boopvol te bly ten 

opsigte van die kind se vordering. 

• Positiewe versterking 

Sommige ouers bet geleer om eerder positiewe versterking en aanmoediging, as raas en 

bestraffing, te gebruik as deel van dissiplinering en motivering tydens die opvoeding 

van bul kinders "/ certainly encourage him more often. I rather use positive feedback 

now, you get better results from the child ... ". Gray (1999:63) motiveer die basiese 

riglyn van positiewe versterking tydens die saamleestegniek met die volgende 

opmerking: "Children need lots of positive rei"nforcement through acknowledgment of 

their successes and forgiveness for their mistakes". Die ouers bet dus na aanleiding van 

die toepassing van positiewe versterking tydens die saamleestegniek geleer dat die kind 

meer gemotiveerd en gewillig is om saam te werk " ... they try harder, ... he seemed to 

thrive on the encouragement ... ". Die kind bet ook begin om positiewe aktiwiteite te 

inisieer om die erkenning van die ouer te kry (Lewis & Miller 1990:82). 

• Meer geduldig 

Die meerderbeid van die ouers bet besef dat bulle die kind angstig maak en demotiveer 

indien bulle ongeduldig optree " ... he seems to freeze if I get impatient and angry ... ". 

Volgens Donald et al (1997:249) poog die kind om die ouer tevrede te stel. Van 

Niekerk (1991:92) noem dat die kind egter nog meer sal sukkel om aktiwiteite te voltooi 

volgens die verwagtinge van die ouer, omdat bulle angstig is en bulpeloosbeid, 

verwerping en mislukking beleef(kyk 2.4.2). Volgens Van den Boom (1994:1459) kan 

ouers geleer word om minder ongeduldig en meer sensitief te wees vir bul kinders se 

beboeftes. Die verboogde sensitiwiteit veroorsaak dat die ouers meer betrokke sal wees 

en vinniger sal reageer indien die kind spanning beleef. Tydens die toepassing van die 

saamleestegniek bet die ouers besef dat bulle beter samewerking van die kind sal kry en 

die kind se seltbeeld sal bou indien bulle meer sensitief en geduldig optree "... ek sal 
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nou probeer om haar te begelei deur te vra wat ~ dink die antwoord is, eerder as om 

net ongeduldig die antwoord te gee ... ". 

• Gee meer ondersteuning 

Tydens die saamleestegniek was die ouer fisies teenwoordig om die kind in die 

leesproses te ondersteun. 'n Paar ouers het besef dat hul kinders ondersteuning op meer 

gebiede as net lees benodig "/learned that he needs support with many aspects ... ". 

Osborne (1989:200) en Donald et al. (1997:249) noem dat die ouer haar kind se 

persoonlikheid so goed moet ken dat sy sal weet watter situasies vir haar kind 

spanningsvol sal wees en wanneer hy empatie en ekstra hulp sal benodig (kyk 2.3). Die 

ouer kan die kind ondersteun op ander gebiede deur fisies betrokke te wees en kennis in 

te win in verband met die aktiwiteite van die kind om hom sodoende op sy 

ontwikkelingsvlak te kan begelei. 

• Ouers voel meer bemoedig 

Al die kinders het positiewe resultate op die gebied van lees behaal. Die feit dat die 

!cinders sukses behaal het op 'n gebied wat voorheen problematies was, het oormatige 

angstigheid by die ouers verminder en sommige ouers bemoedig. Die ouers was 

gemotiveerd om verdere probleemareas saam met hulle kinders aan te pak ". .. ek het 

geleer dat resultate moontlik is en vordering moedig weereens pogings aan om 'n 

volgende probleem aan te pak ... ". Donald et al. (1997:248) noem dat indien ouers 

minder angstig en meer gemotiveerd is, hulle meer produktiefbetrokke kan wees om die 

kinders se sterkpunte te verbeter en hulle met probleemareas te help. 

Kategorie 2: Vaardighede wat die kinders geleer bet 

Tydens die saamleestegniek het die kinders ook vaardighede aangeleer wat hulle op 

ander situasies kon toepas. Die kinders het hulle eie doelwitte begin stel ten opsigte van 

lees. Sommige kinders het ook beter begin beplan deur die tydsduur van take op te deel. 

Al die deelnemende !cinders se leesvaardigheid het verbeter en hierdie verbeterde 

vaardighede het 'n positiewe effek op hul skoolwerk weerspieel. Die ouers was trots op 

die kinders omdat hulle die aangeleerde vaardighede verder as die leessituasie kon 
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toepas. Dit het meegebring dat die ouers minder angstig was oor die kind se skoolwerk, 

meer bemoedig was oor die kind se toekomsmoontlikhede en oor die algemeen meer 

positiefteenoor die kind gevoel het (kyk tema 3 kategorie 2 en tema 4 kategorie 1). 

• Persoonlike doelwitte ten opsigte van lees 

Die saamleestegniek vereis dat die kind vir vyf dae per week vir minstens vyf minute 

moet lees. Sommige kinders was later selfgemotiveerd om te lees en het Ianger as die 

vereiste tyd gelees "/normally like to read about 20 minutes ... ". Sommige het selfs 

oor naweke gelees indien hulle die leestyd op 'n weeksdag gemis het " ... if we can 't do 

it one night in the week he will come on Saturday and he would want to read ... ". 

Sommige kinders het selfs in vakansietye gelees " ... in the holidays when I'm bored I 

would ask my mom to read, and we enjoyed it". Die boekie wat die moniteerder 

verskaf, het ook sommige kinders gemotiveer (kyk 2.6.1 ). Hulle wou graag lees om 'n 

inskrywing in die boekie te kon maak " ... he liked to see haw many booklets he could 

complete ... , . 

• Opdeel van tyd as motivering 

Een van die ouers het opgemerk dat haar kind homself motiveer om sy huiswerk te 

doen deur die take in korter tye op te deel en om tussenin te rus " ... ek het agtergekom 

dat my kind~ huiswerk opdeel in korter tye en tussenin rus, waar hy voorheen alles op 

een slag probeer doen het en dan konsentrasie verloor het. Ek dink dit is iets wat hy 

geleer het by die saamlees, dit klink nie so lank nie ". Die ouer het dus nie nodig om die 

kind te dreig om sy skoolwerk te doen nie, want hy is georganiseerd en voel in beheer 

van die situasie. 

• Verbetering van skoolwerk 

Die verbetering van die kind se leesvaardigheid het 'n positiewe effek op die kind se 

selfvertroue om ander leesstof aan te pak sonder die teenwoordigheid van die ouer " ... 

nou sal ek aileen lees, maar voorheen wou ek nie, ... his interest in mechano has grawn 

once he could read the instructions by himself ... ". Die feit dat die kind beter begrip 

van die gelese gedeelte kon toon, het die kind in die klassituasie toegerus om die 
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skoolwerk tot 'n groter mate te bemeester " ... it also improved his work performance at 

school, ... my spelling also improved because some of the words are also in my spelling 

test and I remembered them". 

4.4 Samevatting 

Die resultate van hierdie studie soos verkry uit die rou data is op induktiewe wyse 

gei'nterpreteer en die volgende temas is gei'dentifiseer: (i) Die invoed van die 

saamleestegniek op die ouer-kindverhouding, (ii) die spesifieke aspekte van die 

saamleestegniek wat die verhouding tussen die ouer en kind bei'nvloed, (iii) 

selfevaluering oor die ouer -kindverhouding deur die ouers na afloop van die 

saamleestegniek en (iv) die toepaslikheid van vaardighede wat tydens die 

saamleestegniek aangeleer is. Die resultate is toegelig met aanhalings vanuit die 

fokusgroeponderhoude en ondersteun en gekontroleer deur verwysings na relevante 

literatuur. 

In Hoofstuk 5 word die resultate van die literatuurstudie sowel as die empiriese studie 

kortliks saamgevat. Ten slotte word aandag gewy aan die gevolgtrekkings en leemtes 

van die studie en aanbevelings word gemaak. 
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GEVOLGTRE~G,LEEMTES 

EN AANBEVELINGS 

Tydens die voorlopige literatuurstudie is bepaal in watter mate die invloed van die 

saamleestegniek op die ouer-kindverhouding al nagevors is. In Hoofstuk 2 is die ouer

kindverhouding en die invloed daarvan op die sosio-emosionele ontwikkeling van die 

kind vanuit die literatuur nagevors. Die saamleestegniek is breedvoerig bespreek en 

laastens is daar in Hoofstuk 2 aandag geskenk aan die momente in die saamleestegniek 

wat ooreenstem met eienskappe vanuit 'n toereikende ouer-kindverhouding. Daarna is 

die empiriese navorsing voltrek, waartydens die invloed van die saamleestegniek op die 

ouer-kindverhouding op wetenskaplike wyse nagevors is. Die rou data is verkry deur 

middel van fokusgroeponderhoude met die deelnemende ouers en kinders en vraelyste 

wat deur die ouers voltooi is. Die rou data is daama ge'interpreteer en voorgele. 

Hoofstuk 5 dien as samevattende hoofstuk waarm die inligting vanuit die 

literatuurstudie en die empiriese navorsing opgesom word en gevolgtrekkings gemaak 

word. Die hoofstuk behandel ook die leemtes van die studie en die finale aanbevelings. 

5.2 Samevatting van die literatuurstudie 

Die literatuurstudie vorm 'n integrate deel van die navorsingsproses. Die bevindinge 

van ander navorsers dien as opsomming van dit wat reeds bekend is in 'n betrokke 

kennisarea. Die literatuuroorsig plaas die huidige studie in konteks en demonstreer die 

relevansie daarvan. 

Die begrip ouer-kindverhouding is eerstens omskryf (kyk 2.2). Die ouer

kindverhouding is 'n unieke verbondenheid tussen die ouer en kind aangesien hulle 

biologies aan mekaar verbind is. Die ouer inisieer aanvanklik die verhouding deur fisies 

vir die kind te sorg en 'n veilige hawe van liefde en sekuriteit vir die kind te skep. 

Namate die kind groter word, ontstaan 'n verhouding wat bestaan uit 'n aaneenlopende 
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geskiedenis van wederkerige interaksies tussen die ouer en kind. Die kwaliteit van die 

ouer-kindverhouding is van uiterste belang vir die affektiewe, kognitiewe, sosiale en 

konatiewe ontwikkeling van die kind. 

Die eienskappe van 'n toereikende ouer-kindverhouding en die invloed daarvan op die 

sosio-emosionele ontwikkeling van die kind is bespreek om die belang van 'n goeie 

ouer-kindverhouding te demonstreer (kyk 2.3). 

Opsommend kan gestel word dat 'n toereikende ouer-kindverhouding die volgende 

komponente bevat: Liefdevolle fisieke aanraking, emosionele betrokkenheid, 

sensitiwiteit vir die kind se behoeftes, erkenning en aanvaarding van die kind se unieke 

persoonlikheid, ondersteuning en emosionele begeleiding, die gepaste stel van 

uitdagings, die aanleer van dissipline, respek, verantwoordelikheidsin, kritiese denke, 

sosialevaardighede en kommunikasievaardighede (kyk 2.3). 

Die toereikende ouer-kindverhouding skep die geleentheid vir die ontwikkeling van 

positiewe sosio-emosionele ontwikkeling wat gereflekteer word in die volgende 

eienskappe by die kind: 'n Gevoel van veiligheid en sekuriteit, die belewing dat sy 

unieke behoeftes erken en aanvaar word en dat hy spesiaal is, vertroue dat hy kan 

staatmaak op ondersteuning en Ieiding van sy ouers, gesag kan aanvaar en kreatief binne 

sekere grense kan optree, aanvaarding van verantwoordelikheid, bevredigende 

aanwending van probleemoplossings-, kommunikasie- en sosialevaardighede. Die 

belangrikste eienskappe is egter dat die kind oor selfdissipline, selftespek en 

selfvertroue beskik en selfaktualisering kan bereik (kyk 2.3). 

Alie ouers is egter nie by magte om 'n toereikende ouer-kindverhouding daar te stel nie 

en dit bet 'n invloed op die sosio-emosionele ontwikkeling en gedrag van die kind (kyk 

2.4). Die faktore wat die ouer-kindverhouding kan rem, word verdeel in 

omgewingsfaktore en ongebalanseerde komponente in die opvoedingstyl van die ouer. 

Die omgewingsfaktore behels huweliksprobleme tussen die ouers, egskeiding en 

enkelouerskap, die beroep van die moeder asook werkloosheid en armoede in die gesin. 

Die ongebalanseerde komponente in die opvoedingstyl van die ouer sluit in 

permissiwiteit, oorbeskerming, wantroue in die kind, onkunde, oordrewe dwang-
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matigbeid, perfeksionisme, 'n voortdurende bestraffende bouding, verwaarlosing, 

verwerping, modellering van gebrekkige sosiale vaardigbede en aggressiewe gedrag. 

In bierdie studie is spesifiek aandag geskenk aan kinders met leesprobleme. Klem is 

daarom gele op probleme wat in die verbouding tussen ouers en kinders met 

leesprobleme kan manifesteer (kyk 2.5). Indien ouers uitvind dat bul kind 'n 

leesprobleem ondervind, deurloop bulle 'n emosionele rouproses omdat bulle afstand 

moet doen van die droomkind wat bulle gei'dealiseer bet. Drie fases word onderskei in 

die rouproses. Die primere fase sluit skok en ontkenning in. Die sekondere fase bebels 

gevoelens van ambivalensie, skuld, woede en skaamte. In die tersiere fase vind 

onderbandeling, die maak van aanpassings en aanvaarding van die kind se leesprobleem 

plaas. 

Laastens is die benutting van die saamleestegniek in die verbetering van die ouer

kindverbouding bespreek. Die aard van die saamleestegniek is verskaf (kyk 2 .. 6.1) en 

momente in die saamleestegniek wat moontlik tot die verbetering van die ouer

kindverbouding kan hydra, is volledig uiteengesit (kyk 2.6.2). 

5.3 Bevindinge van die empiriese studie 

Die rou data vanuit die vraelyste eil die fokusgroeponderboude met die ouers en kinders 

is georganiseer en vanuit die interpretasies bet verskeie hipoteses ontwikkel. Die 

bipoteses is telkens met inligting vanuit die literatuurstudie geverifieer en ondersteun. 

Die vier temas wat gei'dentifiseer is, word vervolgens bespreek. 

5.3.1 Tema 1: Die invloed van die saamleestegniek op die ouer-kindverhouding 

Die ouers sowel as die kinders bet vanuit bul persoonlike belewenisse bevestig dat die 

saamleesprogram 'n positiewe ervaring is en dat dit die verbouding tussen die ouer en 

kind verbeter bet. 

Dit bet egter na vore gekom datal die deelnemende ouer-kindpare reetls bevredigende 

verhoudings gebad bet voordat die tegniek toegepas is. Die saamleesprogram moet op 



77 

'n spesifieke wyse toegepas word en die ouer moes soms selfdissipline toepas en 

opofferings maak om die saamleestegniek met redelike akkuraatheid te kon toepas. Dit 

blyk dus dat die ouer die sleutel-figuur is in die toepassing van die saamleestegniek en 

dat die ouer oor genoegsame emosionele stabiliteit en fisiese geordenheid moet beskik. 

Indien die ouer me by magte is om die riglyne van die program met redelike 

akkuraatheid toe te pas nie, sal die verhouding tussen die ouer en kind waarskynlik nie 

verbeter deur die toepassing van die saamleestegniek nie (kyk 4.3.2 tema 1). 

5.3.2 Tema 2: Die spesifieke aspekte van die saamleestegniek wat die verhouding 

tussen die ouer en kind beinvloed 

Die saamleestegniek word in 'n gestruktureerde program vervat wat vooraf aan die 

ouers en kinders verduidelik en gedemonstreer word (kyk 2.6.1 ). In hierdie opsig het die 

ouers die waarde van die opleiding voor die toepassing van die tegniek beklemtoon. Die 

gestruktureerdheid van die program en die kennis oor die wyse van toepassing het 

sekuriteit by die ouers en kinders geskep en konflik verminder (kyk 4.3.2 tema 2). 

Die bereidheid van die ouer om tydens die leessessie fisies teenwoordig te wees 

openbaar dat die ouer die kind aanvaar en wil ondersteun. Die kind voel geborge en 

beleef dat die ouer hom sal ondersteun indien hy hulp benodig (kyk 4.3.2 tema 2). 

Die ouers het tydens die leessessie die kind positief versterk deurdat hulle die woord 

gese het in gevalle waar die kind gesukkel het en die kind aangemoedig en geprys het 

vir goed gelese gedeeltes. Die positiewe atmosfeer wat geheers het en die wete dat die 

ouer hom sal ondersteun, het 'n gevoel van sekuriteit by die kind geskep. Die kind het 

vervolgens 'n beter waaghouding geopenbaar en was bereid om die leesproses aan te 

pak. Die suksesbelewing tydens die leesproses het die kind se selfvertroue verbeter en 

hom weer aangemoedig om moeiliker leesstofaan te durf(kyk 4.3.2 tema 2). 

Dit het voorgekom asof die ouers sowel as die kinders die leessessies as 'n aangename 

ervaring beleef het. Die ouers het hierdie sessies gesien as deel van die daaglikse 

kwaliteit-tyd wat hulle aan hul kind spandeer (kyk 4.3.2 tema 2). 
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Verder het die kind bemagtig en in beheer gevoel deurdat hy die boeke van sy eie 

keuse, maar ook boeke van verskillende moeilikheidsgrade, kon selekteer. Deur hierdie 

vryheid aan die kind te gun, het die ouers openbaar dat hulle erkenning gee aan die 

unieke behoeftes en persoonlikheid van die kind. Sommige ouers het angstig gevoel 

indien die kind 'n maklike hoek gekies het en het daardeur oormatige druk op die kind 

geplaas (kyk 4.3.2 tema 2). 

Laastens het die gesamentlike besluitneming tydens die saamleesprogram die 

kommunikasie tussen die ouer en kind bevorder. Die ouer en kind het onderhandel oor 

die plek waar gelees word, die tyd wanneer gelees word en ook die tydsduur van die 

leessessie. Die kind het beleef dat hy deel het aan die besluitneming en nie deur die ouer 

oorheers word nie (kyk 4.3.2 tema 2). 

5.3.3 Tema 3: Selfevaluering deur die ouers oor die ouer-kindverhouding na 

afloop van die saamleestegniek 

Die ouers het bewus geraak van opvoedingsfoute wat hulle tydens die leessessies 

begaan het, omdat hulle angstig gevoel het oor die kind se gebrekkige leesvaardighede. 

Hulle het besef dat die opvoedingsfoute die kind se vermoe tot verbetering belemmer en 

dat hulle tydens die leessessie 'n aktiewe poging sal moet aanwend om die foute aan te 

spreek. 

Die ouers het soms ongeduldig geraak indien hulle telkens 'n woord vir die kind moes 

herhaal. Die kind het dan beleef dat sy ouer dink dat hy nie die vermoe het om die 

woorde vinnig genoeg te onthou nie en het dan meer gespanne geraak. Sommige ouers 

wou voortdurend die kind se foote korrigeer en het die kind vermaan om die woord uit 

te spel. Hierdie gewoonte van die ouer smoor die kind se waagmoed en selfvertroue en 

veroorsaak dat die kind die leessessie as onaangenaam beleef Die kind het in so 'n 

geval gepoog om die aktiwiteit te vermy. Verder was die leesspoed van die kind vir 

sommige ouers te stadig en dan het die ouer die kind probeer dwing om vinniger te lees. 

Die kind het dan gevoelens van mislukking en hulpeloosheid beleefwaar die ouer te hoe 

eise aan hom gestel het. Die effek van al bogenoemde opvoedingsfoute is dat die ouer 

oormatige druk op die kind plaas en dit belemmer die kind se selfvertroue en 

motivering om te lees. 



79 

Die ouers het tydens die saamleesprogram nie net bewus geraak van opvoedingsfoute 

nie, maar hulle het ook ander insigte in verband met hul kinders verkry. Die ouers het 

besef dat hulle die kind moet toelaat om foote te begaan sodat hulle 'n verbeterde 

waaghouding en probleemoplossingsvaardighede kan ontwikkel. Die ouers het ook 'n 

meer realistiese beeld gekry van die kind se leesvaardigheid en potensiaal ten opsigte 

van lees. Verder het die ouers minder angstig en bekommerd oor hul kinders se 

toekoms begin voel omdat die kind wei 'n mate van sukses met lees behaal het. 

Laastens het die ouers besef dat hulle meer positief voel oor hul kinders omdat die kind 

se waagmoed, selfvertroue en leesvaardigheid verbeter het. 

5.3.4 Die toepaslikheid van vaardighede wat tydens die saamleestegniek 

aangeleer is 

Dit blyk dat sommige ouers nie oor genoegsame kennis van die opvoedkunde beskik om 

van nature die emosionele eienskappe in die saamleestegniek, wat die ouer

kindverhouding verbeter, te identifiseer nie. Hierdie emosionele eienskappe van die 

saamleestegniek moet dus beter tydens die opleiding beklemtoon word. 

Dit het egter na vore gekom dat daar wei ouers was wat die emosionele eienskappe in 

die saamleestegniek, wat die ouer-kindverhouding verbeter, kon toepas in ander 

opvoedingsltuasies waar beide ouer en kind betrokke was. Die ouers het meer gebruik 

gemaak van positiewe versterking omdat die kind dan meer gemotiveerd was en beter 

samewerking gegee het. Die meeste ouers het geleer om meer geduldig en sensitief ten 

opsigte van hul kinders se behoeftes te wees. Die ouers het verder tot die insig gekom 

dat hulle ondersteuning aan die kind kan hied deur by verskeie aktiwiteite in die kind 

se lewe betrokke te raak. Laastens het die sukses wat die kind op leesgebied behaal het, 

die ouer bemoedig om verdere probleemareas saam met die kind aan te pak (kyk 4.3.2 

tema 3). 

Die kinders het ook vaardighede vanuit die saamleestegniek ontwikkel. Sommige 

kinders was meer gemotiveerd, het 'n verantwoordelikheidsin ontwikkel en het self 

doelwitte ten opsigte van lees begin stel. Een kind het geleer om sy tyd beter te benut 

deur die leertyd in korter tye op te deel. Op hierdie manier het hy homself gemotiveer 

om take, wat moeilik lyk, te doen. Laastens het die verbeterde leesvaardigheid van die 
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kinders aanleiding gegee tot beter leervaardigbede. Huiswerk kon met groter gemak 

gedoen word en die kind kon ook ander geskrewe gedeeltes buite die skool-opset begin 

lees. 

5.4 Gevolgtrekking 

Die doel van hierdie studie was om volgens die belewenisse van die ouers en die 

kinders, op kwalitatiewe wyse te bepaal wat die invloed van die saamleestegniek op die 

ouer -kindverhouding is. Die navorser het egter ook verdere navorsing gedoen oor die 

spesifieke eienskappe van die saamleestegniek wat die ouer-kindverhouding kan 

beinvloed. Die moontlikheid is ten slotte ondersoek dat die ouer aspekte vanuit die 

saamleestegniek kan veralgemeen en dit daagliks in die ouer-kindverhouding kan toepas 

om sodoende die verhouding te verbeter. 

Die gevolgtrekking wat uit hierdie studie gemaak word, is dat die ouer 'n sleutel-rol 

vervul tydens die toepassing van die saamleestegniek. Indien die ouer die riglyne van 

die tegniek met redelike akkuraatheid kan toepas, sal die verhouding tussen die ouer 

en die kind met leesprobleme verbeter. 

Die spesifieke eienskappe van die saamleestegniek wat tydens hierdie studie aanleiding 

gegee het tot die verbetering van die ouer-kindverhouding, was die feit dat hierdie 'n 

gestruktureerde program is en dat die ouers en kinders opleiding ontvang het in 

verband met die toepassing van die tegniek. Die ouer en die kind het die leessessie 

verder ook as 'n aangename ervaring beleef as gevolg van die fisiese saamwees van 

die ouer en die kind en die ondersteuning en positiewe versterking wat die ouer gegee 

het. Laastens het die feit dat die kind sy eie boeke kon kies en saam met die ouer 

besluite kon neem oor die plek, tyd en tydsduur van lees, aanleiding gegee tot beter 

kommunikasie tussen die ouer en kind. 

Die finale gevolgtrekking kan gemaak word dat sommige ouers wei die emosionele 

eienskappe van die saamleestegniek, wat gelei het tot die verbetering van die ouer

kindverhouding, kon veralgemeen en hierdie eienskappe in ander opvoedingsituasies 
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tussen die ouer en kind kon toepas. Die ouers het egter bevestig dat hierdie emosionele 

eienskappe meer tydens die opleiding aan die ouers beklemtoon moet word. 

5.5 Leemtes 

'n Leemte van hierdie studie is dat dit 'n relatiewe klein navorsingsprojek was wat min 

ruimte laat vir die uitbreiding van die bevindinge as gevolg van die beperkte aantal 

deelnemers wat gebruik is. Dit blyk ook dat die emosionele eienskappe van die 

saamleestegniek, wat die ouer-kindverhouding verbeter, me voldoende tydens die 

opleidingsessie beklemtoon word nie. Die gevolg ts dat die toereikende 

opvoedingseienskappe wat die ouers deur middel van die saamleestegniek aanleer, nie 

deur aile ouers veralgemeen en in ander opvoedingsituasies toegepas kan word nie. 

5.6 Aanbevelings 

Aanbevelings soos gegenereer vanuit die studie, sluit die volgende in: 

• Die emosionele eienskappe van die saamleestegniek, wat die ouer-kindverhouding 

verbeter, moet tydens die opleiding aan die ouers meer beklemtoon en verduidelik 

word. 

• Die moontlikheid kan ondersoek word dat die saamleestegniek as diagnostiese 

medium gebruik kan word om die kwaliteit van die ouer-kindverhouding te bepaal. 

• Die saamleestegniek kan moontlik gebruik word as medium vir die inoefening van 

opvoedingsriglyne vir ouers en kinders wat in terapie is vir die verbetering van die 

ouer-kindverhouding. Die ouer moet egter vooraf opleiding ontvang in verband met 

die eienskappe van 'n toereikende ouer-kindverhouding en hoe dit in die 

saamleestegniek vervat is. 

• Die saamleestegniek kan by meer skole aangebied word om die ouer

kindbetrokkenheid te verbeter. 

• Navorsing kan gedoen word m verband met die effektiwiteit van die 

saamleestegniek in terme van die verbetering van die kind se geletterdheidsvlakke 

en die ouer-kindverhouding by ander kultuurgroepe in Suid-Mrika. 
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5. 7 Ten slotte 

Ten slotte is dit die doel van die Opvoedkundige Sielkundige om om te sien na die 

emosionele gesondheid van kinders en hul ouers. Dit is vanuit die onderhawige studie 

duidelik dat die ouer-kindverhouding 'n pertinente rol in die sosio-emosionele 

ontwikkeling van die kind vervul (kyk 1.1 ). Emosioneel-gesonde kinders het 'n groter 

kans om te ontwikkel in emosioneel-gesonde volwassenes, wat 'n positiewe bydrae kan 

lewer tot die samelewing (Scott Peck 1985:93). Hierdie studie bevestig dat die 

saamleestegniek die verhouding tussen die ouer en die kind met Ieesprobleme verbeter. 

Die navorser sal voortgaan om die saamleestegniek toe te pas in 'n poging om die 

emosionele gesondheid van kinders te verbeter. 
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BYLAAGA 

Die invloed van die saamleesprogram op die ouer-kindverhouding 

1. Hoe sou u die invloed van die saamleesprogram op u kind beskryf? 

2. Is u van mening dat die saamleesprogram 'n invloed op die ouer
kindverhouding gebad bet ? 

3. Indien wei, benoem die spesifieke aspekte van die program wat 
volgens u mening die verbouding beinvloed bet ? 

4. Beantwoord die volgende vrae so eerlik as moontlik: 

4.1 Het die program u as ouer gebelp om meer tyd met u kind te 
spandeer? 

4.2 Het die program die fisieke kontak tussen u en u kind 
beinvloed? 



4.3 Wat was u kind se reaksie op die feit dat u die woord vir 
bom!haar gese bet en gereeld positief aangemoedig bet? 

4.4 Het die saamleesprogram die kommunikasie tussen u en u 
kind beinvloed ? 

4.5 Het die saamleespogram u gebelp om u kind se beboeftes 
beter te leer ken ? 

4.6 Wat was u kind se reaksie op die feit dat u saam met 
bom!haar gelees bet ? 

4.7 Het die saamleesprogram u meer bewus gemaak van die vlak 
waarop u kind lees ? 

4.8 Het u bewus geword van aspekte in die ouer-kindverhouding 
waarvan u nie voorbeen bewus was nie ? 

4.9 Het die saamleesprogram u gebelp om uitdagings aan u kind 
te stel? 

4.10 Wat was die kind se reaksie in verband met die tydsduur van 
lees? 



4.11 Die saamleestegniek noem dat die kind s1egs aileen lees 
indien hy/sy voldoende selfvertroue daarvoor het. Kon u die 
kind toelaat om hierdie besluit self te neem ? 

4.12 Het die toepassing van die saamleesprogram die daaglikse 
roetine in u huishouding beinvloed ? 

4.13 Dink u die opleiding voor die toepassing van die program 
wasnodig? 

4.14 Sou u se dat u bouding teenoor u kind verander bet na 
aanleiding van die saamleesprogram ? 

5. Is u van mening dat u sommige van die vaardighede wat u tydens die 
saamleesprogram gebruik bet kon toepas in ander opvoedingsituasies 
met ukind? 


