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OPSOMMING 

FAKTORE WAT VERBANO HOU MET DIE LEERMOTIVERING EN 

LEERHOUDING VAN LEERDERS IN SEKONDeRE SKOLE IN DIE UPINGTON 

OMGEWING 

deur 

William Nico Nel 

Graad: Magister Educationis 

Universiteit van Suid-Afrika, Departement Opvoedkundestudies 

Studieleier: Dr G E Pienaar 

Die doel was om vas te stel watter faktore hou verband met die leermotivering en 

leerhouding van leerders in histories bruin sekondere skole spesifiek. 

'n Eklektiese benadering is gevolg omdat die teoretiese beskouings oor 

leermotivering nie 'n bevredigende allesomvattende teorie kon verskaf nie. Die 

werksdefinisie van motivering is 'n gevolg daarvan en lui as volg: motivering is die 

proses wat in die persoon aan die gang gesit word om 'n staat van behoefte na 

tevredenheid en geluk te skep wat bereik kan word deur doelgerigte aktiwiteit aan te 

stig en aan die gang te hou. Die verband tussen leer en motivering is bepaal asook 

die faktore wat verband hou met leermotivering. Bepalers van hoe en lae 

leermotiveringsvlakke is vasgestel en ingrypingsprogramme gemik op verhoogde 

motivering is ondersoek. Empiries is bewys dat die graad 9-leerders meer geneig is 

tot ekstrinsieke orienterings rakende leermotivering; graad 12-leerders meer 

intrinsiek. 'n lngrypingsprogram word voorgestel. 

Trefwoorde: leermotivering, bruin sekondere skool-leerders, voormalige model C

skool, ekstrinsieke en intrinsieke motivering, betekenisvolle ander, 

ingrypingsprogramme, sosio-ekonomiese faktore, selfbeeld, selfdoeltreffendheid, 

onderwyserpersepsies. 



SUMMARY 

FACTORS RELATED TO THE LEARNING MOTIVATION AND LEARNING 

ATTITUDE OF LEARNERS IN SECONDARY SCHOOLS IN THE UPINGTON 

AREA 

by 

William Nico Nel 

Degree: Master of Education 

University of South Africa, Department of Educational Studies 

Supervisor: Dr G E Pienaar 

The aim was to establish factors related to learning motivation and learning attitude 

of learners in historically coloured schools. 

An eclectic approach was followed because theoretical views on motivation could 

not furnish a comprehensive theory. The definition emerging from this approach 

states that motivation is a process started within a person to create a state of need 

for satisfaction and happiness that can be reached by instigating and sustaining 

goal-directed activity. The link between learning and motivation, as well as related 

factors, was ascertained. Determinants of high and low levels of learning motivation 

were established. Programmes aimed at higher motivation levels were explored. 

Empirically it was proven that grade 9 learners in historically coloured schools 

leaned more towards an extrinsic orientation; grade 12's more intrinsic. An 

intervention programme is suggested. 

Key words: learning motivation, coloured secondary school learners, ex-model C 

school, extrinsic and intrinsic motivation, significant others, intervention programme, 

socio-economic factors, self-concept, self-efficacy, teacher perceptions. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDENDE ORieNTERING 

1.1. Agtergrond 

Motivering is 'n belangrike faktor in die leerproses. Dit het 'n invloed op wat, 

wanneer, hoe en hoekom 'n mens leer (Pintrich en Schunk, 1996: 6). 

Hierdie navorsing word aangepak met daardie woorde in gedagte. Dit verskaf 'n 

rede waarom die studie onderneem word, want dit dui aan watter sentrale rol 

motivering speel in die leergebeure. Sonder die nodige motivering is dit logies dat 

leer nie optimale uitkomste kan produseer nie. Natuurlik word daar nie beweer dat 

motivering aileen 'n waarborg is vir suksesvolle leer nie. Aspekte wat daarmee 

saamgaan, is onder andere selfdissipline, nuttige tydsbesteding en geduld (Du 

Plessis, Du Toit en Roos, 1993: 1). 

Om te leer is 'n lewenslange taak wat belangrike implikasies het vir persoonlike 

ontwikkeling (Roos, 1995: 3). Derhalwe is dit belangrik om te weet watter aspekte 

van motivering belangrik is vir die aanstigting en instandhouding van 'n beset van 

die waarde van leer. Sodoende kan die onderwyspraktisyn daadwerklike aksie 

neem om daardie aspekte te koester tot voordeel van die leerproses. 

Tog is dit ook nodig dat daar kennis geneem word van die aspekte wat negatief 

inwerk op leermotivering. Wiggins (1998: 9) stel dit dat mens soms 'n negatiewe 

visie nodig het waartydens die bekende praktyk in 'n ander lig beskou word om die 

bekende weer vreemd te maak. Op daardie wyse kan die praktyk herbeskou word 

en die behoefte om dit aan te pas kan beter ingesien word. Daarom gaan hierdie 

navorsing ook rapporteer watter negatiewe aspekte 'n invloed het op leer en 

motivering. 
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1.2. Ontleding van die probleem 

1.2.1. Bewuswording van die probleem 

Uit die syfers van die 1996-Sensusopname (in: CDE Round Table, 1999: 8) is die 

volgende kommerwekkende persentasie verkry, naamlik dat 41% van bruin Suid

Afrikaanse vroue werk verrig waarvoor geen vaardigheidsopleiding nodig is nie, dit 

wil se ongeskoolde arbeid. Hierdie navorser is afkomstig uit die bruin gemeenskap. 

Die statistiek wat aangehaal is, dui vir hom op 'n probleem wat, alhoewel onbewese 

op hierdie stadium, dalk spruit uit 'n ander neiging in die bruin gemeenskap; vroee 

skoolverlating. Die teikengroep vir die navorsing kom uit die bruin gemeenskap, 

vandaar die aanhaal van die spesifieke statistiek. 

Nog 'n syfer wat die navorser bewus gemaak het dat daar 'n probleem in daardie 

teikengroep bestaan, is die volgende. In die tydperk tussen 04 Oktober en 09 

November 1999 is 50 leerders by 'n spesifieke skoal aangeteken as onttrek van die 

skoal se rol. Daardie getal, nodeloos om te se, is baie hoog. 

Van dieselfde skoal se rekords rakende hul jaarlikse prysuitdelingsfunksie is die 

volgende syfers verkry aangaande die aantal toekennings wat uitgedeel is: 167 

toekennings, wat insluit: akademiese, sport- en kultuurtoekennings. Uit die aantal 

toekennings is daar slegs 59 toegeken aan leerders wat akademiese prestasies 

behaal het van 75% en meer. Op daardie stadium was die skoal se leerdertal1157. 

As die syfers in persentasies omgeskakel word, blyk die omvang van die probleem 

duidelik. Hierdie syfers toon aan dat die leerders dalk nie so gemotiveerd is om te 

presteer nie. Vandaar die lae getal presteerders in 'n skoal met 'n toegewyde 

onderwyserskorps wat baie ekstra tyd insit tot voordeel van die skoal. 

Om verder te illustreer waarom die navorser gekies het om die probleem van 

leermotivering te ondersoek word die volgende anekdote aangeheg. Op 02 

November 1999 was daar in die navorser se tuisdorp 'n aksie geloods om 

skoolpligtige kinders wat nie in skooltyd by die skoal was nie bymekaar te maak en 

te vertel van die gevolge van hul daad. Binne drie ure is 57 kinders versamel. As 
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dit in aanmerking geneem word dat dit 'n klein plattelandse dorp is, behoort dit 'n 

aanduiding te wees van die graad van die probleem. Hierdie gebeure het die 

probleem van ongemotiveerdheid nogmaals onder die aandag van die navorser 

gebring. 

'n Ondersoek deur Graham, Taylor en Hudley (1998: 616) het aan die lig gebring 

dat seuns in etniese minderheidsgroepe in die VSA 'n laer waarde heg aan 

akademiese prestasie as mense uit ander groepe. Alhoewel hierdie ondersoek 'n 

Amerikaanse neiging dokumenteer, is dit ook 'n neiging wat te bespeur is in die 

bruin gemeenskap. Die stelling word natuurlik gemaak sander wetenskaplike 

bewys daarvoor, maar die navorser het die neiging om min waarde te heg aan 

akademiese prestasie in sy ondervinding as onderwyser by 'n skoal met bruin 

leerders opgemerk. Die syfers vermeld in die paragrawe toon aan dat daar 'n 

probleem bestaan wat ondersoek behoort te word ten einde 'n bydrag te lewer tot 

die gesprek oor onderwys in Suid-Afrika. 

'n Voorlopige vraag wat logieserwys volg uit bogenoemde bespreking is: Watter 

spesifieke faktore met betrekking tot leermotivering verhinder of verseker dat 

leerders in die teikengroep na behore presteer? 

1.2.2. Verkenning van die probleem 

1.2.2.1. Teoretiese beskouings van motivering 

In die ondersoek word daar in die literatuur gekyk wat daar bekend is rakende 

motivering. 

Onder andere blyk dit dat daar verskillende teoretiese benaderings is rakende die 

bespreking van motivering as studie-objek. Vervolgens word enkele van die teoriee 

kortliks aangeraak. 

Die doelstellingsteorie word deur Pintrich en Schunk (1996: 251) saamgevat. 

Volgens hulle stel die teorie voor dat doelstellings die situasie-spesifieke en 
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bewuste intensies van 'n individu verteenwoordig. Die persoon street daarna om 

aan hierdie intensies gestalte te gee. Die vlak van doelstelling word be"invloed deur 

persoonlike en kontekstuele faktore. 'n Ander teorie wat ook deur dieselfde 

skrywers beskryf word, is die motiveringsisteemteorie (Ibid.: 252). In hierdie teorie 

word daar drie duidelik onderskeibare motiverende konstrukte onderskei. Doelwitte 

is die eerste van die konstrukte wat sentraal staan in die teorie. Dan volg 

persoonlike opvattinge oor selfdoeltreffendheid en beheer. Emosies is die laaste 

van die drie konstrukte in die teorie. 

Die behoeftebevredigingsteorie ("need achievement theory") is 'n verdere 

benadering tot motivering as studie-objek. Volgens Covington (1998: 13) se die 

teorie dat menslike prestasie die resultaat is van konflik tussen suksesnastrewing en 

vermyding van mislukking. 'n Mens streef daarna om sy behoeftes te bevredig. Die 

rede vir sy strewe is, aldus hierdie teorie, dat hy sukses najaag in wat hy doen en 

mislukking so ver as moontlik vermy. Sukses verskaf 'n positiewe gevoel van trots 

as dit bereik is, maar die hoop op sukses dien ook as aandrywingsrede. Die 

ervaring van skande en vernedering lei tot vermyding van toekomstige situasies 

waar dit kan gebeur. Die navorser reken dat hierdie vermyding verskillende vorme 

kan aanneem soos om te studeer of om byvoorbeeld glad nie op te daag vir 'n 

toetsingsgeleentheid nie. 

Pintrich en Schunk (1996: 108) beskryf die attribusieteorie as 'n kognitiewe teorie 

wat gebaseer is op die aanname dat die individu 'n bewuste, rasionele, alwetende 

besluitnemer is. Die hoof-aanstigter van gedrag is die individu se doelwit om 

homself en sy omgewing te verstaan, bemeester en voorspel. Die individu wil 

verder die oorsaaklike bepalers van sy eie gedrag en die van ander verstaan. 'n 

Gemotiveerde leerder wil dus, volgens hierdie teorie, sy skoolwerk doen omdat dit 

hom 'n sin van beheer verskaf daaroor. Hierdie moeite wat ingesit is, verhoog die 

voorspellingswaarde van toetse in die sin dat die leerder ten minste weet dat hy nie 

alles in die komende toets sal druip nie. Die model plaas die individu grootliks in 

beheer van sy situasie. 

Selfwaardeteorie van motivering beklemtoon die trots en waardegevoel wat 'n 

persoon ervaar as hy sukses bereik het (Covington, 1998: 15). 'n Leerder word dus 
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aangemoedig deur die positiewe gevoel wat hy aan die einde gaan ervaar as die 

taak suksesvol afgehandel is. 

Petri (1996: 7-9) bespreek die studie van motivering op 'n interessante manier. Hy 

gebruik opponerende dimensies om te beskryf hoe motivering as studie-objek 

benader word. Die volgende paragrawe word daaraan gewy. 

Nomotetiese teenoor idiografiese benaderings is die eerste dimensie van 

beskrywing. Basies kom dit neer op 'n bestudering van motivering vanuit die 

uitgangspunt van eendersheid (nomoteties) of andersheid (idiografies). Die 

nomotetiese benadering wil dus bepaal watter algemene reels toepasbaar is in 

verskillende situasies. Die idiografiese benadering bestudeer dit wat die individu 

uniek maak. 

Aangebore teenoor aangeleerde neigings is die volgende dimensie van beskrywing. 

Interne teenoor eksterne bronne van motivering is nog 'n dimensie waarvolgens 

motivering beskryf word. Meganistiese teenoor kognitiewe benaderings verskil oor 

waar die beheer oor motivering le. Die meganistiese benadering veronderstel dat 

veranderinge in spesifieke faktore outomaties die prosesse wat motivering beheer, 

aan die gang sit sander enige beheer deur die individu. Kognitiewe 

benaderingswyses veronderstel dat die manier waarop inligting ge"interpreteer word, 

die motiveringsprosesse be"invloed. 

1.2.2.2. Enkele definisies van motivering 

Bogenoemde toedrag van sake, naamlik verskillende teoretiese benaderings tot die 

studie van motivering, lei verder tot verskillende definisies van motivering. Die 

definieerder se definisie reflekteer meestal die teorie waarby hy aanklank vind. 'n 

Oorsig van enkele definisies word gegee, maar die navorser se siening van 'n 

werksdefinisie vir die doeleindes van hierdie navorsing word weergee in hierdie 

hoofstuk onder 1.6. Begripsverklaring. 
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Hunter (1996: 4) stel dit as volg; motivering is 'n staat van behoefte of begeerte wat 

die persoon aktiveer om iets te doen wat daardie behoefte of begeerte sal bevredig. 

Hierdie staat bestaan binne-in die persoon. lemand anders kan dus nie 'n ander 

"motiveer" nie, maar wei die omgewingsveranderlikes manipuleer sodat 'n toename 

of afname in motivering moontlik kan realiseer. 

'n Ander definisie word gevind in Pintrich en Schunk(1996: 4). Motivering word deur 

hulle gedefinieer as 'n proses waardeur doelgerigte aktiwiteit aangestig en volhou 

word. So, motivering word gesien as 'n proses, nie 'n produk nie. Motivering kan 

dus nie direk waargeneem word nie, maar eerder afgelei word van gedragsuitinge 

soos: keuse van take, moeite ingesit, deursetting en selfs verbale uitlatings. 

Doelwitte verskaf stukrag vir en rigting aan aksies wat onderneem word. Fisiese en 

psigiese aktiwiteit word vereis vir motivering. 

Geen (1995: 2) se definisie is feitlik nes die wat hierbo genoem is. Volgens Geen 

omvat motivering die aan-die-gang-sit, die intensiteit en volhouding van gedrag. 

Motivering word ook gesien as 'n proses. Hierdie proses bestaan uit die definiering 

van 'n doel waarheen gemik word, die kies van 'n aksieplan wat sal lei tot die 

bereiking van die doel en laastens die uitvoering van die aksieplan. 

Die beskrywing van motivering as 'n proses word ook gevind waar Wentzel (1999: 

76) se dat motiveringsprosesse gelykstaande is aan 'n stel verbandhoudende 

opvattinge en emosies wat gedrag rig. Dit blyk dus dat die idee van motivering as 'n 

proses, eerder as 'n produk, aanklank vind by heelwat skrywers oor die onderwerp. 

In 'n anderse blik op die kwessie van motivering as studie-objek bekyk Gaskins 

(1999: 204) dit vanuit 'n Zen-Buddhistiese perspektief. Sy bevinding is dat die 

huidige teoriee, waarvan sommige hierbo aangeraak word, grootliks, wat hy noem 

die mees sentrale motiveerder van menslike gedrag; die najaag van geluk en 

tevredenheid, vernalatig. Volgens hom word daar nie veel gefokus op die 

onderliggende tevredenheid waarna mense strewe nie. Die kwessie aangeraak 

deur daardie skrywer sorg dat die definisie wat voortaan geheg gaan word aan 

motivering die aspek van geluk en tevredenheid in ag moet neem. 
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1.2.2.3. Faktore wat motivering be"invloed 

Die individu se bewustheid van die self as 'n agent vir verandering is 'n sleutelfaktor 

in motiveringsgedrag (Leondari, Syngolliou en Kiosseoglou, 1998: 166). Dit 

impliseer dat daar nie motivering kan plaasvind sander die individu se 

betrokkenheid in die aan-die-gang-sit daarvan nie. Dieselfde skrywers stel dit 

verder dat motivering 'n refleksie is van wat die individu graag wil bereik met hul 

lewe en ook 'n refleksie is van die soort mense wat hulle graag wil word. Hierdie 

sentrale rol van die self in die motiveringsproses word ook herken deur Gaskins 

(1999: 203) as hy motiveringsteoriee bespreek. 

Dit is 'n belangrike erkenning waartoe bogenoemde skrywers kom, want soos 

Heese (1992: 5) dit stel; onderwys kan nie geskenk word aan leerders nie. Dit moet 

aktief en interaktief hul eie gemaak word. Derhalwe staan die individu se rol in sy 

persoonlike vooruitgang sentraal ongeag die rol van onderwys. 

'n Verdere siening van die aktiewe aard van motivering word gevind waar Anderson 

(1996: 29) dit stel dat motivering nie noodwendig 'n kwaliteit is waarmee of 

waarsonder 'n mens gebore word nie, maar eerder 'n modus van gedrag is wat 

vertroetel en gevoed kan word. Hierdie siening word ondersteun deur ander 

skrywers. So het 'n studie deur Reeve, Bolt en Chai (1999: 537 en 545) bevind dat 

leerders se vlak van motivering styg as onderwysers die leerders se onafhanklikheid 

ondersteun. Min of meer op dieselfde trant is deur Wentzel (1997: 411) opgeteken 

dat leerders meer gemotiveerd voel as hulle reken dat hulle onderwysers vir hulle 

omgee en hulle waardeer. Potter (1998: 9) dui aan dat erkenning van en beloning 

vir moeite ingesit belangrike motiveringsfaktore is. 

Dit blyk dus uit hierdie voorbeelde dat daar verbandhoudende aspekte rakende 

motivering bestaan wat tot verbetering in die vlak van motivering kan lei. As daar 

egter aspekte ter verbetering van motivering bestaan, is dit nie vergesog om te 

reken dat daar ook aspekte bestaan wat negatief inwerk daarop nie. Die aspekte in 

die vorige paragraaf genoem, kan almal, as dit in die negatief gestel word, meewerk 

om motivering negatief te be"invloed. In die literatuur is daar nog enkele ander 

faktore opgespoor wat ook motiveringsvlakke van leerders kan laat daal. 
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Anderman, Griesinger en Westerfield (1998: 84) het onder andere gevind dat daar 

'n verband bestaan tussen motivering en kul in skoolwerk. Daardie verband het te 

make met die tipe doelwitte waarop skole konsentreer. Doelwitte vorm 'n belangrike 

deel van motivering. Waar ekstrinsieke doelwitte beklemtoon word, is leerders meer 

geneig tot kullery. Die doelwitte sluit in prestasiedoelwitte soos deur baie skole 

beklemtoon (Anderman, Griesinger en Westerfield, 1998: 89). Leerders in so 'n 

atmosfeer wil graag die doelwitte bereik, al is dit deur oneerlike maniere. 

Terwyl daar by die punt van negatiewe aspekte rakende motivering stilgestaan 

word, is dit belangrik om te meld dat skole grootliks nog die vermoe-sukses-skakel 

gebruik (Beyers, 1990: 33). Die skakel betaken dat sukses hoofsaaklik uitgedruk 

word as die produk van vermoe en minder as die produk van probeer of moeite 

ingesit. Dit word dan vir leerders maklik om gedemotiveerd te raak as hulle die 

boodskap kry dat diegene wat presteer, so doen vanwee hul aangebore vermoe. 

Die lokus van kontrole (sentrum van beheer) word deur die leerder buite sy beheer 

geplaas, aldus Pintrich en Schunk (1996: 266). Dit ontmoedig, of anders gestel, dit 

demotiveer hom as hy reken hy het nie beheer oor wat met hom kan gebeur nie. 

Fisiese omstandighede moenie uit die oog verloor word nie, want dit kan ook 'n 

negatiewe impak he op die motivering van leerders. 'n Ondersoek deur Halle, 

Kurtz-Costes en Mahoney (1997: 527) het gevind dat leerders uit beter sosio

ekonomiese omgewings beter vaar in toetse, meer geneig is om hul skoolloopbane 

te voltooi en meer geneig is om na skool tarsier te gaan studeer. Armer leerders is 

minder geneig daartoe. 

Gillock en Reyes (1999: 260) het bevind dat adolessente uit lae-inkomste areas 

meer stressors ervaar as adolessente uit 'n middelklas agtergrond. Sodanige 

stressors kan die motivering van sulke leerders beduidend be"invloed. Vanwee hul 

moeiliker omstandighede kan daardie leerders toenemend vervreemd voel van die 

skool. 'n Lae motivering vir skoolgaan kan die gevolg wees van so 'n vervreemding 

(Murdock, 1999: 62). Dit sal manifesteer op vele maniere, onder andere klas bank, 

min moeite insit, swak volharding en swak aandag. 
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Stressors wat leerders uit lae-inkomste areas ervaar, is deur Gillock en Reyes 

(1999: 260 en 277) ge"identifiseer as: armoede, geweld, gebrek aan hulpbronne, om 

vir jonger gesinslede te sorg, gebrek aan privaatheid, druk om aan onwettige 

aktiwiteite deel te neem, ensovoorts. Dikwels reken sulke leerders dat hulle nie 

genoeg ondersteuning van hul onderwysers .af kry nie of dat hulle nie in die 

onderwysers se goeie boeke is nie en dat hulle ge"ignoreer word (Ibid.: 278). 

Ryan en Pintrich (1997: 339) meld dat adolessente baie kwesbaar is vir persepsies 

van bedreiging. Hierdie versigtigheid inhibeer hulle op heelwat terreine. Hulle is 

dalk versigtig om hulp te soek met akademiese problema. Die nie-hulpsoeke kan 

daartoe lei dat hulle in problema vasgeval raak. Uit daardie negatiewe ervaring van 

vrugtelose gesukkel is dit moontlik dat motivering negatief geraak kan word. Die 

terugvoering wat so 'n leerder kry oor sy kognitiewe bekwaamheid het besliste 

implikasies vir motivering (Ibid: 337). 

Benewens genoemde aspekte is daar ook nog ander wat in hierdie voorlopige 

literatuurstudie opgekom het as verbandhoudend met motivering. Enkele daarvan 

word voorts belig. 

Pintrich en Schunk (1996: 252) raak 'n belangrike motiveringsfaktor aan as hulle 

doelorientering identifiseer as iets wat leerders kan in ag neem rakende hul 

akademiese werk. Hierdie doelorientering word verdeel in twee tipes. Die eerste 

tipe is 'n bemeesteringsingesteldheid. Hiervolgens is die fokus op leer en 'n 

bemeestering van die inhoud. Die tweede tipe is 'n prestasie-georienteerdheid. Die 

fokus is op die tentoonstel van vermoe, die verwerwing van goeie prestasies of om 

ander leerders uit te stof. 

Die leerder se verwysingsgebaseerde selfkonsep rakende sy akademiese situasie 

het 'n invloed op sy vlak van motivering (McLean, 1997: 167). Hierdie selfkonsep is 

gebaseer op die leerder se siening van hoe ander hom beskou in terme van sy 

akademiese situasie. Hierdie persepsie kan gevolglik 'n negatiewe of positiewe 

impak he op die motiveringsvlak van die leerder. Die verband tussen daardie 

selfkonsep en motivering hoef nie noodwendig 'n positiewe een te wees nie. As die 

leerder se persepsie is dat ander hom beskou as akademies swak kan die effek 
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wees dat sodanige leerder nie gemotiveerd voel om te presteer nie. Aan die ander 

kant kan die effek ook wees dat die leerder juis gemotiveerd raak om die teendeel te 

bewys. 

Hoe leerders hul tyd na skool spandeer, het 'n invloed op hul prestasie (Cooper, 

Valentine, Nye en Lindsay, 1999: 377). Hierdie feit kan gebruik word om verder te 

redeneer dat dit ook 'n impak op motivering kan he. As die naskoolse aktiwiteite 

direk verband hou met prestasielewerende gedrag vorm dit positiewe identifisering 

met die skool (Ibid.). Daar kan redeneer word dat sulke leerders meer gemotiveerd 

gaan wees om skool by te woon omdat die positiewe identifisering daarmee gaan 

meehelp tot die instandhouding van positiewe motivering. 

Die leerder wat kontak behou met sy skoolwerk en betrokke raak in aktiwiteite wat 

prestasielewerend is, behoort positiewe affek te ervaar. Affek speel 'n belangrike rol 

in motivering (Turner, Thorpe en Meyer, 1998: 768). 'n Ander aspek wat 'n invloed 

op leerderaffek en dus ook motivering het, is die interpersoonlike verhouding tussen 

die leerder en die onderwyser (Wentzel, 1997: 411 ). Onderwysers wat positiewe 

affek wek by leerders is diegene wat ervaar word as dat hulle demokratiese 

interaksiestyle vertoon. Hulle neem ook leerderverskille in ag wanneer hulle 

verwagtinge aan leerders stel. Verder is die terugvoering wat hulle aan leerders 

gee van 'n konstruktiewe aard (Ibid.: 415). 

Wentzel (1998: 207) se bevinding dat adolessente se persepsie van hul verhouding 

met hul portuur 'n rol speel in hul motivering is 'n verdere aanduiding van die 

diepgaande invloed wat motivering het op menselewe. Genoemde persepsie 

be'invloed die samewerkings- en hulpverleningsgedrag van die adolessent. Dit kan 

'n stap verder geneem word en daar kan geredeneer word dat dit 'n impak kan he 

op die leerder se prestasie in take wat juis samewerking en hulpverlening vereis. 

Goeie of swak prestasie het weer 'n invloed op die leerder se motivering. 

Geen (1995: 243) beweer dat die meeste menslike motivering plaasvind in 'n 

sosiale opset omdat die mens 'n sosiale dier is wat die meeste van sy tyd deurbring 

in die geselskap van ander mense. lndien hierdie stelling beskou word as dat dit 

heelwat waarheid bevat, kan mens postuleer dat dit dan ook moontlik is om in 
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sosiale konteks verandering in motiveringsvlakke aan te probeer bring of die 

teelaarde te skep vir verandering. 

Hierdie navorsing het 'n skoolgaande populasie in gedagte daarom word die skool 

beskou as 'n sosiale opset. Ten spyte van die gebreke wat daar bestaan in die 

skoolsisteem is dit nogtans die plek waar groot groepe adolessente bereik kan word 

as daar gedink word in terme van ingrepe. Sander die relatief stabiliserende 

teenwoordigheid van skole, se Covington (1998: 7), sou die situasie rakende 

adolessente se motivering nog slegter daaraan toe gewees het. Een van die 

probleme in die skoolstelsel is die oormatige klem op toetsing (Wiggins, 1998: 1 0). 

Dit lei soms by onderwysers tot 'n houding van onderrig, toets en hoop vir die beste, 

want daar is bloot nie tyd nie of daar word nie tyd gemaak om aandag te gee aan 

motivering nie. Op daardie wyse ly die totale ontwikkeling van die leerder 

daaronder. 

Hierdie navorsing wil nie die wiel herontdek nie; eerder leer uit wat reeds beskikbaar 

is en indien moontlik, verfyning teweegbring (Wiggins,1998: 330). Die vraag wat die 

navorsing gaan rig, is: Kan hierdie navorsing faktore uitlig wat verband hou met die 

leermotivering van die teikengroep, naamlik bruin, skoolgaande adolessente ? 

1.2.3. Probleemstelling 

In hierdie navorsing kan die probleemstelling as volg geformuleer word : 

Watter faktore hou verband met die leermotivering van die teikengroep? 

Hierdie vraag impliseer dat daar vasgestel word wat die faktore is. Die manier van 

vasstelling gaan wees deur middel van 'n vraelys. Genoemde vraelys is deur die 

navorser self ontwikkel. Die ontwikkelingsproses word verder aan in die 

navorsingstuk bespreek. 
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As die faktore vasgestel is, word daar ontleding van die response gedoen ten einde 

te bepaal watter faktore belemmerend inwerk op die leerders se akademiese 

vordering. In die navorsingstuk word daar ook verwys na enkele 

ingrypingsprogramme wat ingespan kan word om motiveringsvlakke te verbeter. 

Die effektiwiteit van sulke programme, as dit toegepas word op die teikengroep, 

word nie in hierdie navorsing probeer vasstel nie. Dit is 'n tema wat vir 'n ander 

navorsingsprojek gebruik kan word. Die navorser gaan wei 'n program voorstel wat 

spesifiek gemik is op die teikengroep, maar die bepaling van die effektiwiteit laat 

oorstaan tot 'n ander navorsingsgeleentheid. 

1.3. Navorsingsdoelstellings 

1.3.1. Algemene doelstellings 

In die literatuurstudie gaan daar gekyk word of die volgende doelstellings bereik kan 

word: 

a) 'n Ondersoek na die definisie van motivering, 

b) Om vas te stel deur die literatuur wat die verband tussen leer en motivering is, 

c) Om deur die literatuur te probeer vasstel of daar soortgelyke of naastenby 

soortgelyke populasies elders in die land of die wereld is, 

d) Om te kyk wat word gerapporteer oor die vlak en faktore van daardie populasies 

se leermotivering, 

e) Om deur literatuurstudie vas te stel wat is die bepalers van motivering, 

f) Om deur die literatuur vas te stel watter van bogenoemde bepalers hou spesifiek 

verband met leer, 

g) Om vas te stel deur die literatuur watter aspekte veroorsaak lae 

motiveringsvlakke, 

h) Om vas te stel watter aspekte veroorsaak hoe motiveringsvlakke, 

i) Om vas te stel hoe hoar vlakke van motivering bereik kan word, bv. programme 

wat suksesvol deur ander gebruik is. 
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1.3.2. Spesifieke doelstellings 

Deur die empiriese ondersoek word daar gestreef na die bereiking van die volgende 

doelstellings: 

a) Om te bepaal wat die faktore is wat verband hou met die leermotivering 

van die teikengroep. 

b) Om 'n ingrypingsprogram saam te stel wat die behoeftes van die 

teikengroep in ag neem soos dit uitgekom het in die empiriese ondersoek. 

1.4. Navorsingsmetode 

Vir die doel van hierdie navorsing word daar 'n tweeledige benadering gevolg ten 

opsigte van die navorsingsmetode. Eerstens onderneem die navorser uitgebreide 

literatuurstudie ten einde 'n bree raamwerk vir die ondersoek van die spesifieke 

probleem daar te stel (Mertens, 1998: 34 ), die onderwerp te verduidelik en 'n 

rasionaal op te bou vir die bestudering van die gekose probleem. 

Tweedens gaan daar 'n empiriese studie onderneem word. Hierdie deel van die 

navorsing val binne die tipe wat as kwalitatiewe navorsing bekend staan, as die 

definisie van King, Keohane en Verba (1994: 4) in ag geneem word; die empiriese 

deel maak nie soseer staat op numeriese meting nie as op die inligting wat verkry 

word. Verdere begronding vir die opvatting dat die empiriese navorsing binne die 

kwalitatiewe skool val, is gevind waar Houser (1998: 37) noem dat sodanige 

navorsing in die natuurlike omgewing van die verskynsel gedoen word soos wat 

hierdie navorser dan ook onderneem om te doen. Sodoende kan 'n redelike 

gedetaileerde beeld van die onderwerp verkry word. Die keuse van onderwerp 

reflekteer 'n natuurlike neiging om navorsing te doen in 'n area waartoe die navorser 

aangetrokke voel (Anderson, 1995: 4 ). 

Ten einde meting te doen is dit nodig dat 'n vraelys gebruik word om die nodige 

inligting te bekom (McNiff, Lomax en Whitehead, 1996: 98). Die vraelys gebruik 
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beide oop en geslote vrae. Waar oop vrae gevra word, word van die respondente 

verwag om antwoorde in te skryf. Dit maak die administrasie en analisering van die 

vraelys makliker (Anderson, Herr en Nihlen, 1994: 124). 

Die vraelys word afgeneem deur leerders in 'n voormalige Raad van 

Verteenwoordigers-skool, met leerders van graad 8 tot graad 12. Die leerders in 

graad 9 en graad 12 word betrek in die studie. Verwerking van die response word 

agterna gedoen. Net om te bepaal of die response van die teikengroep uniek aan 

hulle is, word dieselfde vraelys ook laat afneem deur 'n aantal leerders, wit en bruin, 

(graad 9 en 12) in 'n voormalige Model C-skool. Hierdie groep kan 'n kontrolegroep 

genoem word. Daardie response word ook in ag geneem by die finale interpretasie 

van die uitslae. 

1.5. Afbakening van die navorsing 

In hierdie navorsing word daar in die empiriese deel spesifiek gefokus op leerders 

(graad 9 en 12) wat in sekondere skole is wat voorheen deur die Raad van 

Verteenwoordigers ( afgekort RW) in die Driekamer-Parlement geadministreer was. 

Dit is skole wat voorheen net op die onderwys van bruin mense ingestel was. 

Die navorser se keuse van hierdie teikengroep volg logieserwys uit sy 

betrokkenheid as 'n onderwyser in daardie gemeenskap. Hy is self 'n lid van 

daardie deel van die bevolking daarom voel hy intu"itief aangetrokke tot die bruin 

gemeenskap en hulle spesifieke problematiek. Sy kontakte in die onderwyswereld 

maak die toegang tot skole ook makliker. 

Daar word 'n kontrolegroep gebruik wat bestaan uit bruin en wit leerders wat in 

voormalige Model C-skole studeer, dit wil se histories wit skole. So word daar 

bepaal in watter mate die afleidings rakende die leerders van voormalige RW-skole 

uniek is. Terselfdertyd word ook inligting bekom oor 'n ander teikengroep wat 

navorsingswaardig is vir 'n volgende navorsingsprojek. 
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Die keuse van leermotivering as studie-onderwerp spruit uit die navorser se werk as 

onderwyser. Dit is 'n aspek wat ten nouste saamhang met akademiese prestasie 

en vordering op skool. Leerders wat nie vorder op skool nie raak gedemotiveerd en 

kies dikwels om die skool te verlaat voordat die finale fase behaal is (Murdock, 

1999: 62). As daar deur hierdie navorsing vasgestel kan word watter faktore 

verband hou met die leermotivering van die teikengroep, kan daar al gepraat word 

van 'n bydrag tot die onderwysgesprek in die land. 

1.6. Begripsverklaring 

Ter wille van duidelikheid word 'n aantal begrippe beskryf wat in die navorsing 

gebruik gaan word. 

Die term 'teikengroep' gaan gebruik word om te verwys na bruin, 

Afrikaanssprekende, skoolgaande adolessente wat in sekondere skole is wat 

voorheen deur die Raad van Verteenwoordigers geadministreer is, met ander 

woorde histories bruin sekondere skole. 

'Kontrolegroep' verwys na wit en bruin, Afrikaanssprekende, skoolgaande 

adolessente in sekondere skole wat voormalig as Model C-skole bekend gestaan 

het. 

'Leermotivering' word gebruik om te verwys na 'n leerder se gewilligheid om sy 

akademiese werk te hanteer met die doel om dit te verstaan en bemeester. Dit 

verwys ook in die konteks van hierdie navorsing na motivering. Waar die woord 

'motivering' gebruik word, word dus ook bedoel 'leermotivering'. Met 'leerhouding' 

word bedoel die leerder se houding en opvattinge oor skoolwerk. In hierdie 

navorsingstuk word leerhouding as 'n element van leermotivering beskou en nie 

apart behandel nie. 

Die navorser se werksdefinisie van motivering is afgelei van die definisies wat 

voorheen weergee is. Die term ' motivering ' verwys in hierdie navorsing na die 
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proses wat in die persoon aan die gang gesit word om 'n staat van behoefte na 

tevredenheid en geluk te skep wat bereik kan word deur doelgerigte aktiwiteit aan te 

stig en aan die gang te hou. 

Vervolgens word 'n kart uitleg van hierdie selfgeformuleerde definisie gegee. 

Motivering word hiervolgens nie as 'n blote produk gesien nie, maar eerder as 'n 

proses. Dit word beskou as iets dinamies wat kan verander en nie staties is nie. 

Uit die definisie word afgelei dat die individu verantwoordelik is vir die stand van sy 

motiveringsvlak, maar die moontlikheid is nie uitgesluit nie dat inset van ander kan 

meehelp om die proses aan die gang te sit. Die navorser sluit laasgenoemde 

gedagte in na aanleiding van die groeiende bedryf in motiveringsprekers. Hierdie 

populere sprakers oor motivering laat tog iets gebeur binne hul gehore wat ten 

minste 'n deel van daardie persona aanspoor om meer gemotiveerd te raak al is dit 

selfs net vir 'n dag lank. 

Om te strewe na geluk en tevredenheid is 'n behoefte wat eg-menslik is en 

derhalwe, vanuit hierdie navorser se oogpunt, nie uitgelaat kan word uit die 

beskrywing van motivering nie. Die bereiking van die staat van tevredenheid en 

geluk kom deur daarnatoe te werk. 

Doelwitstelling is die aangewese manier om te sorg dat die strewe ter bereiking van 

geluk en tevredenheid meetbare en haalbare mylpale het om na te mik. Getrou aan 

die aard van die beskouing van motivering as 'n proses word veronderstel dat 

doelwitbereiking nie kan geskied nie sander om aktiwiteit aan te stig en, baie 

belangrik, aan die gang te hou. Hierdie aktiwiteit is natuurlik nie altyd korttermyn 

van aard nie, maar behoort in die gemotiveerde mens aan die gang te kom en te bly 

soos die doelwitte een vir een bereik word. 

1. 7. Navorsingsprogram 
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In die volgende twee hoofstukke word daar deur 'n literatuurstudie gekyk na 

belangrike aspekte wat kan meehelp om die navorsingsprobleem beter te verstaan. 

In HOOFSTUK 2 word die verband tussen leer en motivering bespreek, die faktore 

wat verband hou met leermotivering en dan is daar ook geput uit die kennis 

beskikbaar oor swart Amerikaners, wat in 'n sekere mate ooreenkomste vertoon 

met bruin mense in Suid-Afrika, se leermotivering en leerhouding. In daardie 

hoofstuk word laastens deur middel van statistiek sekere relevante inligting oor 

bruin mense bekend gemaak om sodoende 'n goeie begrip van bruin mense as 

populasie te verkry. 

HOOFSTUK 3 handel oor die spesifieke bepalers wat verband hou met hoe en lae 

vlakke van motivering. Verskillende ingrypingsprogramme wat gebruik is om vlakke 

van leermotivering te verbeter, word vermeld. 

Die vierde hoofstuk sentreer om die navorsingsontwerp. Dit sluit in die hipoteses 

aan die hand waarvan die empiriese werk onderneem word, die steekproefneming, 

die ontwikkeling van die meetinstrumente vir leerders en onderwysers, die afneem 

daarvan en die metodes van dataverwerking. 

In HOOFSTUK 5 word die resultate van die empiriese navorsing gerapporteer en 

bespreek na aanleiding van die hipoteses wat daarmee getoets kon word. 

'n Program word voorgestel in HOOFSTUK 6 aan die hand waarvan ingryping 

gedoen kan word om vlakke van leermotivering te verbeter. Kritiese opmerkings oor 

die navorsing, aanbevelings vir toekomstige navorsing en die slotwoord vorm ook 

deel van HOOFSTUK 6 .. 

1.8. Samevatting 

Hierdie eerste hoofstuk is hoofsaaklik bedoel om die Ieser te orienteer ten opsigte 

van die onderwerp van die navorsing. Daarom is daar gepoog om te verduidelik 

hoe die navorser bewus geraak het van die probleem. Daar is deur enkele 
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praktykvoorbeelde ge"illustreer waarom die leermotivering van die teikengroep vir 

die navorser problematies lyk en dus werd is om na te vors. 

Deur 'n voorlopige literatuurstudie is gekyk hoeveel is bekend oor die onderwerp. 

Omdat die navorsing in wese handel oor 'n ondersoek na motivering is daar gekyk 

na enkele teoriee van motivering. Spasie is ook afgestaan aan 'n paar definisies 

van motivering. Vanwee die navorser se siening dat motivering 'n proses is, soos 

dan ook uitgewys deur die meerderheid definisies, is aandag geskenk aan faktore 

wat die proses be"invloed. 

Na aanleiding van die literatuurstudie is 'n probleemstelling geformuleer. Hierdie 

probleemstelling gaan aan die hand van die gestelde doelwitte; algemeen en 

spesifiek, ondersoek word. Die navorsingsmetode wat gevolg gaan word om die 

doelwitte te bereik, is verduidelik. 

Die navorsing se afbakening in terme van die onderwerp en teikengroep is verklaar. 

Daar is enkele begrippe duidelik gemaak wat konsekwent in die navorsing gaan 

opduik. Laastens is 'n uitleg van die hieropvolgende hoofstukke gegee. 
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In hierdie hoofstuk word 'n literatuurstudie onderneem om duidelikheid te verkry oor 

sekere konsepte rakende motivering. Daar word onder andere ondersoek wat die 

verband tussen leer en motivering is. Die faktore wat verband hou met leer en 

motivering word deeglik bespreek. 

Vanwee die skaarsheid in studies met die teikengroep van hierdie navorsing is daar 

gekyk na literatuur wat rapporteer oor populasies wat breedweg ooreenkomste toon 

met die onderhawige teikengroep. Spesifiek word daar gekyk na daardie 

populasies se houdings en opvattinge rakende skoolgaan. Dit word erken dat daar 

wesenlike verskille gaan wees tusen die verskillende populasies, maar die kennis 

wat sodanig ingewin is, kan meehelp tot 'n verstaan van die problematiek rakende 

die teikenpopulasie. 

Daar word in die hoofstuk ook gekyk na wat in die literatuur bekend is oor die bruin 

mense van Suid-Afrika se houdings en opvattinge rakende skoolgaan. Daardie deel 

van die hoofstuk is by uitstek gemik daarop om 'n beter greep te kry op die unieke 

aard van die teikenpopulasie. 

2.2. Die verband tussen leer en motivering 

Motivering geskied binne 'n konteks (Ames, 1990: 418). Die skool kan as so 'n 

konteks beskou word. In skole wentel 'n deel van die dagtaak om die onderrig-leer 

gebeure. Leerders se rol in daardie gebeure is om te leer. Derhalwe kan 

geredeneer word dat motivering nie losgemaak kan word van leer nie aangesien 

leer so 'n integrale deel uitmaak van die skoolopset. 
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Gemotiveerdheid as 'n kenmerk van die goeie leerder word deur onderwysers erken 

(Spaulding, 1992: 3). Deur sodanige erkenning word die sentrale rol van motivering 

in die groter proses van onderwys en leer uitgelig. Die implikasie is baie duidelik; 

sonder die nodige motivering kan betekenisvolle leer nie plaasvind nie. Om te leer 

veronderstel dat die leerder 'n verbintenis het tot die onderrigproses. Dit wil se die 

leerder moet bereid wees om sy deel by te dra tot die uiteindelike sukses van die 

hele proses. Van die leerder word verwag om energie aan te wend op 'n wyse wat 

sy leer sal bevoordeel. Daarmee word bedoel dat die leerder onder andere met 

aandag salluister, notas sal afneem, die tuiswerkopdragte gaan voltooi en doelgerig 

voorbereiding gaan doen vir latera toetsing. 

Pressley en McCormick (1995: 90) stel dit dat sukses in die doen van take in die 

akademiese opset versterkend is. Hulle se voorts dat motivering grootliks 'n funksie 

is van daardie versterking. Leer behels die voortdurende voltooiing van akademiese 

take. Die bereiking van sukses, al dan nie, in die afhandeling daarvan bepaal, in 

terme van hierdie redenasie, hoedanig die leerder gemotiveerd is vir die huidige 

taak en natuurlik vir toekomstige take. In die akademiese opset is motivering dus 

onlosmaaklik deel van die leergebeure. 

Verskillende behavioristiese studies met mense en diere het die verband tussen leer 

en motivering ondersoek. Drie tipes leerprosesse is bewys as dat dit in staat is om 

'n toestand van motivering te laat ontwikkel; klassieke kondisionering, operante 

kondisionering en modellering (Petri, 1996: 186). Deur eksperimentering is bevind 

dat sekere gedrag wei gemotiveer word deur aanduidings wat deur middel van 

klassieke kondisionering die krag verkry het om response te aktiveer (lbid.:166). 

Klassieke kondisionering geskied deur die assosiasie van 'n stimulus met 'n 

respons. Operante kondisionering se beloning van gepaste response is 'n ander 

manier waarop leer en motivering in verband gebring word met mekaar. Soos die 

versterking (of beloning) onttrek of vermeerder word, word mens gemotiveer om op 

te tree op wyses wat konsekwente beloning inhou (Ibid.: 173). Modellering van 

ander se gedrag dien as 'n manier van leer omdat die waarnemer gemotiveer word 

deur die mate waarin die model se gedrag beloon of ontmoedig word deur ander 

(Ibid.: 181 ). 
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As bogenoemde bevindinge in terme van die onderrig-leer gebeure in die skool 

beskou word, kan daar tot interessante gevolgtrekkings gekom word. As 'n leerder 

byvoorbeeld deur klassieke kondisionering 'n sekere manier van praat assosieer 

met onaangename leeruitkomste kan dit 'n invloed he op die leermotivering vir 'n 

spesifieke onderwyser se vak. Die sterretjies wat aan junior primere leerders 

toegeken word vir goeie werk, is 'n vorm van operante kondisionering. Ander 

leerders wat sien hoe word 'n spesifieke leerder beloon vir positiewe opvoedkundige 

gedrag kan dalk gemotiveer word om in die toekoms dieselfde gedrag te openbaar 

ten einde ook dienooreenkomstig beloon te word. Sodanige verskynsel kan in 

behavioristiese terme beskryf word as modellering. 

Kinders is van nature aktief en deur hul natuurlike aktiwiteit leer hulle. Deur 

spontaan hulle vermoe te oefen, brei kinders daardie vermoe uit en in die proses 

verwerf hulle nuwe kennis. Dit is deel van hul leerproses. Deci en Ryan (1992: 9) 

beskryf sodanige leer as intrinsiek gemotiveer. Hierdie ingebore behoefte om 

vaardig te wees word gemanifesteer as nuuskierigheid en belangstelling. Dit lei 

daartoe dat kinders hul omgewing eksploreer en in die proses leer hulle. Hierdie 

redenasie dien as verdere bewys van die onlosmaaklike band tussen leer en 

motive ring. 

In aansluiting by bogenoemde denke rondom die verband tussen leer en motivering 

redeneer lngule, Rono en Ndambuki (1996: 297) dat menslike leer gemotiveer word 

deur die behoefte om omstandighede te kan hanteer. Die mens verkry 

buigsaamheid van gedrag omdat hy meer opsies oopmaak deur sy vermoe om te 

leer. Weer eens word die punt gestaaf dat leer nie kan geskied sonder motivering 

nie. 

Die leerproses behels die aktiewe integrasie en organisering van inligting, die 

samestelling van betekenis en die monitering van begrip. Selfs die mees 

vermoende leerder moet hoe vlakke van konsentrasie, moeite en deursetting 

openbaar in die leer van nuwe materiaal. Vir hierdie aktiewe proses om plaas te 

vind en aan die gang gehou te word, is motivering nodig (Meece, 1994: 25). 
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Aan die hand van die aangehaalde literatuur is daar gepoog om in die voorafgaande 

paragrawe bewys te lewer van die verband tussen leer en motivering. Die navorser 

hoop dat dit duidelik is dat leer nie kan plaasvind sander motivering nie; dat die 

verweefdheid van die twee prosesse vir die Ieser duidelik blyk. 

Vervolgens word daar gekyk na die faktore wat verband hou met leer en motivering. 

2.3. Die faktore wat verband hou met leer en motivering 

lngule, Rono en Ndambuki (1996: 334) identifiseer die volgende faktore wat 

motivering kan be"invloed: fisiologiese faktore; emosies; gewoontes; verstandsbates, 

-waardes en -houdings van die individu en omgewingsfaktore. Hierdie faktore kan 

ook breedweg beskou word as die belangrikste faktore wat verband hou met leer en 

motivering. Die bespreking wat volg, sal in bree trekke aansluit by hierdie indeling. 

Voor die bespreking van die faktore is dit nodig om die onderskeid tussen 

ekstrinsieke en intrinsieke motivering duidelik te maak. Hierdie onderskeid is nodig, 

want mense verskil in hul redes vir die uitvoering van 'n taak op basies die twee 

wyses; ekstrinsiek of intrinsiek gemotiveerd. 

2.3.1. Onderskeid: ekstrinsieke en intrinsieke motivering 

Ekstrinsieke motivering verwys na die proses waarvolgens gedrag ontstaan as 

gevolg van eksterne belonings of straf (lngule, Rono en Ndambuki, 1996: 344). 

Petri (1996: 329) heg dieselfde betekenis aan ekstrinsieke motivering wanneer hy 

se dat sekere gedrag beheer word deur eksterne bronne van versterking. Pintrich 

en Schunk (1996:258) neem die gedagte verder deur dit te stel dat die aktiwiteit 

waaraan die persoon deelneem, 'n middel tot 'n doel is. Die doel is om gewenste 

uitkomste te verseker, soos beloning of vermyding van straf. In terme van die skool 

kan die volgende as voorbeelde geld van ekstrinsieke motivering: 'n leerder doen 

gereeld sy skoolwerk, want hy hou daarvan om sy onderwyser te be"indruk met 
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voltooide werk. Nog 'n voorbeeld kan wees waar die leerder goeie punte wil behaal 

om die groot geveg te vermy wat hy deur sy vader beloof is as hy sou swak vaar. 

lntrinsieke motivering verwys na motivering om in 'n aktiwiteit betrokke te raak vir 

die onthalwe van die betrokkenheid. lntrinsiek-gemotiveerde mense werk aan take 

omdat hulle die taak genotvol vind. Deelname aan die taak is beloning genoeg en 

hang nie af van eksplisiete belonings of ander eksterne beperkings nie (Pintrich en 

Schunk, 1996: 258). Petri (1996: 329) stel dit dat intrinsieke motivering die waarde 

of plesier is wat met 'n aktiwiteit geassosieer word. Met intrinsieke motivering word 

ook bedoel die behoefte om effektief te wees in 'n taak (lngule, Rono en Ndambuki, 

1996: 344 ). lntrinsieke motivering word geassosieer met die plesier wat geput word 

uit die leerproses. Die nuuskierigheid oor nuwe kennis, die leer van uitdagende en 

moeilike take is alles deel van die redes wat 'n intrinsiek gemotiveerde persoon 

aanvoer vir sy volgehoue werksywer (Gottfried, Fleming en Gottfried, 1994: 104). 

lntrinsieke motivering dui, aldus Ryan, Connell en Grolnick (1992: 170) op 'n 

inherente strewe om die wereld te verken en te bemeester. Dit manifesteer as 

nuuskierigheid en belangstelling. Hierdie laaste twee aspekte motiveer 

taakbetrokkenheid selfs in die afwesigheid van versterking en steun van buite. 

lntrinsiek gemotiveerde gedrag geskied vir die bevrediging wat inherent is aan die 

proses van die aktiwiteit. 

As al die bogenoemde aspekte rakende die verskil tussen ekstrinsieke en intrinsieke 

motivering in ag geneem word, kan dit afgelei word dat die groot verskil le in die 

doelorientering. Ekstrinsieke doelorientering veronderstel dat die persoon 

gemotiveer word deur eksterne bronne soos druk vanaf ouers of die moontlike 

toekennings wat verwerf kan word. lntrinsieke doelorientering veronderstel dat die 

persoon gemotiveer word deur interne bronne soos die inherente genot om aan 'n 

aktiwiteit deel te neem. 

Van die twee tipes doelorientering blyk dit dat intrinsieke doelorientering 'n meer 

positiewe aspek in die leergebeure is. Gottfried, Fleming en Gottfried (1994: 105) 

stel dit dat intrinsieke motivering positief verband hou met akademiese prestasie. 

lntrinsiek gemotiveerde leerders skram nie weg van die leer van moeilike take nie, 

en, meer belangrik, vertoon 'n hoe mate van taakbetrokkenheid (lbid.:104). 
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In 'n studie het Meece (1994: 41) bevind dat die meeste leer plaasvind wanneer 

leerders fokus op die bemeestering van die taak voorhande. Eksterne motiverende 

faktore, soos kompetisie vir beter punte of vir onderwyser-goedkeuring, lewer nie 

soveel positiewe uitkomste in terme van leer soos intrinsieke motiverende faktore 

nie. Trouens, in hul studie het Gottfried, Fleming en Gottfried (1994: 104) bewys 

gevind dat sekere ekstrinsieke motiveerders, soos beloning, juis 'n negatiewe effek 

het op die positiewe uitkomste van intrinsieke motivering. Die leerder kan die 

belonings beskou as aanduidend van bekwaamheid versus onbekwaamheid of 

eksterne beheer oor gedrag versus bevordering van outonomie. Eksterne bronne 

van motivering kan dus die doel mis. Pleks van leer aanmoedig kan dit leer 

ontmoedig. Die leerder kan homself sien as in onregverdige kompetisie met meer 

bekwame leerders as daar meegeding word om 'n beloning soos die onderwyser se 

goedkeuring. Daar kan selfs deur die leerder geredeneer word dat die eksterne 

motivering minder beheer in sy eie hande plaas. 

Wanneer 'n leerder dus toon dat intrinsieke faktore hom motiveer om te leer kan 

daar geredeneer word dat sodanige leerder meer gemotiveerd gaan wees om skoal 

te gaan. Die eise van skoolgaan sal so 'n leerder nie ontmoedig nie, maar eerder 

aanspoor om soveel as moontlik van daardie eise te bemeester. 

In hierdie paragraaf is daar gewys op die twee tipes motivering; intrinsiek en 

ekstrinsiek. Daar is ook gekyk hoe dit in die leerproses saamspeel. Die slotsom 

waartoe gekom is, is dat intrinsieke motivering meer voordelig is vir die leerproses. 

'n Ander aspek wat verband hou met leer en motivering is opvattinge oor lokus van 

beheer. In die volgende paragraaf word dit bespreek. 



25 

2.3.2. Opvattinge oor lokus van beheer 

Pintrich en Schunk (1996: 266) beskryf lokus van beheer as 'n veralgemeende 

opvatting oor die mate waartoe gedrag 'n invloed kan he op uitkomste. Twee soorte 

lokus van beheer-opvattinge word onderskei: eksterne en interne lokus van beheer. 

Mense met eksterne lokus van beheer-opvattinge glo dat hulle aksies min impak het 

op uitkomste en dat daar min is wat hulle kan doen om dit aan te pas. Diegene met 

interne lokus van beheer-opvattinge glo dat uitkomste gekoppel is aan hulle aksies 

en grootliks onder hulle beheer is. 

Wanneer 'n persoon die uitkomste toeskryf aan geluk, kans, toeval of onder die 

beheer van magtige ander mense, kan gese word dat eksterne lokus van beheer

opvattinge aan die werk is. lndien 'n persoon die uitkomste toeskryf aan sy eie 

gedrag of eienskappe kan daar gese word dat hy interne lokus van beheer

opvattinge het. 

In die leerproses kan dit as volg verduidelik word. Leerders wat glo dat hulle beheer 

het oor moontlike sukses of mislukking in die leertake is meer gemotiveerd om in 

akademiese take betrokke te raak. Hulle sal moeite insit en deurdruk met moeilike 

take, want hulle wil die take bemeester. Diegene wat eksterne lokus van beheer

opvattinge het, sal nie soveel moeite insit nie, want hulle glo nie regtig in hulle 

vermoe om 'n invloed te he op leeruitkomste nie. 

Interne lokus van beheer-opvattinge het, aldus Pintrich en Schunk (1996: 266), 'n 

positiewe verband met motivering en prestasie op skool. Dit is nie 'n verrassing nie 

as dit in ag geneem word dat sulke leerders meer geredelik betrokke raak in 

akademies bevorderlike aktiwiteite. Hulle voel deel van hul leergebeure en sien dit 

nie as 'n aktiwiteit verwyderd van hulle af nie. Deur hul deelname aan taakgerigte 

aktiwiteite word die leerstof onder hul beheer geplaas. So verkry die leerder 

eienaarskap en gevolglik verantwoordelikheid oor sy leerproses. 

Hierdie gevoel van eienaarskap is bevorderlik vir die motiveringsvlak van 'n leerder. 

Omdat die leerproses onder die invloed van interne lokus van beheer-opvattinge 

staan, is dit vir die leerder nie 'n verwyderde aktiwiteit waaroor sy aksies geen 
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invloed het nie. Die motivering om wei taakbetrokke te raak spruit dan deels uit die 

besef dat die eie aksie wei impak kan maak. Gegewe die uitkomste van eie aksies 

is dit redelik om te verwag dat 'n motiveringsproses aan die gang gesit kan word. 

Goeie, positiewe uitkomste kan lei tot hoe vlakke van motivering om 

daaropvolgende take aan te pak. Negatiewe uitkomste behoort ook te lei tot 

positiewe vlakke van motivering by die leerder wat interne lokus van beheer

opvattinge handhaaf. So 'n leerder sal reken dat hy nog steeds 'n impak kan maak 

op die uitkomste van leer. Sodanige impak kan dalk geskied deur 'n aanpassing in 

die leerstrategie aan te bring. Solank die leerder bewus bly van sy eie rol en 

aandeel in die leerproses kan die vlakke van leermotivering positief bly. 

'n Baie resente studie het bevind dat persone met sterk opvattinge oor eksterne 

lokus van beheer meer geneig is om te konformeer tot sosiale invloede as die met 

interne lokus van beheer-opvattinge (Leone en Burns, 2000: 73). Die konformering 

waarvan hierdie auteurs praat, is die dade waardeur 'n persoon toegee aan sosiale 

druk om beloning te kry of om straf te vermy. 

Dit is tipiese voorbeelde van ekstrinsiek gemotiveerde gedrag. In vorige studies is 

die negatiewe gevolge van ekstrinsieke belonings op die leerproses al uitgewys 

(Gottfried, Fleming en Gottfried, 1994: 104-5). Hierdie auteurs het bevind dat die 

leerder sulke belonings as aanduidend van onbekwaamheid versus bekwaamheid 

kan beskou of as aanduidend van eksterne beheer teenoor outonomiteit. 

Ekstrinsieke faktore kan verder die kreatiwiteit in die bereiking van leeruitkomste in 

gedrang bring. Daarmee word bedoel dat die leerder dalk eenvoudiger en makliker 

take kan onderneem net om toe te gee aan die eise van die waargenome eksterne 

beheerders. 

Daar kan selfs oneerlike maniere oorweeg word om die eksterne beheerders 

tevrede te probeer stel. Mcabe (1999: 686) stel dit dat 'n sin vir verantwoordelikheid 

en eienaarskap rakende die leerproses 'n kritieke rol speel in die besluit van 'n 

leerder om te kul of nie. Volgens die voorafgaande bespreking van lokus van 

beheer-opvattinge is dit baie duidelik dat diegene met eksterne lokus van beheer

opvattinge nie ten valle verantwoordelikheid of eienaarskap oor hul leerproses neem 
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nie. Derhalwe kan daar met daardie kennis in gedagte geredeneer word dat 

opvattinge oor eksterne lokus van beheer 'n leerder makliker kan verlei om 

oneerlike metodes te probeer net om die gewaande eksterne beheerders tevrede te 

stel. 

Dit blyk dus uit vorige navorsing dat dit vir die vooruitgang van die leerproses 

voordelig is as leerders interne lokus van beheer-opvattinge handhaaf. 

Aansluitend by die lokus van beheer-opvattinge is die invloed wat betekenisvolle 

ander persona op 'n leerder se motivering vir leer het. In die volgende paragraaf 

gaan daar ondersoek word watter persona as betekenisvolle ander beskou kan 

word en watter invloed hulle op leermotivering kan he. 

2.3.3. Die invloed van betekenisvolle ander persona 

In die daaglikse omgang kom 'n leerder met ander mense in aanraking. As 'n mens 

word die leerder gedryf deur die behoefte om te behoort, dit wil se om 

interpersoonlike verbindings te vorm en te behou (Baumeister en Leary, 1995: 522). 

In die leeromgewing is dit nie anders nie. Persona wat deel vorm van die 

leeromgewing sluit in: klasmaats en vriende, onderwysers en ouers. Daardie 

persona kan beskou word as betekenisvolle ander persona omdat hulle in die 

behoefte om te behoort voorsien. 

Baumeister en Leary (Ibid.) het bevind dat daar 'n verband bestaan tussen die 

behoefte om te behoort en kognitiewe prosesse, emosionele patrone, 

gedragsresponse en gesondheid. Die persona wat deel vorm van die 

leeromgewing is betekenisvol juis vanwee hierdie genoemde prosesse, patrone en 

response wat deur hulle teenwoordigheid ontlok word. Dit op sigself is prosesse, 

patrone en response wat relevant is vir die leersituasie. Die teenwoordigheid van 

elkeen van die genoemde persona in die leersituasie dui dus op 'n moontlike invloed 

wat die persona kan he op leer en motivering vir leer. 

Vervolgens word daar 'n bespreking gegee van die rol wat elkeen van die 

genoemde betekenisvolle ander persona speel in die leermotiveringsproses. 
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2.3.3.1. Klasmaats en vriende 

Dit is 'n bekende feit dat kinders onder portuurgroep-druk verkeer. Daar kan dan 

met veiligheid gese word dat die klasmaats of vriende van 'n leerder belangrike 

ander persone is in die leeropset. 

Die invloed wat die teenwoordigheid van klasmaaats en vriende het op die leerder 

kan nie geringgeskat word nie. In hul studie het Isakson en Jarvis (1999: 23) 

byvoorbeeld gevind dat leerders wat te veel tyd spandeer met hul maats 'n daling in 

punte vertoon. Hierdie bevinding illustreer dat, alhoewel die sosialisering met maats 

belangrik is, daar tog negatiewe gevolge vir die leerproses kan wees. Genoemde 

studie is gedoen om te ondersoek hoe adolessente die oorgang van primere na 

hoerskool hanteer. Die ondersteuning van en deur vriende is baie belangrik in 

hierdie fase van hul lewens (Ibid.: 20). Die rol wat hulle op die bevordering van 

leermotivering speel, is werd om te ondersoek. 

Covington (1998: 50) het rakende portuurgroepdinamika 'n belangrike waarneming 

gemaak, naamlik dat die invloed van die portuurgroep op leermotivering belangrik 

is. Hy het onder andere vasgestel dat daar basies twee groepe is as daar in terme 

van die leeproses gedink word. Daar is die portuurgroep vir wie skool belangrik is 

en dan is daar diegene vir wie skool nie belangrik is nie. Dit is veral vir volwasse 

waarnemers van die leerder in die leerproses van belang om hierdie stukkie inligting 

te ken. Die positiewe en negatiewe invloede van die twee groepe blyk duidelik. 

In die klas gebeur dit dat leerders soms in kompetisie tree met mekaar om te kyk 

wie kan akademies beter vaar. Sulke kompetisie is dalk bewustelik of selfs 

onbewustelik. Vir onderwysers is dit soms 'n goeie verskynsel, want ten minste kan 

hulle goeie prestasie sien by sommige leerders. 

Die ander kant van sulke onderlinge kompetisie is egter nie altyd so 'n mooi prentjie 

nie. Hierdie kompetisies is geskoei op prestasie-doelwitte. Soos dit in 'n vorige 

paragraaf verduidelik is, is prestasie-doelwitte deel van ekstrinsieke motivering waar 

'n taak nie vir die intrinsieke waarde daarvan gedoen word nie, maar eerder vir die 
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eksterne belonings daaraan verbonde. In die geval van onderlinge akademiese 

kompetisie is die beloning onder andere die lof vanaf die onderwyser of die genot 

om te wen. Vir sommige leerders is dit genoeg rede om aan die kompetisie deel te 

he. Ander kan dalk weer afgestoot word daardeur. 

Die verskille in individue se perspektief op sodanige kompetisie le waarskynlik in hul 

verskillende waardes. Platow en Shave (1995: 78) tref 'n onderskeid tussen 

kompeterende, individualistiese waardes aan die een kant en kooperatiewe, sosiale 

waardes aan die ander kant. Hulle het bevind dat mense met kompeterende 

ingesteldhede hoar meet op prestasie-motivering. Mense met 'n kooperatiewe 

ingesteldheid heg nie soveel waarde aan prestasie as motiveringsfaktor nie. 'n 

Kooperatiewe persoon is egter nie traag om te presteer nie. Trouens, hul 

prestasievlak styg wanneer die prestasie nie gekoppel word aan kompetisie

voordele nie (Ibid. 79). 

Die punt wat hierdie navorser wil maak, is dat die kompetisie wat klasmaats en 

vriende soms ten opsigte van hul skoolwerk openbaar in 'n objektiewe lig gesien 

behoort te word. 

Leerders is onder druk om te konformeer, want veral in die adolessente fase is die 

portuurgroep en aanvaarding deur die groep baie belangrik (lngule, Rono en 

Ndambuki, 1996: 93). Gevoelens van verwerping tree maklik in as die leerder die 

boodskap kry dat hy nie inpas in die groep nie. As 'n deel van die klas dus waardes 

handhaaf wat kompetisie hoog aanslaan, is dit te verstane dat daar ook leerders is 

wat nie sulke waardes soveel prominensie gee nie. Laasgenoemde leerders kan 

dalk wegskram van deelname aan akademiese kompetisies en nie sulke hoe 

prestasies lewer nie soos diegene wat wei deelneem en goeie punte behaal. 

Die implikasie is verder dat, alhoewel sulke kompetisies tussen klasmaats wei 

sekere voordele vir sommige kan inhou, dit ook vir ander leerders nie soveel 

voordele inhou nie. Daar is vir sodanige leerders (met kooperatiewe waardes) net 

geen uitdaging in die akademiese kompetisies nie. Sulke leerders moet dus nie 

gesien en blindelings aanvaar word as dat hulle nie akademies wil vorder nie, maar 

eerder as individue vir wie die ekstrinsieke belonings van kompetisie teen klasmaats 
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of vriende nie opweeg teen die voordele wat hulle kan put uit kooperatiewe waardes 

nie. 

lngeligte waarnemers van sodanige akademiese patrone behoort eerder die 

positiewe aspekte van die kooperatiewe waardestelsel te ontdek en daarop te bou. 

In die klas gaan dit niemand baat as daar blindelings veronderstel word dat leerders 

wat nie deelname toon aan klaskompetisies nie apaties staan teenoor skoolwerk 

glad nie belangstel om ook te presteer nie. Gegewe die invloed van aanvaarding 

deur die portuurgroep kan daar dus meer negatiewe as positiewe uitkomste wees 

vir die leerder met 'n kooperatiewe waardestelsel as onderwysers die verskynsel 

van onderlinge kompetisie buite verhouding aanblaas. 

Die portuurgroep speel 'n belangrike rol in leermotivering. Hulle is egter nie die 

enigste betekenisvolle persona in die proses van motivering nie. Daar word 

vervolgens gekyk na die rol van onderwysers in leermotivering. 

2.3.3.2. Onderwysers 

'n Opmerking deur Reglin ( 1993: 31) rakende die wyse waarop hoerskoolleerders 

hulleself sien, illustreer watter belangrike rol onderwysers speel in leermotivering. 

Hoerskoolleerders sien hulself as jong volwassenes. As sodanig verwag hulle 

respek vanaf hul onderwysers. Die onderwysers se optrede kan dus 'n leerder 

aanmoedig tot skoolsukses of ontmoedig. 

Covington ( 1998: 1 07) stel die rol van die onderwyser nog meer direk wanneer hy 

se dat onderwysers "the gatekeepers of success and approval" is. Hierdie rol van 

onderwysers is veral sigbaar wanneer die leergebeure gesien word as 'n 

kompeterende spel. Hulle kan die skaarsheid van sukses en erkenning gebruik om 

goeie samewerking te verkry in die klas wat tot voordeel van leermotivering in die 

bree is of dit kan ook verkeerd gebruik word en tot nadeel van leermotivering strek. 

Onderwysers gebruik soms die leerders se neiging tot kompetisie (Covington, 1998: 

1 07). Die voordeel van sodanige verdeel- en heerstaktiek is dat dit die onderwyser 
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beskerm teen leerders wat dalk kan saamstaan in rebellie teen hom. Ongelukkig 

werk dit nie met aile leerders nie, soos in 'n vorige paragraaf van hierdie hoofstuk 

verduidelik. Leerders met wie dit soms werk, is jonges, inskiklikes en middelklas 

leerders (Ibid.). Sulke leerders speel baie keer saam met die kompetisie-idees uit 

vrees dat weiering hul onderwyser kan aanstoot gee. Ongelukkig lei so 'n gebruik 

van kompetisie tot konformiteit en ondergeskiktheid as gevolg van 'n onwilligheid by 

leerders om intellektuele risiko's te neem. 

Covington (1998:108) haal 'n studie aan waarin bereken is dat elke onderwyser in 

die skooljaar ongeveer 22 000 minute bestee aan teregwysing, neul, verwyt, 

beskuldiging en ander vorme van bestraffing. Gegewe 'n omgewing waar beloning 

in die vorm van veral erkenning skaars is, en die onderwysers die enigste uitdelers 

daarvan is, kan leerders nie aan die wenkant wees nie. 

Die rol van onderwysers in leermotivering kan nie geringgeskat word as 

bogenoemde redenasies in ag geneem word nie. Onderwysers moet bewus raak 

van die potensiaal wat hulle het tot die motivering van hul leerders. Spaulding 

(1992: 4) stel dit baie duidelik dat die hele opvoedingsgebeure versterk word as 

onderwysers maniere vind om leerders te motiveer sodat hulle die plesier van die 

leerproses kan ervaar. Hierdie stelling bevestig weer eens die belangrike rol wat 

onderwysers onteenseglik kan speel in leermotivering. 

Brown en Pressley (1994: 166) maak die opmerking dat onderwysers se reaksies 

en interpretasies deels bepaal word deur die reaksies en interpretasies van die 

leerders. Die strategiee wat onderwysers toepas in hul klaspraktyk, wat motivering 

insluit, word dus be"invloed deur leerders se reaksies daarop. Die omgekeerde geld 

ook. Onderwysers se strategiee het 'n invloed op leerders se reaksies en 

interpretasies daarvan. Die implikasie met betrekking tot leermotivering is dat 

onderwysers nie kan voorgee dat hulle aksies geen invloed op leerders het nie. 

Alles wat hulle in die gang van hul klaspraktyk doen, be"invloed ten minste een 

leerder in daardie klas. Ook hierdie punt illustreer onderwysers se rol in 

leermotivering. 
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In die empiriese deel van hierdie navorsing word daar ook gekyk na onderwysers se 

perspektief op die leermotivering van hul leerders. Dit is dus nodig om nou 'n 

bespreking te gee van verbandhoudende aspekte rakende onderwysers se 

persepsies. 

Alderman (1999: 146) beskryf onderwyser-verwagtinge as die afleidings wat 

onderwysers maak in verband met die toekomstige akademiese prestasies van 

leerders gebaseer op wat hulle tans weet van leerders. Die effek van hierdie 

verwagtinge is positief of negatief. Onderwyser-verwagtinge het 'n effek op leerders 

se leeruitkomste as gevolg van die aksies wat onderwysers onderneem in respons 

op hul verwagtinge. Seltvervullende profesiee en volhoudende verwagtingseffekte 

is twee tipes effekte van onderwyser-verwagtinge. 

Selfvervullende profesiee gebeur wanneer 'n onderwyser verskillende verwagtinge 

oor leerders vorm en dan verskillende onderrigstrategiee gebruik met verskillende 

resultate. Alderman (1999: 146) weergee Good en Brophy se proses van 

seltvervullende profesie. Daarvolgens geskied dit in die volgende sekwens: 

1. Die onderwyser vorm verskillende verwagtinge gebaseer op sommige 

leerders se kenmerke. Sekere van hierdie kenmerke sluit in onderwysers 

se opvattinge oor die aard van intelligensie; dit wil se sommige 

onderwysers glo dat intelligensie 'n vaste, stabiele entiteit is. Sulke 

onderwysers klassifiseer leerders as dom of slim. Ander onderwysers glo 

weer dat intelligensie bestaan uit vele dimensies en dus verbeterbaar is 

deur onder andere verbeterde leerstrategiee. Sosio-ekonomiese status en 

etnisiteit is ook twee invloedryke leerderkenmerke (Ibid.: 150). 

2. Vanwee hierdie verskillende verwagtinge tree die onderwyser verskillend 

op teenoor verskillende leerders. 

3. Die onderwyser se gedrag vertel vir die leerders watter gedrag en prestasie 

die onderwyser verwag van hulle. 

4. As die behandeling aanhou en as leerders dit nie teenstaan of verander 

nie, word hul motiveringspatrone geaffekteer. 

5. Met verloop van tyd konformeer leerders se prestasie en gedrag meer en 

meer met dit wat oorspronklik verwag is van hulle: Goed-presterende 
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leerders hou aan presteer en swak-presterende leerders hou aan swak 

presteer. 

Die volhoudende effek gebeur wanneer 'n onderwyser 'n bestaande opvatting het 

oor 'n leerder en aanhou om op grand daarvan op dieselfde wyse te reageer al het 

die leerder se gedrag intussen verander (lbid.:147). 'n Leerder met 'n geskiedenis 

van wangedrag begin byvoorbeeld meer positief optree. Sy onderwyser merk nie 

die verandering op nie en hou aan om op dieselfde wyse as voorheen op te tree 

teenoor die leerder. 

Daar is sekere wyses waarop onderwysers aan leerders wys dat hulle verskillende 

verwagtinge het van hulle soos weergegee deur Good en Weinstein (Alderman, 

1999: 152). 

Tabel 2.1. lnvloed van onderwyserverwagtinge 

Dimensies Leerders wat as meer Leerders wat as minder 

bekwaam beskou word bekwaam beskou word 

Taakomgewing: Kry meer geleentheid om Minder kans om op te tree 

kurrikulum,prosedures, in die openbaar op te tree vera I met betekenisvolle 

taakomskrywing, taakdefini met betekenisvolle take. take. 

sie, werkspas,omgewings Meer geleentheid om te Minder geleentheid om te 

gehalte dink. dink of analiseer. 

Groeperingspraktyke Meer opdragte wat begrip Minder keuse in opdragte 

en verstaan veronderstel. - meer drilwerk. 

Lokus van verantwoor- Meer outonomie (wyer Minder outonomie 

delikheid vir leer opdragkeuses, minder (gereelde monitering, 

onderbrekings ). onderbrekings ). 

Terugvoer- en evaluerings Meer geleentheid vir Minder geleentheid vir 

praktyke selfevaluering. selfevaluering. 

Motiveringstrategiee Meer eerlike en Minder eerlike en 

bykomende terugvoer. bykomende terugvoer, 

meer dankbare terugvoer. 
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Gehalte van verhouding Meer respek vir die Minder respek vir die 

leerder as 'n individu met leerder as 'n individu met 

unieke belangstellings en unieke belangstellings en 

behoeftes. behoeftes. 

Bogenoemde tabel illustreer baie duidelik hoe onderwysers se persepsies rakende 

hul leerders kan lei tot verskillende verwagtinge wat weer kan omsit in 

gedifferensieerde praktyke. Leerders, egter, is nie onbewus van gedifferensieerde 

behandeling wat hulle ontvang van onderwysers af nie (Alderman, 1999: 155). Dit 

ontgaan leerders nie dat lae presteerders onder andere meer negatiewe terugvoer 

kry nie, saam met die ander aspekte genoem in bogenoemde tabel. 

Onderwysers het, vanwee hul unieke posisie in die leergebeure, die mag om 

individue te be"invloed wat op hulle staatmaak vir die rol wat hulle vertolk (Snyder en 

Stukas, 1999: 286). Met ander woorde, onderwysers het 'n rol te speel in die 

leerproses en derhalwe ook in leermotivering. 

Onderwys is 'n kompleksa beroep, want die onderwyser het te make met 'n baie 

dinamiese situasie in die klas. In die klas, volgens Erchul en Martens ( 1996: 132), 

het die onderwyser te doen met die volgende elemente op 'n gereelde basis: 

multidimensionaliteit van take, byvoorbeeld opdragte gee, kontroleer en evalueer; 

gebeure wat tegelykertyd plaasvind, soos lesaanbieding, monitering van leerders se 

begrip en beheer oor leerders se gedrag; onmiddellikheid van sekere gebeure, soos 

ge"illustreer deur die berekening dat 'n primere skool-onderwyser soveel as 1 000 

aangesig-tot-aangesig kontakte het met leerders deur die loop van die skooldag; 

onvoorspelbare en openbare klasklimaat soos onverwagte gebeure waarop die 

onderwyser moet reageer ten aanblik van leerders; die ontwikkeling van norme en 

gemeenskaplike begrip. Onderwysers kan dus nie altyd bewus wees van hul 

gedrag of die gevolge daarvan nie. Met hierdie punt wil die navorser verduidelik 

waarom dit soms gebeur dat daar negatiewe uitkomste in terme van motivering kan 

plaasvind in die klas. 

Erchul en Martens (1996: 133) identifiseer die snelle pas waarteen klasgebeure 

afspeel, gebrek aan spesifieke opleiding vir die analisering van leerdergedrag en 
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gebrek aan 'n konsekwente stelsel van terugvoer rakende eie gedrag as redes 

waarom onderwysers soms nie genoeg doen om leerders te motiveer nie of waarom 

sekere negatiewe klaspraktyke beoefen word. 

Ten spyte van die foute wat onderwysers soms begaan, bly hulle 'n belangrike rol 

speel in die leermotivering van leerders. 

Ouers is 'n ander belangrike groep betekenisvolle mense in die lewe van 'n leerder. 

Derhalwe kan hulle ook beskou word as mense wat 'n invloed op die leerder se 

leermotivering kan he. 

2.3.3.3. Ouers 

Die term 'ouers' word in 'n breer sin as net biologiese ouers bedoel. Dit sluit ook in 

stiefouers, grootouers, versorgers en voogde (Swap, 1993: 61 ), dit wil se volwasse 

mense wat spesiale verantwoordelikheid het teenoor die kind of wat spesiale 

betekenis het vir die kind in terme van versorging en gesag. 

Die rol van ouers in die kind se sukses op skool kan nie onderskat word nie (Maja, 

1998: 65). Die ondersteuning wat ouers tuis bied aan die kind rakende sy 

skoolwerk het 'n invloed op sy leermotivering. Gottfried, Fleming en Gottfried (1994: 

11 0) stel dit onomwonde dat ouers se ondersteuningspraktyke leermotivering van 

die leerder be"invloed. 

'n Meta-analise van 85 studies, soos gerapporteer deur Swap (1993: 3), het tot die 

gevolgtrekking gekom dat ouerbetrokkenheid leerders se prestasie laat verbeter. 

Dit wil se, as ouers betrokke is by die onderwys van hul kinders vaar die kinders 

beter op skool en word hulle ingeskryf in skole wat as goed beskou word. 

Positiewe ouerlike gedrag is daardie tipes gedrag wat as motiverend in die 

positiewe sin beskou kan word. Gottfried, Fleming en Gottfried (1994: 11 0) het 

bevind dat ouers wat die volgende gedrag en houdings aanmoedig en self uitleef, 

daarin slaag om hul kinders te motiveer: nuuskierigheid oor, deursetting in en 

bemeestering van skool- en werksverwante take. Die bevordering van sulke 
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taakbetrokkenheid deur ouers bevorder kinders se selfstandigheid en 

vasberadenheid. Ouers wat dus belang stel in hul kinders se skoolwerk en wat hul 

kinders met die nodige respek hanteer, vertoon eienskappe wat bevorderlik is vir die 

kind se leermotivering. Positiewe uitkomste vir die kind se selfbeeld kan verwag 

word wanneer ouers 'n hoe mate van aanvaarding van die kind toon, duidelike 

grense stel aan die kinders se aktiwiteite en respek het vir individualiteit (Helmke, 

1994: 5393). 

Sekere aksies van ouers kan ook as ongesond vir leermotivering beskou word. 

Wanneer ouers oormatig opdringerig en beperkend is , gee dit minder geleentheid 

aan die kind vir selfuitdrukking en kreatiwiteit (Maja, 1998: 69). Leerders ervaar 

druk as hul ouers voortdurend ekstrinsieke belonings gebruik as aansporing. As 

ouers woedende reaksies toon in geval van mislukkings en dreig met straf plaas dit 

ook druk op die leerder (Gottfried, Fleming en Gottfried, 1994: 110). 

'n Baie belangrike faktor in die ontwikkeling van die adolessent se selfbeeld is die 

gehalte van die verhouding met die ouer (Harvey en Byrd, 1998: 94). Die selfbeeld 

speel 'n groot rol in die ontwikkeling en behoud van leermotivering. As die 

verhouding tussen ouer en kind swak is, het dit 'n negatiewe impak op die selfbeeld 

van die kind en dit het weer 'n invloed op leermotivering. 

Claassens (1996: 8) stel dit dat baie duidelik dat elke ouer bepaalde ideale koester 

ten opsigte van wat hy met die opvoeding van die kind wil bereik. Die ouer maak 

dan ook die kind op 'n bepaalde manier groot om sekere doelwitte te bereik soos 

selfstandigheid, kreatiwiteit, morele waardes, verantwoordelikheidsin en 

selfbeheersing. Hieruit kan afgelei word dat geen ouer doelbewus sy skoolgaande 

kind se opvoeding wil benadeel nie. Ouers poog dus om hul kinders te motiveer tot 

leer. Dit beklemtoon die belangrike rol wat ouers kan speel in die aanspreek van 

probleme rakende die opvoeding, leermotivering hierby ingesluit, van die kind 

(Sibaya, 1998: 15). Om daardie rede is dit belangrik dat skoolvoorligters en 

onderwysers vroeg met ouers moet skakel om 'n geskikte vorm van ingryping in 

leerders se probleme uit te werk (Wells, Miller en Clanton, 1999: 460). 
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Sekere studies het bevind dat die teenwoordigheid van beide ouers voordelig is vir 

die skoolvordering van leerders (Mboya en Nesengani, 1999: 765 en Reglin, 1993: 

5). Dit is egter 'n realiteit van moderne samelewing dat gesinstrukture verander het 

en dat enkelouergesinne (meestal die moeder) meer algemeen raak (Maja, 1998: 

19). Dit is gevolglik van groter belang dat die gehalte van die ouerlike kontak met 

die leerder gesond gehou word eerder as om die gesinstruktuur aan te spreek. 

Waar beide ouers teenwoordig is, se Lazar, Guttmann en Margalit, (2000: 105), 

verkies leerders dat altwee tuis betrokke raak by hul skoolwerk soos om hulp te 

verleen of aandag te skenk aan dit waarmee die leerder besig is. 'n Interessante 

bevinding (Ibid.) is dat leerders verkies dat hul moeders betrokke moet wees by 

skoolsake soos vergaderings of om inligting tuis te ontvang. Die basiese feit wat nie 

genoeg beklemtoon kan word nie is dat ouers of die enkelouer wei met die leerder 

moet gesprekke voer oor skoolverwante sake (Desimone, 1999: 22). Die kanse op 

sukses is soveel beter as ouers 'n positiewe houding jeens onderwys openbaar 

(Kutnick, 2000: 82). 

Die belangrikheid van ouerlike ondersteuning is bevestig in 'n studie deur Van Beest 

en Baerveldt (1999: 200). Hulle bevinding was dat selfs nie eens die ondersteuning 

van die portuurgroep, wat deur adolessente as so belangrik beskou word, kan 

opmaak vir 'n gebrek (realisties of waargenome) aan ouerlike ondersteuning nie. 

Vervolgens word daar gekyk na faktore binne die leerder wat 'n invloed kan he op 

leermotivering. 

2.3.4. Faktore binne die leerder 

Die leerder is as totale persoon betrokke by die leerproses. Derhalwe is dit 

noodsaaklik om te kyk na faktore binne die leerder wat die proses van 

leermotivering kan be"invloed. 



38 

2.3.4.1. Emosies 

In die skoal is die leerproses ingebed in 'n prestasiekonteks. Die leerder is dus 

onderworpe aan sosiale druk en vergelyking. Leeraktiwiteite kan sekere 

bekommernisse en emosies ontlok. Emosies wat in die klaskamerkonteks ervaar 

word, kan gekategoriseer word as: 

Positief, byvoorbeeld vreugde, opgewondenheid en trots. 

Negatief, byvoorbeeld angs, woede en hartseer. 

Taakverwant. 

Konteksgebaseer (Boekaerts, 1994: 199). 

Emosies wat in verband met die leerproses ervaar word, kan dus die motivering vir 

leer be"invloed. Dit kan dan geredeneer word dat sekere emosies leermotivering 

kan bevorder of verminder. Positiewe emosies wat verwant is aan die uitkoms van 

'n leertaak behoort te lei tot positiewe leermotivering. Negatiewe emosies kan 

nadelig vir leermotivering te wees by sekere individue. Vanwee die verskille 

tussen mense is dit oak moontlik dat negatiewe emosies by sekere individue kan 

lei tot positiewe leermotivering. 

Dit is egter belangrik om te onthou dat emosies nie inherent teenwoordig is in 'n 

situasie nie, maar in die individu se beoordeling van 'n gebeurtenis (Boekaerts, 

1994: 200). Gebeure word deur die persoon self gekleur met emosies. 

2.3.4.2. Opvattinge oor die self 

Opvattinge en houdings het 'n geweldige impak op die rig en volhouding van 

leermotivering (Weinstein en Van Master Stone, 1994: 3328). Leerders moet wil 

leer en hulle moet dit wat hulle leer, belangrik genoeg ag om die leerproses vol te 

hou tot die leerdoelwitte bereik is. 'n Leerder behaal akademiese sukses slegs as 

hy wil sukses behaal en in staat voel om dit te kan bereik. As hy tekort skiet in 

daardie behoefte en selfvertroue sal hy nie suksesvol wees nie (Stiggins, 1999: 

192). 
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Die leerder se opvattinge oor sy vermoe om 'n taak te bemeester het 'n invloed op 

leermotivering {Shuell en Moran, 1994: 3344 ). In daardie verband merk Losier en 

Vallerand (1994: 798) op dat persepsies van bevoegdheid 'n grater invloed het op 

motivering as andersom. As die leerder homself sien as in staat om 'n taak te kan 

bemeester het dit positiewe gevolge vir die leermotivering. Lens (1994: 3939) het 

bevind dat sulke persepsies van selfdoeltreffendheid intrinsiek motiverend is. Die 

rede daarvoor is waarskynlik omdat selfdoeltreffendheidsgevoelens verband hou 

met 'n sin van beheer, selfbepaling en outonomie (Oyserman en Markus, 1993: 

205). 

Die tipes doelwitte wat 'n leerder nastreef deur sy betrokkenheid in die leerproses 

het 'n besliste invloed op leermotivering. Navorsing het bevind dat daardie 

doelwitte die keuse en gebruik van kognitiewe en selfregulerende strategiee ter 

bereiking van die doelwitte be"invloed (Pintrich, 1999: 110). Daar word tussen 

twee tipes doelwitte onderskei: bemeestering en prestasie (Lens, 1994: 3938). 

Diegene met bemeestering as doel kies ander strategiee as die met prestasie as 

doel. Bemeesteringsdoelwitte lei tot kennisvermeerdering en bevoegdheid om 

meer te begryp en meer kompleksa sake te bemeester. Sodanige doelwitte het 'n 

taakorientering tot gevolg. Dit betaken dat die leerder hom besig hou met die 

intellektuele probleem voor hande met die doel om dit te verstaan en op te los. 

Prestasiedoelwitte bepaal dat die leerder wil presteer in die leertaak waarmee hy 

besig is. 'n Ego-betrokkenheid is die gevolg van sulke doelwitnastrewing. Die 

leerder hou hom besig met gedagtes oar hoe goed of sleg hy lyk of sal lyk by 

voltooiing van die taak. Hy wil sukses behaal en mislukking vermy. 

'n Probleem wat algemeen voorkom, is dat leerders, en sommige onderwysers, 

leertake in terme van prestasiedoelwitte beskou (Lens, 1994: 3938). Dit lei tot 'n 

oordrewe ego-betrokkenheid in die taakafhandeling. Die leerder wil hom beskerm 

teen mislukking, want mislukking word gesien as 'n bedreiging van die self en 

verlaag die agting van die self. In die skoolopset lei dit soms daartoe dat leerders 

maklike take uitsoek wat 'n groat kans het op suksesvolle afhandeling. Dit gebeur 

oak dat leerders min moeite doen met take. Dan het hulle mas 'n rede om aan te 

voer as hulle swak vaar of soos Midgley, Arunkumar en Urdan (1996: 423) dit stel: 

" If I don't do well tomorrow, there's a reason ". Genoemde skrywers noem 
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sodanige gedrag en houdings selfstremmende strategiee. Hierdie strategiee is 

baie duidelik nie bevorderlik vir leermotivering nie. 

Die oorsaaklike redes of attribusies wat 'n leerder toeskryf aan leeruitkomste het 

ook 'n invloed op leermotivering (Weinstein en Van Master Stone, 1994: 3328). 

Negatiewe attribusies is waar die leerder spesifieke leeruitkomste toeskryf aan 

eksterne of onbeheerbare faktore soos die moeilikheidsgraad van die toets of 

aangebore vermoe. Positiewe attribusies is waar die leerder leeruitkomste primer 

toeskryf aan eie moeite ingesit en ontwikkelde of ontwikkelende vermoe. 

Positiewe attribusies lei tot hoe vlakke van motivering. 

In die negatiewe attribusies wat leerders soms huldig, is daar 'n element van 

hulpeloosheid. Eisner en Seligman (1994: 5404) noem dit aangeleerde 

hulpeloosheid. Dit verwys na die verwagting wat 'n persoon het dat sy aksies nie 

leeruitkomste kan be"invloed nie. So 'n persoon leer nie dat sy eie aksies wei 'n 

effek kan he nie, al is die uitkoms negatief. 'n Leerder met positiewe attribusies 

kan selfs gemotiveer word deur 'n mislukking omdat hy dit sien as deel van die 

proses van vaardigheidsontwikkeling en kennisverwerwing. 

Kuhl en Kraska (1994: 5402) verwys na die positiewe hantering van mislukking 

wanneer hulle selfregulering van leer ondersoek. Hulle se dat dit voordelig is as 

mens 'n houding inneem wat analise van die eie tekortkominge aanmoedig in 

soverre dit nuttig is vir die verbetering van eie vermoe vir 'n volgende geleentheid. 

Analise van eie tekortkominge moet stopgesit word as dit duidelik is dat daar nie 'n 

moontlikheid is om die mislukking te kan regstel nie. So 'n ingesteldheid het 

besliste reperkussies vir leermotivering. 

Helmke (1994: 5393) kom tot die slotsom dat persepsies van selfbevoegdheid 'n 

oorsaak em 'n gevolg is van prestasie. Die motiveringsproses word daardeur 

aangehelp, want leermotivering kan in dieselfde sirkelgang beskryf word. 

Die laaste woord rakende opvattinge oor die self gaan aan Helmke (1994: 5392) 

wat bevind het dat 'n matige oorskatting van die akademiese vermoe, eerder as 'n 
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realistiese selfpersepsie, positiewe kognitiewe en affektiewe ontwikkeling 

ondersteun. 

Die kwessies rakende opvattinge oor die self is wyd nagevors. Die voorafgaande 

oorsig daaroor kan nie aile aspekte dek nie. Nogtans reken hierdie navorser dat die 

Ieser heelwat insig kon kry uit die vermelde literatuurstudie. 

Vervolgens word daar gekyk na die invloed wat sosio-ekonomiese faktore op die 

leermotivering van leerders kan he. 

2.3.4. Sosio-ekonomiese faktore 

Die hieragie van behoeftes soos deur Abraham Maslow voorgestel, word in die 

sielkunde aanvaar as 'n geldige manier van kyk na menslike gedrag en die redes 

daarvoor (Mwamwenda, 1995: 265). In stygende volgorde is hierdie hierargie van 

behoeftes as volg (Locke en Ciechalski, 1995: 55): 

• Fisies, byvoorbeeld suurstof, voedsel, water en rus. 

• Veiligheid, byvoorbeeld sekuriteit, gesondheid en sielkundige veiligheid. 

• Liefde en die behoefte om te behoort aan, byvoorbeeld gevoelens, aanvaarding 

en affiliasie. 

• Selfbeeld, byvoorbeeld selfvertroue, selfwaarde, erkenning en goedkeuring. 

• Selfaktualisering, byvoorbeeld potensiaalontwikkeling, aanvaarding van 

beperkinge, selfvervulling en kreatiwiteit. 

• Kognitief, byvoorbeeld kennis en begrip. 

• Esteties, byvoorbeeld waarheid, geregtigheid, skoonheid en goedheid. 

Uit bogenoemde hierargie van behoeftes is dit duidelik dat die een vlak van 

behoeftes nie bevredig kan word as die voorafgaande vlak nie eers bevredig is nie. 

Die fisiese behoeftes moet heel eerste in voorsien word voor enige hoer vlak van 

behoeftes bevredig kan word. Derhalwe is dit sinvol dat bevrediging van leerders se 

basiese behoeftes aan, onder andere kos en klere, eers aandag moet kry voor hulle 

betekenisvol betrokke kan raak by die leerproses. Dit betaken, met ander woorde, 
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dat 'n hanger kind nie effektief kan baat vind by onderwys nie. In hierdie Jig kan die 

rol van sosio-ekonomiese faktore bespreek word. 

In 'n klasbewuste samelewing word mense, en soms gemeenskappe, nie-amptelik 

ingedeel in klasse op grond van inkomste en leefomstandighede, naamlik laer 

sosio-ekonomiese klas en middelklas. Hierdie indeling lei tot die persepsie van 

individue dat hulle aan 'n groep behoort, volgens die sosiale identiteitsteorie 

(Polson, 1996: 26). Daardie persepsie lei weer tot vooroordeel tussen groepe as 

gevolg van mense se neiging tot sosiale kategorisering, sosiale identifisering en 

sosiale vergelyking (Ibid.: 31 ). 

Die voordele wat lidmaatskap van die middelklas inhou, is duidelik. In terme van die 

leermotivering is die fisiese omstandighede baie gunstiger vir leer om plaas te vind. 

Die keerkant van die munt is egter ook baie waarskynlik, naamlik dat lae sosio

ekonomiese omstandighede nie altyd gunstig is vir leer om effektief plaas te vind 

nie. 

Stanton-Salazar (1997: 24) se dat sosio-ekonomiese grense ontstaan wanneer 

ekonomiese omstandighede die persoon verhoed om ten volle deel te neem aan die 

daaglikse sosiale lewe van die skool. Die kind het onder andere nie die ekonomiese 

hulpbronne om deel te neem aan die buitekurrikulere aktiwiteite van die skool of het 

nie geld om ekstra hulpmiddels te koop wat tot voordeel van leer kon strek nie. 

Behalwe die fisiese deprivasie wat deur laer sosio-ekonomiese klas veroorsaak kan 

word, is daar die interpersoonlike dimensies. Stanton-Salazar (1997: 24) stel dit 

verder dat sigbare markers van sosio-ekonomiese status, soos kleredrag en ouers 

se vervoermiddel, gebruik word deur mense om onderskeid te tref. 

Selfs in die skoolopset is sosio-ekonomiese status van leerders 'n indeks aan die 

hand waarvan onderskeid getref word tussen leerders, onderling, maar ook deur 

onderwysers. 'n Klassieke studie wat byna drie dekades gelede deur Rist (2000: 

295) onderneem is, het tot allerlei insigte rakende sosio-ekonomiese klas in 

verhouding tot onderwys gelei. Hy het onomstootlike bewyse gevind dat 

onderwysers inderdaad diskrimineer teen leerders op grond van hul sosio

ekonomiese stand. Onderwysers is geneig om kinders wat uit die laer 
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inkomstegroepe kom te klassifiseer as stadige leerders en die uit die middelklas as 

vinnige leerders. Kolb en Jussim (1994: 27) verwys na 'n meta-analise wat tot 

dieselfde slotsom gekom het, naamlik dat leerders uit middelklasagtergrond 

gunstiger geevalueer word as leerders uit laer sosio-ekonomiese stand. Die kriteria 

aan die hand waarvan die onderwysers hierdie onderskeid tref, het geen verband 

met meetbare aspekte van akademiese potensiaal nie. Die krag van onderwysers 

se persepsies is vroeer in detail bespreek. 

As onderwysers dus so geneig is tot diskriminasie op grond van sosio-ekonomiese 

faktore is die implikasies daarvan vir leermotivering baie duidelik. Leerders wat 

beskou word as afkomstig uit lae sosio-ekonomiese stand trek dan gewoonlik aan 

die kortste end. Daar kan verwag word dat hulleermotivering negatief geraak kan 

word. 

Kwong (2000: 91) se siening dat die onderwysmark nie 'n gelyke speelveld is nie 

eggo eintlik die bevinding dat sosio-ekonomiese klas wei 'n faktor is in onderwys. 

Sy gaan verder en se dat die minderbevoorregtes nie voordeel trek uit die 

sogenaamde ope mark in onderwysvoorsiening nie. Leerders uit die laer sosio

ekonomiese klas se kanse op goeie onderwys is skraal as dit in gedagte gehou 

word dat goeie skole nie goedkoop is nie. Middelklasouers is gewoonlik ook meer 

geskool en ingelig as hul ewekniee in die laer sosio-ekonomiese groep (Kwong, 

2000:91 ). Die middelklasouer het, benewens genoemde geskooldheid en 

ingeligtheid, ook die finansiele hulpbronne om die leerder in 'n goeie skool te plaas 

en van onderwyshulpmiddels te voorsien. Nodeloos om te se, weer eens is die 

leerder uit die laer sosio-ekonomiese klas aan die verloorkant, want hy moet bly in 

die skool waar hy waarskynlik teen gediskrimineer word teen deur sy onderwysers 

wat uit die aard van hul inkomstegroep in die middelklas val. 

Paulo Freire, die bekende opvoedkundige, is baie uitgesproke oor die rol van 

onderwys in die klassestryd. Hy staan onder andere baie krities oor die 

onderwysers se aandeel in die stryd teen middelklasonderdrukking van die laer 

sosio-ekonomiese klas. In Freire en Macedo (1995: 389) stel hy dit onomwonde dat 

onderwysers nie hul leerders die geleentheid moet ontneem om 'n kritiese houding 

teenoor die heersende wereldorde in te neem nie. Met ander woorde, hulle moenie 
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skroom om leerders bewus te maak van die verskuilde klasse-ideologie wat die arm 

persoon verontmenslik nie. Ten spyte van hierdie ideaal blyk dit dat onderwysers 

nogtans nie genoeg doen in die stryd teen diskriminasie op grond van sosio

ekonomiese klas nie. 

Suid-Afrika is 'n land met eerste- en derdewereld kenmerke. Die gemelde 

bevindinge rakende die negatiewe rol van sosio-ekonomiese klas in onderwys is 

gerapporteer vanuit eerstewereld perspektief. In die derdewereld blyk die situasie 

nie so erg te wees nie as daar gekyk word na wat Mncwabe (1993: 216) se. In 

ongeveer 30 ondersoeke is daar bevind dat leerders in die derdewereld se sosio

ekonomiese klas hul prestasie minder be"invloed as in die ontwikkelde wereld. 

Die prentjie in Suid-Afrika kan dus ietwat anders lyk as wat bevind is in ontwikkelde 

Iande. Dit kan dalk deur navorsing bewys word dat leerders in Suid-Afrika se sosio

ekonomiese klas grootliks nie 'n noemenswaardige rol speel in hul opvoeding nie 

gegewe die realiteit dat die meerderheid Suid-Afrikaners hulle in derdewereld 

omstandighede bevind. 

2.4. Bevindinge rakende 'n populasie soortgelyk aan Suid-Afrikaanse bruin 

mense 

Hierdie navorser het vanuit die beskikbare literatuur gebruik gemaak van 

navorsingsbevindinge rakende swart Amerikaners se houdings en opvattinge oor 

onderwys. Hy kon nie veel relevante navorsingsbevindinge rakende bruin mense 

en hul opvattinge oor onderwys vind in die bronne wat deur hom gekonsulteer is nie. 

Vanuit die staanspoor moet dit duidelik gemaak word dat daar geensins 

veronderstel word dat swart Amerikaners 1 00% ooreenstem met die populasie van 

hierdie navorsing nie, naamlik Suid-Afrikaanse bruin mense. Daar is egter sekere 

bevindinge rakende swart Amerikaanse leerders wat deur hierdie navorser 

voorwetenskaplik aangevoel word as relevant met betrekking tot hierdie navorsing 
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onder bruin mense. Sander om daardie bevindinge in ag te neem sou hierdie 

navorsing nie veel kon vorder nie. 

John Ogbu, die bekende antropoloog, het 'n paar bevindings gemaak rakende swart 

Amerikaners wat redelik insiggewend is (Ogbu, 1994: 5568-71). Swart Amerikaners 

is feitlik permanent georganiseer in 'n groep wat duidelik groepsgebonde, 

herkenbaar en benoembaar is, en dit na vele dekades van oop samelewing in die 

VSA. Dieselfde kan gese word van bruin mense, alhoewel Suid-Afrika nog nie 

soveel jare van oopheid beleef het nie. 

Ander bevindinge wat Ogbu (Ibid.: 5569) gemaak het, sentreer random swart 

Amerikaners se opvattinge oor hul sosio-ekonomiese status. Hulle sien 

rassegrense in beroepe, onderwys, behuising en ander sosio-ekonomiese 

aanduiders as die rede vir hul laer status. Hulle blameer die "sisteem" eerder as 

hulself vir mislukkings om vorentoe te gaan in die lewe. Swart Amerikaners het 'n 

bewustheid van institusionele rassisme jeens hulle wat verskans word in terme soos 

tradisie, hoe standaarde en regverdigheid (Hanssen, 1998: 698). Ook hierdie 

bevinding eggo die sentiment wat te bespeur is onder bruin mense in Suid-Afrika. 

Rakende motivering stel Hanna (1994: 5509) dit dat sekere kaste-tipe groepe 

geneig is om motivering te verloor om gebruik te maak van geleenthede in hul eie 

Iande. Hierdie bevinding is besonders insiggewend as daar na sekere houdings en 

opvattinge van swart Amerikaners rakende onderwys gekyk word. 

Vir swart Amerikaners is die verbintenis tussen moeite ingesit en beloning veel 

swakker as vir wittes (Singham, 1998: 12). In die skoolopset word dit gevind dat 

hulle min moeite doen met skoolwerk en derhalwe swakker resultate vertoon 

(Sewell, 2000: 27). Singham (1998: 13) het verder bevind dat swart Amerikaanse 

leerders nie genee is om in groepe saam te studeer nie, maar apart. So verloor 

hulle die rykdom wat gepaard gaan met saamstudeer. 

'n Belangrike bevinding waarvan Ogbu (1994: 5571) melding maak, is die 

geneigdheid onder swart Amerikaanse leerders om hulleself in twee groepe te 

onderskei: swartes en swartes wat "wit speel". Volgens daardie onderskeid verwerp 
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"swart" swart leerders die skoolsisteem omdat dit nie die probleem van ekonomiese 

en ander onderdrukking kan oplos nie. Daarom tree hulle selfstremmend op wat 

skoolwerk betref, met ander woorde hulle aktiwiteite sluit nie gedrag in wat 

bevorderlik is vir skoolvordering nie. Swart leerders wat "wit speel'' is daardie 

leerders wat deur ander swart leerders verwerp of gestraf word omdat hulle optrede 

openbaar wat lei tot akademiese sukses. Hierdie onderskeid in twee groepe lei 

daartoe dat baie swart Amerikaanse leerders onderpresteer op skool uit vrees vir 

die etiket van "wit speel''. Sewell (2000: 30) se tereg dat die invloed van die 

portuurgroep soms die swart Amerikaanse leerder se kanse op leermotivering en 

gepaardgaande akademiese sukses verskraal. 

Bogenoemde bevindinge rakende swart Amerikaanse leerders help om die 

problematiek rakende bruin Suid-Afrikaanse leerders in perspektief te stel 

aangesien dit as rigtingaanduiders kon dien vir hierdie navorsing. Vervolgens word 

daar gekyk wat is statisties en andersins bekend oor die bruin gemeenskap se 

houdings en opvattinge rakende skoolgaan. 

2.5. Relevante inligting rakende bruin mense 

Suid-Afrika is 'n land met 'n hartseer geskiedenis wat selfs nog in die hede 

weerklank vind. Mense is van mekaar weggehou op 'n rassebasis. Vanwee die 

rassige aard van ons samelewing het daar waardevolle geleenthede verbygegaan 

waar mense mekaar kon leer ken oor kleurgrense heen. Daar het inteendeel 

sekere stereotipes ontstaan oor mense van verskillende kleurgroepe wat tot nou toe 

nog gehuldig word. 

Oor bruin mense is daar die stereotipe gehuldig dat hulle musikaal, vrolik, gelukkig 

en alkoholiste is, die sogenaamde "jolly hotnot" ('n 1962-studie aangehaal in Polson, 

1996: 39). Daar is ook die opvatting dat nie-blanke mense 'n laer verstandspeil het 

as wittes (Pienaar, Sasson en Strauss, 1987: 18). Hierdie stereotipe opvattinge 

word in hierdie navorsing aangehaal sodat die Ieser gekonfronteer word met die 

lelike werklikhede van die Suid-Afrikaanse samelewing. Deur hierdie inligting te 

benoem hoop die navorser om die absurde aard daarvan bloot te le vir wat dit is; 
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wrede, ongegronde opvattinge wat seer maak en nie objektiewe feitelike inligting is 

nie. 

Volgens die 1996-sensus (Statistics South Africa(1 ), 2000: 6) maak bruin mense 

8.9% van die Suid-Afrikaanse bevolking uit. Daarteenoor is swart mense 76.7%, wit 

mense 10.9% en lndiers 2.6% van die bevolking. Bruin mense is volgens hierdie 

syfers duidelik 'n minderheidsgroep in Suid-Afrika. 

Alhoewel hulle onder die apartheidsbedeling afgeskeep is in vergelyking met 

onderwysvoorsiening aan wit mense is hulle nie in dieselfde mate afgeskeep as 

swart mense nie. Trouens, onderwysvoorsiening vir bruin mense is in die laat jare 

tagtig deur die Raad van Verteenwoordigers, die huis vir bruin mense in die 

Driekamer-parlement, bestuur. Ten spyte van die ideologiese kritiek wat teen bruin 

leiers se deelname aan daardie vorm van apartheidsregering uitgespreek kan word, 

is dit tog duidelik uit sekere uitsprake wat deur hulle in daardie tydperk gemaak is 

dat hulle wei die goeie belang van bruin leerders wou dien. Onder andere is die 

onuithoudbaarheid van wit bevoordeling in terme van onderwysvoorsiening deur die 

lede van die Raad van Verteenwoordigers uitgedruk (volgens Hansard-aanhalings 

in Van Niekerk, 1988: 386-389). Bruin mense het dus vir 'n sekere tydperk beheer, 

alhoewel dit beperk was, oor hul onderwyssake gehad. 

Daardie beheer het gelei tot sekere vorme van verandering in voorsiening van 

onderwys en onderwyshulpdienste aan die onderwys van bruin leerders. Daarvan 

getuig die volgende ratio's van opvoedkundige sielkundige per aantal leerders 

volgens 'n 1991-opname (Sibaya, 1998: 9): 

• 1 per 9000 bruin leerders 

• 1 per 30 000 swart leerders 

• 1 per 8800 lndier leerders 

• 1 per 2750 wit leerders. 

Fedderke, De Kadt en Luiz (2000: 267) dokumenteer ook dat bruin openbare skole 

se onderwyser-leerder ratio afgeneem het tot 1 :21 teen 1993 vergeleke met die 

syfer vir swart leerders wat op ongeveer 1 :49 gestaan het en vir wit leerders op 

1:18. AI hierdie syfers, alhoewel dit 'n situasie van die verlede weerspieel, dui 
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daarop dat die situasie van bruin leerders nie so swak was die afgelope tien jaar 

nie. Die statistiek wat in die 1996-sensus verkry is, skets egter nie so 'n goeie 

prentjie van wat bruin mense gemaak het van hul onderwyssituasie nie. 

Statistics South Africa(2) (2000: 40) verskaf die volgende syfers rakende die 

verskillende vlakke van geskooldheid per bevolkingsgroep uitgedruk as 'n 

persentasie van die bevolkingsgroep: 

Tabel2.2. Geskooldheid van SA bevolking 

Bevolkingsgroep Geen skoling Mate van Graad 12 Hoer 

primere en onderwys 

sekondere 

skoling 

Bruin 10% 73% 12% 4% 

Swart 24% 61% 12% 3% 

lndier 6% 53% 30% 10% 

Wit 1% 34% 41% 10% 

Die persentasie bruin mense wat matriek behaal het, steek sleg af by lndiers wat 

ook dieselfde mate van bestuur van hul onderwys geniet het met hul Raad van 

Afgevaardigdes. Vir hierdie navorser wat ge"interesseerd is in leermotivering maak 

daardie persentasie van 12% heelwat vrae wakker rakende die vlakke van 

leermotivering by die meeste van daardie groep bruin mense wat nie matriek behaal 

het nie. Op die minste dui dit dalk daarop dat bruin mense nie ten volle gebruik 

gemaak het van hul effens beter onderwyssituasie nie, vergeleke met swart mense. 

As die aantal swart mense met hoer onderwysskoling volgens die 1985-

sensussyfers vergelyk word met hul 1996-syfers is daar 'n groot groei te bespeur. 

Swart mense met hoer onderwyskwalifikasies in 1985 was slegs 0.58% van die 

swart bevolkingsgroep. Bruin mense met hoer onderwyskwalifikasies in 1985 was 

3.05% van die bruin bevolking (Spangenberg, 1991: 6). Tot 1996 het swart mense 

dus 'n 2.42% toename getoon teenoor bruin mense se 0.95% toename in die getal 

mense wat hoer onderwyskwalifikasies behaal het. 
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Die volgende twee stelle syfers weergee die sosio-ekonomiese situasie wat bevind 

is deur die 1996-sensus (Statistics South Africa(2), 2000: 52 en 54). 

Die werkloosheidsyfers, uitgedruk as 'n persentasie van die bevolkingsgroep, is as 

volg: 

Tabel2.3. SA Werkloosheidsyfers 

Bevolkingsgroep Totaal Mans Vroue 

Bruin 20.9% 18.3% 24.1% 

Swart 42.5% 34.1% 52.4% 

lndier 12.2% 11.1% 14% 

Wit 4.6% 4.2% 5.1% 

Die syfers vir indiensneming in sekere beroepsektore, uitgedruk as 'n persentasie 

van die bevolkingsgroep, is as volg: 

Tabel2.4. lndiensnemingsektore 

Bevolkingsgroep Elementere Ambagte/ Klerklikl Bestuur/ 

beroepe Operateurs Verkope Professioneel/ 

Tegnies 

Bruin 37% 28% 20% 16% 

Swart 39% 32% 15% 14% 

lndier 7% 26% 31% 36% 

Wit 3% 18% 29% 49% 

Volgens Statistics South Africa(2) (2000: 54) reflekteer die indiensnemingsyfer ook 

die lae vlakke van skoling wat bruin en swart mense ontvang het. Dit verklaar hulle 

oorwegend laer vlakke van beroepsbeoefening. Gepaardgaande met laer vlakke 

van beroepsbeoefening is laer vlakke van verdienste. 

Bruin mense bevind hulle volgens die sensussyfers in die laer sosio-ekonomiese 

klas (sien ook die werkloosheidsyfers). 'n Ander aanduiding van die laer sosio

ekonomiese klas waarin bruin mense hul oor die algemeen bevind, is die feit dat 
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38% van hulle woon in wonings met drie kamers of minder teenoor lndiers se 17%, 

wit mense se 14% en swart mense se 55% (Statistics South Africa, 2000: 88). 

Oorbesetting is derhalwe 'n wesenlike probleem by bruin mense, veral as in ag 

geneem word dat hulle huishoudinggrootte van 4.9 persone die hoogste is van aile 

bevolkingsgroepe. 

Hierdie syfers bevestig inderdaad dat bruin mense ekonomiese en opvoedkundige 

agterstande het. In terme van leermotivering kan hulle as risikogevalle beskryf 

word, maar daaroor word in die volgende hoofstuk meer gese. 

2.6. Samevatting 

In hierdie hoofstuk is daar deur middel van literatuurstudie belangrike kwessies 

rakende leermotivering aangeraak. Die onderwerp, motivering, is kompleks en 

goed nagevors. Derhalwe kan die genoemde literatuurstudie nie heeltemal reg laat 

geskied aan die volume van werk wat beskikbaar is daaroor nie. Nogtans het die 

navorser die Ieser probeer inlig oor die onderwerp deur te kyk na die verband 

tussen leer en motivering en die faktore wat verband hou met leermotivering. Daar 

is ook gekyk na die opvattinge oor onderwys deur 'n populasie wat heelwat 

ooreenstem met Suid-Afrikaanse bruin mense, naamlik swart Amerikaners. 

Spesifiek is daar deur daardie blik gepoog om bruin mense beter te probeer 

verstaan aan die hand van inligting bekend oor swart Amerikaners. Laastens is 

daar veral met behulp van beskikbare statistiek perspektief op bruin mense as 'n 

populasie probeer kry, aangesien hulle die teiken van hierdie navorsing is. 

Die komende hoofstuk gaan 'n stappie verder in die kykie na leermotivering. Daar 

word hoofsaaklik gefokus op relevante inligting rakende ingryping om leermotivering 

te verbeter. 
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Hierdie hoofstuk neem die bespreking van leermotivering na 'n ander vlak, naamlik 

na praktiese implementering van ingrypingsprogramme ter verbetering van 

motivering. Daar word gekyk na bepalers wat verband hou met hoe vlakke van 

leermotivering en dit wat verband hou met lae vlakke. Met dit in gedagte word daar 

ondersoek gedoen na verskillende ingrypingsprogramme wat elders 

ge'implementeer is. Daar word ook gekyk wat is gerapporteer oor die effek van 

sulke programme. 

3.2. Bepalers wat verband hou met hoe vlakke van leermotivering 

Die rol van die individu, sy ouers, onderwysers en portuurgroep is belangrik in die 

skep en behoud van hoe vlakke van leermotivering. 

3.2.1. lndividuele bepalers 

Volgens Bandura (1994: 5515) is mense nie net waters en presteerders ("knowers 

and performers") nie. Hulle is ook selfreaktors met 'n vermoe tot self-rigtinggewing. 

Mense wat in staat is tot hoe vlakke van motivering is bewus van hierdie krag binne 

hulle. Sodanige persona vervang hul strewe na eksterne goedkeuring en eksterne 

mandate vir die neem van aksie met interne regulering en rigtinggewing, self

goedkeuring en self-eise. Hierdie ingesteldheid verhoed dat 'n persoon soos 'n 

weerhaan optree wat voortdurend van rigting verander om te konformeer tot dit wat 

van oomblik tot oomblik gebeur. Die bevrediging wat verkry word deur die bereiking 

van selfgestelde en --gewaardeerde standaarde dien as 'n bron van motivering. 

Wanneer die persoon nie bevredig word deur optredes van die self wat tot 

substandaard prestasies lei nie, dien dit as 'n verdere bron van motivering. 
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Persona met 'n positiewe selfbeeld is ook in besit van die innerlike krag om 

gemotiveerd te raak (Locke en Ciechalski, 1995: 57). Sulke persona het vertroue in 

hul persepsies en oordeel. Hulle glo dat hulle pogings 'n gunstige uitwerking kan 

he. Die gevoel van selfwaarde verskaf aan hulle die oortuiging dat hulle reg is en 

hul mening mag uitspreek, met ander woorde hulle is selfversekerd. Nogtans is 

sulke persona in staat om ander idees te oorweeg wanneer hulle beset dat hul eie 

kennis tekort skiet. Dit is ook belangrik om te weet dat persona met 'n positiewe 

selfbeeld nie selfbewus is en oordrewe gemoeid is met persoonlike problema nie. 

Opvattinge oor selfdoeltreffendheid is 'n ander bepaler van hoe motiveringsvlakke. 

Persona met positiewe opvattinge oor selfdoeltreffendheid rakende sekere take het 

meer selfvertroue (Alderman, 1999: 60). Daardie mense stel vir hulleself hoer 

doelwitte en sit meer moeite in om take af te handel. Soos hulle deur die 

skoolsisteem beweeg, neem hul akademiese selfdoeltreffendheid toe in verskillende 

vakke. Daar is bewys dat hierdie leerders Ianger volhard en bereid is om 

aanpassings te maak aan hul strategiee (Pintrich en De Groot soos aangehaal in 

Alderman, 1999: 61 ). 

Samehangend met opvattinge oor selfdoeltreffendheid is opvattinge oor 

intelligensie. 'n Positiewe opvatting van intelligensie is dat dit ontwikkel kan word en 

kan uitbrei (Lens, 1994: 3938), met ander woorde, dit is nie 'n onveranderbare vaste 

trek nie. 

Die stel van doelwitte het 'n besliste invloed op motivering. McCombs en Pope 

(1994: 12) identifiseer doelwitstelling as kenmerkend van gemotiveerde persona. 

Die verwagting om sukses te behaal in die bereiking van die doelwitte vorm ook 

deel van die interne motiveerders. 

Mislukking is nie so 'n groot bedreiging vir gemotiveerde persona nie aangesien 

hulle bereid is om selfondersoek te doen. Hulle kyk na redes, soos dat te min 

moeite ingesit is of dat die strategie nie reg was nie. So 'n benadering beroof 

mislukking van die bedreiging wat dit vir die selfbeeld kan inhou, want mislukking 

word nie ge"internaliseer as onbeholpenheid of aangebore onnoselheid nie 

(Covington, 1998: 59). Die kwessie van beheer oor die uitkomste van gedrag is hier 
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ter sprake. Persone wat positiewe opvattings oor selfdoeltreffendheid handhaaf en 

dus gemotiveerd is, vertoon 'n sterk sin van persoonlike beheer oor hul omgewings 

(Walker en Symonds, 1997: 11 ). 

'n Baie sterk aanduider van positiewe leermotivering is wanneer die leerder 'n 

taakorientering het (Lens, 1994: 3938). Dit beteken dat die leerder gemoeid is met 

die intellektuele eise van 'n leersituasie. So 'n leerder word gedryf deur 

leerdoelwitte. Sulke doelwitte sluit in die drang om kennis en vaardighede te 

verbreed asook om meer en meer komplekse kwessies te bemeester. 

3.2.2. Betekenisvolle ander persone 

Betekenisvolle ander persone verwys na mense wat die grootste invloed op die kind 

het. Dit is daardie individue wat die grootste impak het op die kind se aanvaarding 

of verwerping van sosiale norme, waardes, opvattinge en houdings (King, 1997: 26). 

Binne die konteks van onderwys sluit dit dus ouers, onderwysers en die 

portuurgroep in. 

Die positiewe invloed van die portuurgroep rakende leermotivering is ter sprake 

wanneer hulle positiewe opvattinge huldig rakende onderwys. Hulle aksies moet 

ook afgestem wees op die bereik van die akademiese doelwitte wat gestel word 

deur die skool. Die portuurgroep se rol is veral sterk in adolessensie. Dan is 

leerders meer bekommerd oor hoe hulle waargeneem word deur hul portuur (Good, 

1994: 6110). Die genoemde positiewe houdings en aksies is dus ondersteunend 

wat leermotivering betref. Dit is ook die tipe houdings en aksies wat lei tot die 

verwagting van die Suid-Afrikaanse onderwysdepartement dat daar deur onderwys 

'n jeug geskep word met die waardes en vaardighede om met die samelewing en 

die beroepswereld op 'n sinvolle wyse betrokke te raak (Departement van 

Onderwys, 2000: 13). 

Lazar, Guttmann en Margalit (2000: 1 05) het bevind dat beide ouers se 

betrokkenheid by die leerder se skoolwerk as baie positief ervaar word deur die 

leerder. Die gesinstrukture het egter baie verander (King, 1997: 34) en dit is 
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realisties om te verwag dat baie leerders by net een ouer woon. Daardie feit 

verander egter nie aan die vereiste betrokkenheid van daardie ouer by die kind nie, 

want ouerbetrokkenheid bly nog steeds 'n belangrike! aanduider van leermotivering. 

Ouers dra by tot leerders se positiewe vlakke van leermotivering as hulle gereeld 

gesprekke voer met hul kinders oor die skool en die belangrikheid van skoolgaan 

(Desimone, 1999: 22).Covington (1998: 47) stel dit verder dat ouers van suksesvolle 

leerders verwagtinge van sukses het rakende hul kinders se skoolloopbane. Hulle 

moedig die leerders aan om te ontdek en onafhanklikheid te beoefen van 'n vroee 

ouderdom af. Daardie ouers gee 'n hoe mate van versorging wat manifesteer as 

beloning vir prysenswaardige gedrag en hantering van swakker prestasie op 'n 

wyse wat nie die kind as 'n mislukking skets nie. Gesaghebbende ouers wat die 

kinders se idees respekteer en aanvaardend optree, lei daartoe dat leerders beter 

vaar op skool (Ibid.: 50). 

Onderwysers wat glo dat aile leerders die potensiaal het om te leer bied die 

geleentheid aan aile leerders om gemotiveerd te raak vir leer (Block en Hazelip, 

1994: 6103). As onderwysers voorts positiewe verwagtinge handhaaf oor leerders 

dra dit by tot leerders se gemotiveerdheid (Brewer, 1998: 80; Hishinuma, 1996: 32; 

Snyder en Stukas, 1999: 278) omdat, soos in 'n vorige hoofstuk gemeld, 

onderwyserverwagtinge omsit in optrede. 

Die respek wat onderwysers vir hul leerders toon, is 'n verdere motiveringsfaktor 

(McCabe, 1999: 685). Daardie respek word deur leerders aangevoel en dit lei tot 

wederkerige respek wat lei tot verhoogde leermotivering. 

Onderwysers waardeer die moeite wat leerders insit, al is die leerder nie suksesvol 

nie (Tollefson, 2000: 77). As daardie waardering duidelik uitgespel word aan 

leerders kan dit die vlak van leermotivering verhoog. Wanneer onderwysers 

akademiese take so opstel dat daar nie net een korrekte antwoord is nie en wat 

Ianger neem om te voltooi omdat dit kognitiewe aktiwiteit aanstig, is daar baie 

voordele rakende intrinsieke motivering (Galloway, Rogers, Armstrong, Leo en 

Jackson, 1998: 137). Dan is dit duidelik vir die leerder dat moeite waardeer word en 

iets betaken. As onderwysers uitdagende take gee aan leerders wat voorheen laag 

presteer het, gee hulle terselfdertyd aan daardie leerders die boodskap dat hulle wei 
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iets positiefs dink van sodanige leerder (Good, 1994: 6110). Positiewe 

onderwyseroptrede is ook waar die onderwyser aan leerders leer dat mislukking 

oorkombaar is as sekere probleemoplossingstrategiee gevolg word (Isakson en 

Jarvis, 1999: 22; Reyna, 2000: 1 05). 

3.3. Bepalers wat verband hou met lae vlakke van leermotivering 

Daar is verskeie risiko-faktore wat lei tot lae vlakke van leermotivering. Sekere 

navorsers het daardie risiko-faktore saamgegroepeer. 'n Voorbeeld hiervan is 

Reglin (1993: 4-5) se samevatting van kenmerke wat hy beskou as spesifiek 

verbandhoudend met lae vlakke van leermotivering: 

• Die leerder is twee of meer jare ouer as die klasmaats, 

• Die leerder is een of meer jare agter die verwagte graadvlak, 

• Die leerder kry F-simbole in twee of meer vakke, 

• Die leerder toon min belangstelling in skoolwerk; doen nie tuiswerk nie, reageer 

nie in die klas nie, se hy hou nie van skoolgaan nie, 

• Sy ouers gee nie om of hy skool voltooi nie, 

• Het min vriende en dink onderwysers is onregverdig, 

• Behoort nie aan enige skoolverenigings nie, 

• Kroniese afwesigheid van 20 of meer dae afwesig per jaar, 

• Se ander leerders hou nie van hom nie, 

• Daar is vyf of meer ander kinders in die gesin, 

• Ouers het 'n lae vlak van geskooldheid; beide het op graad 8 of vroeer die skool 

verlaat, 

• Is baie afwesig weens swak gesondheid of raak maklik moeg deur die skooldag, 

• Het 'n gemete IK-telling van 90 of laer. In hierdie verband kan Galloway, et al 

(1998: 135) se bevinding saamgelees word, naamlik dat leerders met lae nie

verbale tellings op aanlegmetings en met lae prestasietellings in skoolwerk as 'n 

hoe-risikogroep vir wanaangepaste motiveringstyle beskou kan word. 
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Hierdie lys kenmerke vertoon omvattend, maar dit moet egter beklemtoon word dat 

dit nie bedoel is as 'n aftiklys nie. Die waarde van sodanige lys is dat dit opskerping 

van onderwysers se beoordelingsvermoe tot gevolg kan he. 

Ander navorsers se bevindinge rakende aanduiders en bepalers van lae vlakke van 

leermotivering word vervolgens gegee om as aanvulling te dien. 

Davis en McCaul (1994: 708) het vyf aanduiders ge"identifiseer wat geassosieer 

word met leerders wat as risiko-gevalle beskou kan word: 

• Om in 'n arm huishouding groot te word, 

• Om 'n minderheids- of rassegroepidentiteit te he, 

• Om in 'n enkelouergesin te woon, 

• Om 'n swak geskoolde moeder te he, 

• Om beperkte taalvermoe te he in die onderrigtaal. 

In aansluiting by bogenoemde kenmerke kan die baie resente bevinding van 

Janosz, Le Blanc, Boulerice en Tremblay (2000: 179) gevoeg word. Hulle het in hul 

deeglike longitudinale studie oor skoolverlating vasgestel dat daar sekere 

gemeenskaplike eienskappe is wat gedeel word deur aile tipes skoolverlaters. Lae 

sosio-ekonomiese status, lae vlakke van geskooldheid van ouers en strukturele 

minderbevoorregtheid, naamlik enkelouergesin, baie kinders in dieselfde huis en 

gereelde verhuising is daardie risiko-faktore aanwesig by aile skoolverlaters. 

Covington (1998: 48-9) dokumenteer sekere ouerlike optredes wat as skadelik vir 

leerders se leermotivering beskou kan word. Aggressiewe, oormatige eise deur 

ouers dat die leerder moet presteer, is vernietigend as dit sonder duidelike riglyne 

gestel word aan die hand waarvan die leerder wei kan presteer. 'n Tipiese gevolg 

daarvan is dat die leerder weier om selfs te probeer, want so vermy hy 'n toets van 

sy akademiese waarde. Wisselvallige ouerlike reaksies ten opsigte van mislukking 

is 'n ander oorsaak van lae vlakke van leermotivering by leerders. Dit is waar ouers 

soms sukses prys, dit soms ignoreer, soms mislukking straf, dit soms beloon en 

soms ignoreer. 
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Faktore binne die leerder word nie uitgesluit as risiko-faktore nie. Weiner (2000: 13) 

en Juvonen (2000: 21) is dit eens dat leerders hulself kan demotiveer deur hulle 

ge'internaliseerde opvattings oor gebrek aan verstandsvermoe. Dit is bewys as 'n 

taktiek waardeur leerders hulself wil beskerm. Hulle bied beperkte vermoe aan as 

'n rede vir hul swak prestasies omdat dit simpatie ontlok by klasmaats en 

onderwysers. Die simpatieke reaksie bevestig egter weer aan die leerders dat hulle 

nie kan sukses behaal nie, want hulle het nie die verstandsvermoe nie. Op sy beurt 

lei so 'n opvatting tot lae motivering. As so 'n leerder dus nie eens meer probeer om 

te presteer nie is dit te verwagte. Tollefson (2000: 72) stel dit dat so 'n leerder dan 

nie eintlik ware mislukking ervaar volgens sy eie oordeel nie, want ware mislukking 

gebeur net as mens probeer het en dan faal! 

Die feit dat sekere leerders reken hullle pas nie in by die skool of die portuurgroep of 

die samelewing nie is 'n ander negatiewe faktor wat tot lae leermotivering kan lei. 

Ramirez (1994: 3) verwys daarna as die "mismatch syndrome", die onpaar

sindroom waar mense onder druk verkeer omdat hulle nie konformeer tot die 

sogenaamde aanvaarde groepsnorme nie. As gevolg daarvan voel mense 

eensaam, hopeloos en dat hulle verkeerd verstaan word. Hulle vertoon ook 

simptome soos selfverwerping, depressie, klem op die negatiewe, onbuigsame 

denke en pogings om te ontsnap van die werklikheid. Onder die invloed van sulke 

simptome is dit logies dat leermotivering negatief geraak word. 

Sommige onderviysers kan ook 'n aandeel he in die lae leermotiveringsvlakke van 

sekere leerders. Onderwyserpersepsies het 'n groot invloed op hul onderrigpraktyk 

en optrede in die klas. Leerders van wie onderwysers lae akademiese verwagtinge 

het, se motiveringsvlakke word nadelig be'invloed as die onderwyser onder andere 

minder tyd spandeer met hulle (Reyna, 2000: 104) of minder uitdagende werk met 

hulle doen (Rist, 2000: 295). 

Die verskynsel van vroee skoolverlating ("dropout") is nie ongewoon nie. Dit is 

seker die duidelikste manifestasie van lae vlakke van leermotivering. Vir hierdie 

deel van die navorsing is dit dan van belang om te kyk na vroee skoolverlating soos 

dit in die literatuur beskryf is. 
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Janosz et al (2000: 176-178) se longitidunale studie verskaf baie goeie insigte 

rakende die probleem van skoolverlating. Daar word vier tipes skoolverlaters 

ge'identifiseer; stille ("quiet"), afgetrokke ("disengaged"), laag presterende ("low 

achieving") en wanaangepaste ("maladjusted") skoolverlaters. Die twee groepe 

waarin die meeste skoolverlaters val, 76-85%, is die stille en wanaangepaste 

skoolverlaters. Kenmerke van die verskillende groepe skoolverlaters word 

vervolgens gegee. 

Stille skoolverlaters (38-41% van aile skoolverlaters ): 

• Toon geen wangedrag in die skool nie. 

• Het gemiddelde tot hoe vlakke van verbintenis tot die skool wat tot gevolg het 

dat hulle positiewe sienings oor skoolgaan het en betrokke is in 

skoolaktiwiteite. 

• Het 'n redelike positiewe skoolbywoningsyfer. 

• Hulle vaar nie akademies baie goed nie, maar tog beter as die laag 

presterende en wanaangepaste groep. 

• Is nie baie rebels tuis nie. 

• Hul vriende toon nie baie afwykende gedrag nie. 

• Hul gesinsfunksionering en portuurnetwerk is nie baie afwykend nie. 

Wanaangepaste skoolverlaters (39-44% van aile skoolverlaters): 

• Toon hoe vlakke van wangedrag op skool. 

• Kom uit gesinne met swak bestuurspraktyke. 

• Is baie betrokke met portuurs wat hulle wangedra deur dwelmgebruik en 

misdaad. 

• Is baie betrokke in passiewe ontspanning soos om rond te hang. 

• Het swak skoolprestasie. 

• Het 'n swak verbintenis tot die skool. 

• Ervaar probleme rakende skoolwerk, gedrag en motiveringsvlakke. 

• Het die mees negatiewe profiel van aile skoolverlaters. 

Afgetrokke skoolverlaters (7 -11% van aile skoolverlaters ): 

• Toon gemiddelde tot lae vlakke van wangedrag. 
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• Het 'n lae verbintenis tot die skool, hou glad nie van skool nie, het nie veel 

aspirasies rakende onderwys nie, gee nie om vir prestasie nie, reken hulle is 

minder bekwaam, erken nie die waarde van onderwys nie. 

• Handhaaf gemiddelde prestasie in skoolwerk, met ander woorde, hulle 

prestasievlak is verbasend goed, gegewe bogenoemde negatiewe aspekte. 

Laag presterende skoolverlaters (8-13% van aile skoolverlaters): 

• Toon baie swak skoolprestasie; haal baie keer nie die vereiste slaagpunte nie. 

• Het 'n swak verbintenis tot onderwys. 

• Toon lae tot gemiddelde vlakke van wangedrag. 

• Hulle meld meer alkoholmisbruik deur hul ouers. 

Daar is 'n aantal risiko-faktore uitgewys wat verband hou met lae vlakke van 

leermotivering. Vervolgens word 'n aantal programme en benaderings gerapporteer 

wat tot verhoogde leermotivering kan lei. 

3.4. lngryping ter verbetering van leermotivering 

Galloway, et al (1998: 137) maak 'n baie sinvolle opmerking waar hulle se dat die 

literatuur rakende motivering gedryf word deur teoretiese en filosofiese oorwegings 

met min begrip vir die omstandighede waaronder onderwysers werk en leerders 

leer. Dit verhoed egter nie dat daar nogtans besin moet word oor ingryping ter 

verbetering van motivering nie. 

3.4.1. Algemene aanbevelings 

In hierdie deel word enkele algemene opmerkings en bevindings van navorsers 

neergestip wat kan dien as bree aanbevelings ter verbetering van leermotivering. 

Terwyl die voorafgaande bespreking van Janosz et al (2000: 185) nog vars in die 

geheue is, word sy aanbevelings rakende die voorkoming van sekere tipes vroee 

skoolverlating ("drop-out") gegee. Voorkomende aksies rakende die stille 
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skoolverlater moet fokus op die verbetering van prestasie sodat daardie leerder 

deur suksesbelewing verder gemotiveer kan raak vir skoolgaan. Daardie tipe 

leerder is steeds gemotiveer vir skoolgaan en kan dus nog positief reageer op 

voorkomende maatreels. lngryping gemik op laag presterende skoolverlaters kan 

fokus op leerprobleme deur intensiewe, doeltreffende onderrigstrategiee. 

Voorkomende optrede gemik op die wanaangepaste skoolverlater sluit in die 

strukturering van die leeromgewing sodat 'n sin vir orde en stabiliteit gekweek word 

by daardie leerders. Janosz et al (2000: 185) se navorsing dui daarop dat daardie 

spesifieke groep voordeel kan trek uit so 'n gestruktureerde leeromgewing. Nog 

steeds rakende wanaangepaste skoolverlaters word dit ook vermeld dat ingryping 

kan mik op verbetering van sosiale en oorlewingsvaardighede. 

Onderwysers kan nooit weggelaat word uit die stryd teen lae leermotivering nie. 

Hulle is die groep wat ingryping by die skoal kan aanstig. Paulo Freire (Freire en 

Macedo, 1995: 394) het gese dat daar geen neutrale onderwys bestaan nie. Aile 

onderwys is, volgens hom, direktief op die een of ander wyse om sekere uitkomste 

te bereik. Onderwysers kan hulle, aldus hierdie siening van Freire, allermins 

beskou as neutraal in pogings om leerders se leermotivering te verbeter. 

Gegewe die bewese werklikheid van onderwysers se persepsies wat hul optrede 

teenoor leerders be'invloed, het Claire Weinstein (soos gerapporteer in Good, 1994: 

611 0-6111) saam met onderwysers sekere algemene aanbevelings vir onderwysers 

opgestel. AI hierdie aanbevelings is gemik op die verhoging van onderwysers en 

leerders se verwagtinge rakende akademiese prestasie. 

• Verminder take wat vermoe-vergelykings aanmoedig, met ander woorde vermy 

dit om slegs maklike take wat lae-orde denkvaardighede verg aan lae 

presteerders te gee. Laat hulle ook toe om gereeld te werk aan take wat hoe

orde denke en toepassing verg. 

• Verminder groepering op grand van vermoe, dit wil se "swak" groepe en "sterk" 

groepe. Gebruik eerder heterogene groepering en kooperatiewe 

leeraktiwiteite. 

• Beklemtoon kwalitatiewe evaluering, verskaf private terugvoering wat 

deurlopende evaluering beklemtoon met inagneming van moeite en vermoe. 
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• Verminder kompetisie, beklemtoon intrinsieke belonings eerder as ekstrinsieke 

belonings. 

• Verskaf geleenthede vir leerders om keuses te maak en om 

verantwoordelikheid te neem vir die bestuur van hul eie leerproses. 

• Ontwikkel 'n sin van gemeensaamheid wat 'n waardering vir verskeidenheid 

insluit. 

• Beklemtoon tydens onderwyser-ouer kommunikasie die leerder se positiewe 

attribute en vordering eerder as hul tekortkominge en probleme. 

• Skep gereelde geleenthede vir lae presteerders om deel te neem aan 

skoolaktiwiteite en om erkenning te kry vir prestasies binne en buite die 

klaskamer. 

Deur die toepassing van hierdie aanbevelings is sekere positiewe uitkomste 

gerapporteer (Good, 1994: 6111 ). Onderwyserverwagtinge rakende leerders het 

meer positief geraak. Onderwysers se houding teenoor hul kollegas het ook meer 

positief geraak. Leerders se punte het verbeter en hulle het minder dissiplinere 

probleme gegee. Die skoal het meer leerders behou as voorheen, met ander 

woorde die skoolverlatingsyfer het gedaal. 

Aan die hand van Benjamin Bloom se teorie oor leer gee Guskey (1994: 3627-8) 

sekere wenke hoe onderrig kan bydra tot verbeterde leermotivering. Die doel is 

dan ook verder om die leerder die leertaak te laat bemeester. Tydens die 

onderwyser se terugvoering, nadat leerders 'n sekere opdrag voltooi het, moet hy 

dit beklemtoon wat die belangrikste was om te leer. Die onderwyser moet voorts 

erkenning gee vir dit wat goed geleer is en dit identifiseer waarvoor die leerders 

meer moeite behoort in te sit. Wanneer daar korrigering gedoen word, behoort 

onderwysers riglyne te gee vir die korrigering van foute en hoe om leerprobleme te 

herstel. Dit sluit in alternatiewe onderrig op 'n ander aanbiedingswyse en wat die 

leerder meer betrokke kry as tydens die eerste aanbieding van die leerstof. Daar 

behoort ook verrykingsgeleenthede gegee te word vir leerders wat die leerstof 

bemeester het sodat hulle dit wat geleer is, kan toepas. Dit is verder belangrik vir 

die behoud van leermotivering dat daar ooreenstemming is tussen die 

leeruitkomste, onderrigstrategie, evalueringswyse, terugvoerproses en 

korrigeringspraktyke. 
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Keller (1994: 3944-5) gee voorts 'n model aan die hand waarvan leerders in die 

skool gemotiveer kan word. Hierdie model, bekend as die ARCS-model, het die 

volgende komponente: aandag ("attention"), relevansie ("relevance"), selfvertroue 

("confidence") en bevrediging ("satisfaction"). 

• In die poging om leerders te motiveer moet hul aandag eers verkry en behou 

word deur onder andere induktiewe onderrigmetodes te volg wat 

nuuskierigheid stimuleer. 

• Wys leerders op die persoonlike relevansie van die materiaal en hoe dit 

verband hou met hul motiewe, doelwitte en waardes. 

• Skep 'n positiewe suksesverwagting. Leerders se selfvertroue moet gebou 

word deur hulle te laat insien dat hulle eie pogings gaan lei tot sukses en nie 

geluk of gunste nie. 

• Bevrediging hou verband met daardie dinge wat gedoen moet word om 

leerders se motivering te versterk en te volhou. Terugvoering is belangrik. Dit 

hoef nie net positiewe terugvoering te wees nie, want selfs korrigerende 

terugvoering kan bydra tot positiewe bevrediging. 

In hierdie ARCS-model word daar deurgaans 'n sistematiese 

probleemoplossingstrategie . gevolg wat bestaan uit: begrip van die probleem, 

oorweging van die oorsake, oorweging van die verskillende oplossings, 

implementering van oplossings en dan evaluering van die uitkomste (Keller, 1994: 

3946). Die skrywer rapporteer dat die model in verskeie situasies suksesvol 

toegepas is, onder andere met verpleegstudente in Japan, werkers en 

bestuurders in Mosambiek, rekenaarinstrukteurs in Amerika en dat dit as basis vir 

navorsing gebruik is in 20 Iande. 

Met die oog op die bereik en versterking van die intrinsieke doelwitte; 

bemeestering, hulpverlening aan ander en, laastens, die bevrediging wat 

nuuskierigheid bring, gee Covington (1998: 139-150) die volgende riglyne aan 

onderwysers: 

• Verskaf aantreklike opdragte wat beskou kan word as beheerbare uitdagings, 

outentieke take, dat dit nuuskierigheid en fantasia ontlok. 
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• Beloon die positiewe redes waarom daar geleer word, byvoorbeeld belonings 

wanneer nuuskierigheid in 'n spesifieke veld vertoon word of beloning vir 

verbetering in prestasie. 

• Plaas leerders in beheer van hulleerproses. 

• Bevorder positiewe opvattinge oor vermoe deur dit te beskou as 'n vorm van 

strategiese beplanning om sodoende die opvatting van vermoe as 'n statiese 

kapasiteit teen te werk. 

• Verbeter onderwyser-leerder verhoudinge deur magsdeling om die negatiewe 

uitkomste van slegs onderwyser-mag teen te werk. 

Covington (1998: 149) meld dat die voorstelle werk en hy haal daarvoor die 

sukses aan wat by 'n skoal behaal is. By daardie skoal is onderwysers en 

leerders onder andere geleer hoe om die ontwrigtende dinamika van die 

dissiplinere "spel" te analiseer. Dit het uiteindelik gelei tot 'n wedersydse 

gewilligheid om te eksperimenteer en die opstel van aanvaarde reels wat 

onderwysers toelaat om onderrig te gee en leerders meer vryheid gee om op hul 

eie te leer. 

3.4.2. Spesifieke ingrypingsprogramme 

McCombs en Pope (1994: 39-79) gee 'n ingrypingsprogram wat hulle ook aanvul 

met praktiese werksblaaie en aftiklyste. In hierdie bespreking kan daar egter net 

kriptiese verwysing gegee word van die belangrikste kenmerke van die program. 

Hulle begin met enkele sielkundige beginsels wat aan leerders geleer kan word: 

• Gevoelens ontstaan in denke. 

• 'n Mens is in beheer van sy gevoelens as gevolg van bogenoemde gegewe. 

• Die denkproses skep mens se eie persoonlike ervaring of anders gestel, 

persoonlike realiteit. 

• 'n Gevoel van onsekerheid is die gemene deler in lae selfbeeld en negatiewe 

gedrag, met ander woorde wangedrag onstaan meestal vanwee 

onsekerheidsgevoelens omdat leeders as gevolg van selfbeeldprobleme sekere 

dinge so persoonlik aantrek. 
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Deur aktiwiteite word leerders bogenoemde beginsels op praktiese wyses 

ge·illustreer. So leer hulle om hul denke te beheer asook hul gevoelens sodat hulle 

in kontak kom met hul natuurlike selfwaarde en motivering. Daardie aktiwiteite 

begin met die onderrig van die denk-siklus, naamlik: denke oor 'n situasie genereer 

gevoelens daaroor wat lei tot gedrag en uiteindelik gevolge na aanleiding van die 

gedrag. As leerders dit begryp, word hulle geleer om te verstaan hoe die beginsel 

van verskillende realiteite werk, dit wil se hoe mense verskillende opvattinge kan he 

oor dieselfde situasie. Die gebruik van daardie kennis om interpersoonlike konflik 

te verstaan is die volgende stap. Leerders word dan geleer om hul eie 

onsekerhede te verstaan omdat hulle nou in besit is van vaardighede om 

selfondersoek te doen. 

'n Belangrike stap in McCombs en Pope se program is wanneer leerders onderrig 

word om hulself te waardeer asook die leerproses en leeraktiwiteite. Met behulp 

van vraelyste word leerders bewus gemaak van hul unieke behoeftes, 

belangstellings en doelwitte. Leerders word verder gehelp om hul persoonlike 

doelwitte te definieer en hulle te verbind aan leerdoelwitte. Daarna word die 

leerdoelwitte verbind met die unieke belangstellings en doelwitte van leerders. Die 

leerdoelwitte word dan gestruktureer om individuele leersukses te koester. 

Onderwysers word aangemoedig om bogenoemde denkvaardighede te modelleer 

deur die volgende aspekte uit te leef: 

• Om opgewonde te wees oor die vakinhoud. 

• Deur kundigheid te demonstreer in verskillende areas. 

• Deur die waarde van prestasies te erken. 

• Deur persoonlike verantwoordelikheid te neem vir die eie leerproses. 

• Deur die voordele van die leerproses duidelik te maak. 

• Respek en agting vir ander. 

• Die belangrikheid om soms risiko's te neem. 

'n Interessante voorbeeld van sodanige modellering is die geval van 'n onderwyser 

wat haar liefde vir lees oordra aan leerders deur hulle aan te moedig en uit te daag 

om leesstof te bring oor onderwerpe wat hulle interesseer of wat verband hou met 

die lesonderwerpe. 
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Die onderwyser behoort homself te sien as 'n skepper van geleenthede vir groei en 

selfbepaling deur (McCombs en Pope, 1994: 82-109): 

• Geleenthede vir groei en selfbepaling te skep. Dit behels die herondersoek van 

tradisionele onderwyser- en leerderrolle. Onderwysers behoort nou eerder as 

fasiliteerder van leer op te tree en as mede-ontwerper van die leerder se 

aksieplan ter bereiking van leerdoelwitte. Leerders word toenemend erken as 

kundiges wat hul kennis rakende sekere aspekte kan deel. 

• Die neem van akademiese risiko's aan te moedig. Sodoende word die 

negatiewe aspekte van skoolgaan soos verveling, onttrekking en vrees vir 

mislukking teengewerk. Die onderwyser kan ook hier modellering doen deur 

soms te erken dat hy nie 'n antwoord ken nie en die leerders se mening te vra. 

Verder behoort hy die aanvaarding van sukses aan te moedig om die 

onderprestering as gevolg van vrese vir groepsverwerping teen te werk. 

Kreatiewe wyses vir die assessering van leerders se prestasie word voorgestel. 

Gepaard daarmee is die hersiening van tradisionele wyses van beloning. 

• Die skep van 'n positiewe leerklimaat. Die onderwyser word aangemoedig om 

sy eie kwaliteite as onderwyser te assesseer en om die heersende klimaat in die 

klas te bepaal. Die ideale leerklimaat waarna gestreef word, is: 'n veilige en 

ordelike omgewing, gesamentlike besluitneming, hoe verwagtinge te koester vir 

aile leerders, leerderinisiatief aan te moedig, aanvaarding van verskillende 

sienings en oplossings rakende probleme, waardering te toon vir gevoelens en 

idees. 

Reglin (1993: 9) gee 'n program van aksie gemik op die suksesvolle aanpassing 

van graad 9-leerders by die hoerskool. Op daardie wyse word probeer voorkom 

dat leerders gedemotiveerd raak as gevolg van aanpassingsprobleme. Dit bestaan 

uit die volgende stappe: 

• lndiensopleiding aan onderwysers met die fokus op die behoeftes van leerders 

wat as risikogevalle beskou kan word soos hulle hul hoerskoolloopbaan begin. 

• Werksessies word gehou met die nuwelinge oar onder andere die probleme van 

adolessensie, studiemetodes, hoe om huiswerk te doen en hoe om deel van die 

hoerskoollewe te word. 
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• Die beste en mees ervare onderwysers moet toegeken word aan graad 9. 

• Die nuwelinge moet op besoek gebring word aan die hoerskoolfasiliteite en 

ontmoetings met die personeel moet geskeduleer word. 

• Verduidelik aan die nuwelinge die verskil tussen hoerskool en primere skoal 

rakende die vakke, sportlewe, verenigings, skoolreels en -prosedures. 

Beklemtoon dat hulp beskikbaar is deur onderwysers, voorligters en leerder

adviseurs. 

• Ken 'n hoerskoolleerder toe aan elke nuweling vir een valle dag om die 

aanpassing te vergemaklik. Verskaf 'n aftiklys met items waarvoor die nuweling 

moet uitkyk tydens daardie dag. 

• Gee kort orienteringslesse waartydens die skoal se sosiale aktiwiteite, tradisies, 

struktuur en akademiese vereistes voorgele word. Dieselfde tipe lesing kan vir 

ouers van die nuwelinge gegee word met die fokus op die graderingstelsel, 

geleenthede vir ouerbetrokkenheid, tutorprogram, mentorprogram, 

voorligtingprogram en algemene skoolprosedures. 

• Onderwysers van die hoer- en laerskole moet ten minste twee maal 'n jaar 

ontmoet om idees uit te ruil oor kurrikulumveranderinge, onderrigpraktyke, 

dissiplinere prosedures en voorkomingstrategiee vir vroee skoolverlating. 

• Skoolhoofde en onderhoofde van die onderskeie skole moet gereeld ontmoet 

om idees uit te ruil oor die verskillende skole se programme en prosedures. 

Vroee ingryping en deel van inligting is van kernbelang in die onderwys van 

veral leerders wat as risikogevalle beskou kan word. 

In Alderman (1999: 237-241) word daar ander programme vermeld wat gemik is op 

die ontwikkeling van optimale vlakke van motivering vir intellektuele ontwikkeling. 

Die Benchmark-program (Ibid.: 238) het die basiese veronderstelling dat aile 

leerders onderrigbaar is. Dit is antwerp om leerders te begelei om doelgerig, 

planmatig, strategies en selfevaluerend te werke te gaan. Die onderwysers het 'n 

aantal kognitiewe strategiee gekies wat deur aile leerders benodig word soos 

selfreguleringstrategiee, leer- en metakognitiewe strategiee asook organisering, 

moeite-aanwending en selfbeheer. Hierdie strategiee word as deel van vakinhoud 

aangebied. In elke vak is daar 'n minikursus ingebou. Die eerste onderwerp van 

die minikursus handel oor opvattinge rakende intelligensie. Die klem is op die skep 
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van die progressiewe opvatting dat intelligensie verstelbaar en nie onveranderbaar 

is nie. Leerders word geleer dat hulle beheer het oor hoe slim hulle is. Na vier dae 

word die volgende onderwerp aangebied. Dit fokus op moeite; die betekenis en 

tipes daarvan. Leerders word metakognitiewe beheerstrategiee aangeleer rakende 

beheer oor die eie persoon, oor die taak en die omgewing. Hierdie Benchmark

program lewer positiewe uitkomste op waaronder die mees opvallende uitkoms die 

verbeterde akademiese prestasies is. Onderwysers rapporteer ook dat leerders 'n 

verskeidenheid van bewustheid- en beheerstrategiee gebruik. 

Alderman (1999: 239-240) gee 'n opsomming van twee ander programme. Die een 

word genoem Consistency Management en die ander Practical Intelligence for 

School (PIFS). 

Die Consistency Management-program se klem is op die bou van leerders se sin 

vir eienaarskap en verantwoordelikheid met leerders en onderwysers wat 

saamwerk om die klas te omskep in 'n gemeenskap wat selfdissipline ondersteun. 

Leerders neem verantwoordelikheid vir die organisering en daaglikse werking van 

die klas met meer as 30 soorte werksgeleenthede wat oop is vir aile leerders, 

byvoorbeeld die klasbestuurder wat uitdeelstukke uitdeel of die 

afwesigheidsbestuurder wat uitdeelstukke en belangrike kennisgewings neem vir 

afwesige leerders. Ouers word betrek deur onder andere aan leerders te vertel hoe 

die skoal en beroepslewe ooreenstem. Daar word ook werksessies vir ouers 

gereel oor hoe hulle kan help om hul kinders se sukses op skoal te help verseker. 

Klein belonings word toegeken aan leerders, klasse en onderwysers wat uitstaande 

konsekwentheid handhaaf in die bereik van selfgestelde doelwitte. Ook hierdie 

program word met positiewe uitkomste geassosieer soos minder dissiplinere 

probleme en sterker taakorientering by leerders. 

In die PIFS-program word die basiese veronderstelling gehandhaaf dat stimulering 

nodig is vir die ontwikkeling van intelligensie en dat leerders verantwoordelikheid 

kan neem vir hul eie leerproses. Daar word op die aanleer van drie tipes 

vaardighede gekonsentreer; selfbestuur, taakbestuur en samewerking met ander. 

Onder selfbestuur is daar onder andere die volgende vaardighede wat aangeleer 

word: begrip van die verskillende tipes intelligensie, om te weet wanneer en hoe die 
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persoon op sy beste werk, toepassing van kennis, versamel van idees en 

doelwitstelling. Taakbestuur behels probleemoplossingsvaardighede, die breek 

van onproduktiewe gewoontes, hoe om georganiseerd te raak, stiptelikheid, hoe 

om vrae te verstaan en hoe om die hoofpunt in 'n teks te identifiseer. Samewerl,<ing 

behels die vaardigheid om te weet wat om wanneer te se, om jouself in iemand 

anders se skoene te plaas, oplossing van kommunikasieprobleme en om die skool 

as 'n sosiale sisteem te beskou. Terugvoering dui daarop dat leerders wat 

onderworpe was aan die PIFS-program hoer motiveringsvlakke en beter 

studiestrategiee vertoon as diegene wat nie sodanige program deurloop het nie. 

AI die programme wat tot dusver vermeld is, het die groep as fokus. In die strewe 

om leermotivering te verbeter gebeur dit tog dat die individu betrek word. Die 

konsultasieproses van sulke individuele ingryping kan ook aan die hand van sekere 

modelle verloop. 

Die mees basiese model is waarskynlik die probleemoplossingsmodel soos beskryf 

in Erchul en Martens (1996: 82). Die fases is: probleemidentifisering, 

probleemanalise wat insluit die ontwerp van 'n plan van aksie, implementering van 

die plan en evaluering van die probleem aan die einde van die proses. 

Nog 'n konsultasiemodel is die een wat beskryf word in Locke en Ciechalski (1995: 

90-1 ). Hierdie model het sterk ooreenkomste met die eenvoudige model wat in die 

vorige paragraaf beskryf is. Dit kan, volgens die skrywer, ook gebruik word in 

konsultasies met ander persone wat besorg is oor die leerder. Die fases van die 

model is: 

• Voor-toegang: die voorligter hou byvoorbeeld 'n werksessie met 

belanghebbende partye oor die onderwerp van leermotivering; 

• Toegang is die fase waar 'n werksverhouding en grondreels rakende ingrypings 

op individuele vlak uitgeklaar word; 

• Versameling van inligting oor die leerder; 

• Definiering van die probleem; 

• Bepaling van alternatiewe oplossings; 

• Bepaal die doelstellings wat bereik moet word deur die oplossing; 
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• lmplementeer die plan; 

• Deurlopende evaluering; 

• Beeindiging van die konsultasie. 

Daar is ook programme wat spesifiek daarop gemik is om ouers te betrek in die 

ontwikkeling en behoud van positiewe vlakke van leermotivering. 

Die heel basiese model vir ouerbetrokkenheid word deur Joyce Epstein voorgestel 

(Swap, 1993: 57). Dit sluit die volgende komponente in: 

• Die basiese pligte van ouers: voeding, gesondheid, veiligheid en 'n positiewe 

tuisomgewing; 

• Die basiese verpligtinge van die skoal wat insluit vergaderings met ouers oor hul 

kinders se werksprogramme en vordering; 

• Ouerbetrokkenheid by die skoal wat insluit vrywillige dienslewering en 

ondersteuning by sport en ander leerderoptredes; 

• Ouerbetrokkenheid in die leeraktiwiteite van die leerder tuis, byvoorbeeld toesig 

oor tuiswerk en versterking van vaardighede wat leerders sal help met hul 

leerproses in die skoal; 

• Ouerbetrokkenheid by skoolbestuur, besluitneming en bemarking. 

Met Epstein se model as basis het Swap (1993: 57-58) haar eie program vir 

ouerbetrokkenheid in die aanwakker en instandhouding van leermotivering 

ontwikkel: 

• Skep twee-rigting kommunikasie. Ouers en onderwysers het belangrike 

inligting om met mekaar te deel oor die kind. 

• Versterk die leerproses tuis en in die skoal deur hoe verwagtinge en opbouende 

aksies. 

• Verskaf wedersydse ondersteuning. Onderwysers kan opvoedkundige 

werksessies hou wat ouers se behoeftes aanspreek en ouers kan onder andere 

vrywillige werk doen. 

• Neem gesamentlike besluite in rade, komitees en beplanningsessies. 
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Dietz (1997: 99) voeg by bogenoemde model dat ouers prakties ingelig moet word 

hoe om die leerders te help met tuiswerk. Dit sluit onder andere in dat ouers vertel 

word van die basiese konsepte wat leerders moet bemeester en ook dat ouers 

sekere onderrigtegnieke aangeleer word om hul kinders te help waar nodig. 'n 

Besonder effektiewe strategie behels dat tuiswerkopdragte so geformuleer word dat 

ouers en leerders moet saamwerk daaraan. 

Nog 'n byvoeging wat Dietz (1997: 115) maak, is die potensiaal wat samewerking 

met die gemeenskap inhou. Met sulke samewerking word dit bedoel dat die skool 

sekere hulpbronne en dienste in die gemeenskap identifiseer en integreer om die 

skoolprogram, gesinspraktyke en leerders se leer en ontwikkeling te versterk. 

3.5. Samevatting 

In hierdie hoofstuk is faktore wat verband hou met die vlakke van leermotivering 

ge"identifiseer. Daar is gekyk na dit wat met lae vlakke van leermotivering 

geassosieer word en dit wat met hoe vlakke geassosieer word. Deeglike 

vermelding is voorts gemaak van aanbevelings, ingrypingsprogramme en -modelle 

wat ten doel het om die vlakke van leermotivering te verbeter. AI drie belangrike 

partye in die leerproses; leerders, onderwysers en ouers, kan deur hierdie 

ingrypingsprogramme betrek word. 

Dit is egter goed om in gedagte te hou dat 'n mens se motiveringsvlakke op sy 

hoogste is wanneer die persoon bevoegd is en bevoegd voel, genoegsame 

outonomie geniet, waardevolle doelwitte stel, relevante terugvoering kry en 

positiewe versterking kry vanaf ander mense (Walker en Symons, 1997: 17). 

In die volgende hoofstuk word die navorsingsontwerp en die hipoteses wat getoets 

gaan word, bespreek. 



HOOFSTUK4 

NAVORSINGSONTWERP 

4.1 lnleiding 

Hierdie hoofstuk gee 'n uitleg van die navorsingsontwerp. 
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Gegewe die aard van die navorsing is daar egter beperkinge. Beperkinge waarvan 

die navorser bewus is, is onder andere die steekproef. Die deelnemers aan die 

navorsing kom almal uit dieselfde geografiese area. Alhoewel dit vir die navorser 

geskik was, het dit tog implikasies vir die veralgemeenbaarheid van die bevindinge. 

'n Ander beperking is die feit dat die ouers van die leerders nie betrek is as 'n aparte 

fokusgroep nie. Dit laat dan weer leemtes wat betref die betroubaarheid van sekere 

response deur die leerders. 

In hierdie hoofstuk word die hipoteses gestel wat deur die empiriese werk getoets 

word. Daar word redes gegee vir die bepaling van die spesifieke steekproef. Hoe 

die steekproef saamgestel is, word daarna verduidelik. Die redes vir en die 

samestelling van die kontrolegroep word ook weergegee. Hoe die navorser by die 

spesifieke meetinstrumente uitgekom het, word bespreek. Daar word ook 'n 

beskrywing gegee van die meetinstrument en hoe dit afgeneem is. Hoe die verkree 

data verwerk is, word ten laaste bespreek. 

4.2. Hipotesestelling 

Vanaf die teikenskool en die kontroleskool is sekere syfers verkry. Daardie syfers 

het enkele van die volgende hipoteses ontlok. 

Die teikenskool meld dat in 1996, 330 leerders vir graad 9 ingeskryf het. In 1999 

het 164 leerders vir die Matriekeksamen geregistreer. Dit betaken dat 'n hele 50.3% 

van die inskrywing van 1996 nie matriek by daardie skoal geskryf het in die jaar 
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1999 toe daardie groep logieserhalwe in matriek sou wees nie. Dit is 'n baie 

simplistiese blik op 'n situasie wat meer kompleks kan wees as bloat net 'n hoe 

uitvalsyfer. Nogtans het dit vir hierdie navorser stof tot hipotetisering gegee rakende 

die motiveringsvlak van graad 9-leerders in die teikengroep asook oor die graad 12-

leerders. 

Vanaf die kontroleskool is die volgende inskrywingsyfer vir graad 9 in 1996 ontvang: 

36. Die matriekinskrywing vir 1999 was 28. Dit wil se 22.2% van die 1996-

inskrywing het nie matriek geskryf by daardie skoal nie. In blote syferterme wys dit 

al op 'n groat verskil in die behoud van leerders as die kontrolegroep se syfer 

vergelyk word met die van die teikengroep. Ook hierdie syfer het gedien as 

stimulasie vir sekere van die hipoteses wat hierna volg. 

As die slaagsyfer van die 1999-matrikulante van die twee groepe met mekaar 

vergelyk word, kan dit ook dien om hipoteses te stimuleer. Die teikengroep het 'n 

slaagsyfer van 76.8% behaal met 9.5% van die kandidate wat universiteitsvrystelling 

behaal het. Daarteenoor het die kontrolegroep 'n slaagsyfer van 96.4% behaal en 

40.7% van die kandidate het unversiteitsvrystelling behaal. Dit verskaf verdere rede 

tot die formulering van hipoteses oor die moontlike verskille wat daar kan uitkom 

tussen die kontrolegroep en die teikengroep. 

AI die syfers wat in die vorige twee paragrawe gemeld is, is deur die skole verskaf. 

Ter wille van vertroulikheid sal die name van die skole nie gemeld word in die 

bronnelys nie. 

Hierdie navorsing word onderneem met die volgende hipoteses in gedagte. Aile 

hipoteses hou verband met die sentrale navorsingsvraag: watter faktore hou 

verband met die leermotivering van die teikengroep en watter kan beskou word as 

belemmerend tot hul akademiese vordering. 

Hipotese 1 : Leerders in histories bruin sekondere skole doen minder moeite met hul 

skoolwerk as leerders in voormalige Model C-skole. 
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Hipotese 2: Leerders in histories bruin sekondere skole toon minder belangstelling 

in hul skoolwerk as leerders in voormalige Model C-skole. 

Rasionaal vir hipoteses 1 en 2: Midgley, Arunkumar en Urdan (1996: 430) het 

bevind dat sekere leerders strategiee toepas wat selfstremmend is rakende 

akademiese vordering. Dit beteken dat sodanige leerders betrokke is by aktiwiteite 

wat nie met akademiese moeite geassosieer word nie. Gevolglik behaal hulle nie 

goeie prestasies in hul skoolwerk nie, maar nogtans het hulle 'n rede om aan te voer 

vir die swak prestasie. Selfstremmende strategiee is bevind as positief 

verbandhoudend met 'n ego-orientasie pleks van taakorientasie wat skoolwerk 

betref, self-verlaging en negatiewe houdings oor onderwys. Sulke leerders toon nie 

veel belangstelling in hul skoolwerk nie en doen gevolglik ook nie veel moeite 

daarmee nie. Daar is ook bevind dat swart Amerikaanse leerders meer geneig is tot 

selfstremming as hul wit ewekniee (lbid.:431 ). Die ooreenkomste tussen swart 

Amerikaanse leerders en die teikengroep is vroeer uitgewys. Derhalwe word die 

hipoteses getoets om te bepaal of dieselfde neiging van min belangstelling en min 

moeite wei voorkom in die teikengroep. 

Hipotese 3: Leerders in histories bruin sekondere skole word gemotiveer vir hul 

skoolwerk deur eksterne faktore. 

Rasionaal vir hipotese 3: In 'n vorige hoofstuk is die wenslikheid van 'n suiwer 

ekstrinsieke benadering tot motivering teenoor intrinsieke motivering bespreek. 

Daar is tot die slotsom gekom dat 'n grootliks intrinsieke benadering tot 

leermotivering meer wenslik is as bloat 'n ekstrinsieke benadering. In aansluiting by 

daardie slotsom kan die bevinding van Newstead, Franklyn-Stokes en Armstead 

(1996: 238) gevoeg word. Hulle het bevind dat leerders wat deur prestasie 

gemotiveer word, dus ekstrinsiek, meer geneig sal wees om te kul. Prestasie

orientering plaas die fokus ekstrinsiek op die self. Sulke betrokkenheid van die self 

ondermyn intrinsieke doelwitte, aldus Cardova en Lepper (1996: 727). lntrinsieke 

motivering lei tot grater belangstelling in en meer moeite met skoolwerk. 

Hipotese 4: Leerders in histories bruin sekondere skole is grootliks van mening dat 

hulle nie in beheer van hul leerproses op skoal is nie. 
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Rasionaal vir hipotese 4: Leerders wat eksterne lokus van beheer-opvattinge huldig, 

reken dat ander manse of omstandighede hulle beheer en dink selfs dat hulle nie 

genoegsame outoriteit oor hulle eie werk het nie (Miserandino, 1996: 208). Sulke 

leerders rapporteer negatiewe gevoelens rakende skoolwerk, onder andere angs en 

verveling. Dit lei tot verminderde betrokkenheid by skoolwerk, minder ywer, meer 

vermyding en gebrek aan nuuskierigheid. 

Hipotese 5: Graad 12-leerders in histories bruin sekondere skole toon oor die 

algemeen meer positiewe vlakke van motivering as die graad 9-leerders. 

Rasionaal vir hipotese 5: Adolessensie is 'n tyd van verhoogde selfbewustheid en 

akademiese besorgdheid (Roeser, Midgley en Urdan, 1996: 418). Seide hierdie 

twee faktore het potensiele implikasies vir leermotivering. Mwamwenda (1995: 75 

en 76) meld dat adolessente, soos hulle ouer word, meer in staat word om hulle 

emosionele, dus innerlike, lewe te beheer. Dit is dan nie vergesog om deur 

hipotesetoetsing te probeer vasstel of daar 'n verskil in leermotivering tussen vroee 

en laat adolessente (graad 9 en 12 onderskeidelik) is nie. 'n Interessante bevinding 

deur Byrne en Worth Gavin (1996: 225) lei tot verdere regverdiging van die toetsing 

van hipotese 5. Hulle het die struktuur van die akademiese selfkonsep in voor-, 

vroee en laat adolessensie ondersoek. Daardie navorsers kon nie werklik bewyse 

vind dat daar wesenlike verskille is tussen die adolessente fases se akademiese 

selfkonsep nie, maar dat dit wei multidimensioneel gestruktureer is. Nogtans is daar 

in een van die dimensies 'n verskil gevind tussen vroee en laat adolessente. Vroee 

adolessente se akademiese selfkonsep korreleer goed met hul akademiese 

prestasie, met ander woorde, as die akademiese selfkonsep hoog is, is die 

prestasie ook hoog. Laat adolessente se akademiese selfkonsep is bevind as hoar 

as hul ware akademiese prestasie, dit wil se, al is hul punta nie so goed nie, behou 

laat adolessente 'n redelike hoe akademiese selfkonsep. Daar is in Byrne en Worth 

Gavin se studie nie verder ingegaan op redes vir daardie verskynsel nie. Dit is 

egter duidelik dat die akademiese selfkonsep implikasies het vir leermotivering, 

want die opvattinge wat 'n leerder handhaaf van sy akademiese vermoe kan direkte 

gevolge inhou vir sy leermotivering. Daardie bevinding suggereer dat laat 
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adolessente se vlakke van leermotivering hoer kan wees as die van vroee 

adolessente. 

Hipotese 6: Leerders in histories bruin sekondere skole se selfrapportering dui op 

negatiewe vlakke van motivering. 

Rasionaal vir Hipotese 6: Met selfrapportering word hier bedoel deelnemers se 

geskrewe response op oop vrae. Pintrich en Schunk (1996: 21) bestempel 

selfrapportering as 'n betroubare aanduiding van deelnemers se opvattinge en 

aksies. In hierdie navorsing word dit ook aanvaar dat die leerders eerlike response 

gaan skryf. Uit daardie geskrewe response kan afgelei word wat hulle vlakke van 

motivering is. 

Hipotese 7: Leerders in histories bruin sekondere skole wat in verarmde 

plaasgemeenskappe woon, het negatiewe vlakke van leermotivering. 

Rasionaal vir hipotese 7: Steckman (1988: 4) stel dit dat leerders uit lae sosio

ekonomiese omstandighede akademies swakker vaar as diegene uit beter sosio

ekonomiese omstandighede. Dit word toegeskryf aan die verskil in die ouers se 

betrokkenheid by die kind se onderwys. Ouers in die hoer sosio-ekonomiese klas is 

meer betrokke is by die onderwys van hul kinders as ouers in die laer sosio

ekonomiese klas. Maja (1998: 116) het die invloed van huisomstandighede op 

akademiese prestasie ondersoek. Sy het onder andere bevind dat fisiese 

leefomstandighede wei 'n betekenisvolle rol speel in die akademiese prestasie van 

sekondere skool-leerders. 

Hipotese 8: Leerders in histories bruin sekondere skole se vlakke van leermotivering 

word negatief be"invloed deur negatiewe gesinsomstandighede. 

Rasionaal vir hipotese 8: Gesinstres is die sterkste voorspeller van wanaanpassing 

by adolessente, het Bagley, Mallick, Verma, Bolitho, Bertrand, Madrid en Tse (1999: 

275) bevind in hul groat studie wat in ses Iande gedoen is. As daar dus deur die 

leerder ervaar word dat die gesinsomstandighede onaangenaam is, kan dit die 

leermotivering negatief be"invloed. Die ouers se persepsies van die kind se vermoe 
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is deel van die aspekte wat stres in die gesin kan veroorsaak en derhalwe op 

leermotivering kan plaas. Miserandino (1996: 205) stel dit dat kinders se persepsies 

van hul vermoe be'invloed word deur hul ouers se persepsies van hul vermoe. 'n 

Ouer wat reken dat die kind 'n swak leerder is, se persepsie word deur die kind 

opgemerk en dit be'invloed leermotivering. Aansluitend hierby is die gehalte van die 

ouer-adolessent-verhouding. Harvey en Byrd (1998: 93) beskou die gehalte van die 

verhouding tussen ouer en adolessent as die belangrikste faktor in die ontwikkeling 

van die adolessent se selfbeeld. Selfbeeld is van groat belang in die 

ontwikkelingsproses en kan selfs as aanduider van sielkundige gesondheid in 

adolessensie beskou word, aldus genoemde skrywers. Ouerlike belangstelling, 

nabyheid, respek en aanvaarding het 'n positiewe invloed op die adolessent se 

selfbeeld (Ibid.: 94). 

Hipotese 9: Leerders in histories bruin sekondere skole ervaar negatiewe vlakke 

van leermotivering as hulle voorheen al gedruip het. 

Rasionaal vir hipotese 9: Soos leerders deur hul skoolloopbaan vorder, raak hulle 

sensitief vir die ervaring van akademiese sukses en mislukking (Byrne en Worth 

Gavin, 1996: 224 ). Sodanige sensitiwiteit kan 'n impak he op onder andere 

selfbeeld en dit hou gevolge in vir leermotivering. 'n Leerder bou 'n persepsie op 

van sy akademiese bevoegdheid gebaseer op sy sukses en/of mislukking. Volgens 

Stipek en Gradlinsky (1996: 403) is leerders geneig daartoe om intelligensie en 

prestasie te koppel. So 'n koppeling is veral teenproduktief as die opvatting 

gehuldig word dat intelligensie 'n vaste trek is waaraan nie veel gedoen kan word 

nie. Dit lei tot 'n ingesteldheid dat intelligensie sukses in skoolwerk fasiliteer of 

strem. Hierdie opvatting oor intelligensie lei tot 'n prestasie-orientering (Ibid.: 406). 

'n Prestasie-orientering plaas die self voorop in die akademiese proses. Gevolglik 

word mislukking en sukses so ge'interpreteer dat dit selfwaarde kan strem of laat 

gedy. Vorige mislukking kan dus 'n negatiewe impak he op leermotivering. 

Hipotese 10: Bruin leerders in voormalige Model C-skole vertoon meer positiewe 

vlakke van leermotivering as leerders in histories bruin sekondere skole. 
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Rasionaal vir hipotese 10: Die realiteit rakende voormalige Model C-skole is dat dit 

oor die algemeen hoe skoolfooie hef en as sodanig is dit in praktyk slegs toeganklik 

vir 'n elite inkomstegroep in die bruin en swart gemeenskappe (Naidoo, 1996: 24 ). 

Maja (1998: 116) het bevind dat fisiese leefomstandighede wei 'n rol speel in die 

akademiese prestasie van leerders. Leerders uit beter sosio-ekonomiese 

omstandighede vaar beter akademies (Steckman, 1988: 4 ). Volgens hierdie 

redenasie behoort leerders in voormalige model C-skole (wie se ouers waarskynlik 

uit hoer inkomstegroepe kom) beter te vaar op skoal en dus meer positiewe vlakke 

van leermotivering te toon. Nie aileen is daar die beter sosio-ekonomiese situasie 

wat in die guns tel van die bruin leerders in voormalige Model C-skole nie, daar is 

ook die persepsie by hul ouers dat daardie skole beter onderwys verskaf (Naidoo, 

1996: 16). Derhalwe is meer betrokkenheid van die ouer by die leerder te verwagte. 

Daardie betrokkenheid het weer positiewe invloed op die leerder se selfbeeld 

(Harvey en Byrd, 1998: 94) en, soos wat hierdie hipotese wil toets, op die 

leermotivering van bruin leerders in voormalige Model C-skole. 

Hipotese 11 : Onderwysers van histories bruin sekondere skole handhaaf minder 

positiewe persepsies rakende leerders as onderwysers in voormalige Model C

skole. 

Rasionaal vir hipotese 11: Onderwysers maak afleidings oor leerders se 

toekomstige akademiese prestasies gebaseer op wat hulle tans weet van die 

leerders (Alderman, 1999: 146). Hierdie afleidings is niks anders as persepsies nie. 

In HOOFSTUK 2 is 'n uitleg gegee van die invloed van sodanige persepsies of 

verwagtinge op die onderrig-leer-proses. Kortliks kom dit daarop teneer dat 

onderwysers verskillende wyses van optrede handhaaf teenoor leerders, gebaseer 

op hul persepsies. Dit wil se, positiewe persepsies lei tot positiewe optrede en selfs 

positiewe beoordeling deur onderwysers. Byrne en Worth Gavin (1996: 226) het 

bevind dat onderwysers geneig is om 'n hoer rangordening van akademiese 

bevoegdheid toe te ken aan leerders wat prososiale gedrag vertoon. Leerders wie 

se gedrag as ontwrigtend en antisosiaal beskou word, word deur hul onderwysers 

geag as akademies minder bevoeg. Hierdie bevinding illustreer die mag wat 'n 

onderwyser se persepsies op die onderrig-leer-proses het. Sekere praktyke van 

onderwysers spruit voort uit hul persepsies, soos die neiging om leerders wat as 
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akademies minder bevoeg beskou word hardop te ondervra. Sodanige praktyk lei 

nie tot die beoogde doelwit van beter prestasie nie (Monteil, Brunot en Huguet, 

1996: 24 7). Dit bevestig eerder gevestigde persepsies. Persepsies kan ook 'n 

invloed he op die vlak van die onderwyser-leerder verhouding. Positiewe 

onderwyser-leerder verhoudings is bevind as bevorderlik vir die adolessent se 

leermotivering en prestasie (Roeser, Midgley en Urdan, 1996: 41 0). Ook hierdie 

punt illustreer die diepgaande invloed van onderwysers se persepsies oor hul 

leerders. 

Bogenoemde hipoteses gaan getoets word deur die empiriese werk wat onderneem 

is. 

4.3. Steekproefneming 

Die doel van die navorsing het die steekproef bepaal. Met die doel om uit te vind 

watter faktore hou verband met die leermotivering van bruin leerders is bruin 

sekondere skool-leerders in graad 9 en graad 12 as teikengroep gekies. Die 

steekproef is geneem uit 'n eks-Raad van Verteenwoordigers-skool, met ander 

woorde 'n histories bruin sekondere skool, in die Upington-omgewing van die 

Noord-Kaap Provinsie. 

Ten einde te bepaal of die response verkry uniek is aan die teikengroep en om die 

veralgemeenbaarheid van die resultate ietwat te verhoog is daar ook gebruik 

gemaak van 'n kontrolegroep. Die kontrolegroep is geneem uit 'n voormalige Model 

C-skool in die Upington-omgewing. Hierdie groep bestaan uit bruin en wit leerders 

in graad 9 en graad 12. 

Daar is ook belang gestel in die persepsies van onderwysers rakende hul leerders 

se leermotivering. Derhalwe is die onderwysers van die twee skole betrek by die 

navorsing. 
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In beide skole, teiken en kontrole, is daar gepoog om aile graad 9 en 12-leerders te 

betrek. Dieselfde geld vir die onderwysers in die twee skole, dit wil se, daar is ook 

gepoog om aile onderwysers te betrek. 

Daar is dus nie 'n verdere seleksie gemaak uit die graad 9 en 12-leerders van die 

onderskeie skole nie, ook nie uit die onderwysers nie. Op daardie wyse wou die 

navorser verseker dat die inligting wat verkry word so verteenwoordigend as 

moontlik kan wees. Dit is 'n paging om sekere van die moontlike besware teen die 

veralgemeenbaarheid van die resultate te probeer oorkom. 

4.4. Steekproefsamestelling 

Die getalle van leerders in die responsgroepe wat aanvanklik deur die teikenskool 

aan die navorser verskaf het, word vervolgens verskaf om die verwagte 

samestelling van die steekproef weer te gee. 

Die teikenskool het die aantal graad 9-leerders aangegee as 328. By dieselfde 

skool is die aantal graad 12-leerders aangegee as 150. 

4.5. Kontrolegroepsamestelling 

Vanaf die kontroleskool is die volgende getalle ontvang: 

34 graad 9-leerders en 26 graad 12-leerders. 

In die graad 9-groep is die aantal bruin leerders op 11 gestel en in die graad 12-

groep op 15. 
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4.6. Ontwikkeling van die meetinstrument 

'n Probleem wat die navorser teegekom het, is dat daar nie 'n gestandaardiseerde 

vraelys beskikbaar is wat motiveringsvlakke van Suid-Afrikaanse adolessente meet 

nie. Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) het die feit bevestig by 

telefoniese navraag (2000-02-09). Die navorser was genoodsaak om self 'n vraelys 

op te stel wat voldoen aan sy vereistes. Verskeie bronne is geraadpleeg ten einde 

items in die vraelys in te sluit wat wetenskaplik verantwoordbaar is. 

In Mertens (1998: 117) is daar verskeie riglyne wat gegee word vir die antwerp van 

'n vraelys. Sommige daarvan is: 

• Die opsteller moet vooraf 'n lys opstel van onderwerpe wat gedek moet word 

deur die vraelys; 

• Daar moet duidelikheid wees by die opsteller rakende die rede agter elke vraag; 

• Watter tipe vrae gaan gevra word, naamlik oop of geslote vrae of 'n kombinasie 

van die twee tipes; 

• Probeer om vrae te vermy wat bedreigend vir die respondent kan wees; 

• Duidelikheid van die vrae is van uiterste belang; 

• Kort items is verkieslik bo langeres; 

• Negatiewe bewoording behoort vermy te word; 

• Elke vraag moet net een idee bevat; 

• Vermy groat, geleerde woorde wat die toetsling kan afskrik; 

• Vermy vrae wat die opsteller se vooroordele reflekteer; 

• Vermy vrae wat die toetsling lei om spesifieke tipe antwoorde te verskaf; 

• Beklemtoon essensiele woorde deur sku ins- of vetdruk; 

• Nom mer die items en die bladsye; 

• lnstruksies moet kort, duidelik en nie ingewikkeld wees nie; 

• Sluit voorbeelde in waar dit lyk of 'n item verwarrend kan wees; 

• Begin altyd met 'n paar interessante of nie-bedreigende items; 

• Moenie die heel belangrike items aan die einde van die vraelys plaas nie; 

• Probeer om die benaming van die meetinstrument nie-bedreigend te maak deur 

dit miskien 'n responsvorm te noem eerder as 'n toets. 
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Hood en Johnson (1997: 299) meld 'n ander belangrike punt wat deur die 

toetsopsteller in ag geneem moet word. Daar moet 'n sensitiwiteit wees vir die 

kulturele veranderlikes wat dalk 'n invloed kan he op die meting. Tog betaken 

sodanige sensitiwiteit nie dat die meetinstrument oorgekulturaliseer moet word nie. 

Daar is die werklikheid van 'n dominante kultuur wat 'n invloed het op ander kulture. 

In Suid-Afrika se geval kan die dominante kultuur breedweg genoem word Westerse 

kapitalistiese kultuur. Weinig van die ander kultuurgroeperinge in Suid-Afrika kon 

van die invloed van daardie kultuur ontsnap. 

Die fokus van die navorser se studie is die faktore wat verband hou met die 

leermotivering van 'n spesifieke populasie. Derhalwe moet die ondersoek na 'n 

geskikte vraelys en die ontwikkeling daarvan altyd daardie fokus in ag neem. 

Omdat daar nie 'n geskikte vraelys beskikbaar is nie word daar gekyk na ander 

vraelyste se items en selfs die rasionaal daaragter terwyl die navorser sy eie vraelys 

saamstel. 

Deel van die benadering wat die navorser gevolg het, is om te kyk in ander 

vraelyste of daar items is wat hy kan opneem in sy eie vraelys. Vervolgens word 'n 

beskrywing gegee van enkele vraelyste en items wat ondersoek is. 

Uit 'n vraelys ontwikkel vir gebruik met Amerikaanse voorgraadse tersiere studente 

(Geisler-Brenstein en Schmeck, 1996: 295) is sekere items in oorweging geneem. 

Genoemde vraelys word genoem die Revised Inventory of Learning Processes. Die 

spesifieke aspekte wat te make het met die meting van motivering is: 

Belangstelling 

- Persoonlike verantwoordelikheid 

Moeite ingesit. 

Belangstelling reflekteer die student se nuuskierigheid oor en genot wat hy put uit 

skoolwerk, idees oor die nuttigheid van die materiaal en redes wat aangevoer word 

om te studeer sonder om te wag vir 'n gesagsfiguur om entoesiasme aan te wakker. 

Persoonlike verantwoordelikheid dui op 'n bepaling van die graad waartoe die 

student bereid is om inisiatief te neem en nie die mag van ander oor hul lewens te 

oorskat nie. Moeite ingesit reflekteer duidelike opvoedkundige doelwitte en 'n 

samewerkende ingesteldheid wat manifesteer in gereelde en deeglike studies. 
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Die spesifieke vraelysitems wat bogenoemde aspekte meet, is (Geisler-Brenstein 

en Smeck, 1996: 316): 

- belangstelling; Ek gaan skool toe omdat ek moet. 

Ek hou daarvan om nuwe dinge te leer. 

- persoonlike verantwoordelikheid; Dis die onderwyser se werk om vir my die 

antwoorde te gee. 

My /ewe word deur ander mense bepaal. 

moeite ingesit; Ek spandeer minder tyd aan my studies as die meeste van my 

vriende. 

Ek vo/tooi a/ my klasopdragte noukeurig. 

Garcia en Pintrich (1996: 323) beskryf 'n ander vraelys wat ook items bevat wat 

sekere aspekte van motivering meet. Daardie vraelys staan bekend as die 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire. Die doel daarvan is om 

Amerikaanse tersiere studente se gebruik van leerstrategiee te bepaal asook hul 

motiveringsorientering. Die deel warin die navorser ge"interesseerd is, beslaan 31 

items wat in die volgende kategoriee verdeel is (Ibid: 328): 

intrinsieke doelorientering (items 1, 16, 22, 24) 

- ekstrinsieke doelorientering (items 7, 11, 13, 30) 

- taakwaarde (items 4, 1 0, 17, 23, 26, 27) 

- opvattinge rakende beheer oor leer (items 2, 9, 18, 25) 

selfdoeltreffendheidsopvattinge rakende leer en prestasie (items 5, 6, 12, 15, 20, 

21' 29, 31) 

- toetsangs (items 3, 8, 14, 19, 28) 

Vervolgens word 'n weergawe van die items gegee (Ibid: 337): 

1. In 'n klas soos die verkies ek leermateriaal wat 'n uitdaging is sodat ek nuwe 

dinge kan leer. 

2. As ek op 'n gepaste wyse studeer, sal ek in staat wees om die materiaal in die 

kursus te leer. 

3. Wanneer ek 'n toets afneem, dink ek hoe swak ek vaar in vergelyking met ander 

studente. 

4. Ek dink ek sal dit wat ek leer in die kursus ook in ander kursusse kan gebruik. 

5. Ek glo ek sal 'n uitstekende punt kry vir die vak. 
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6. Ek is seker ek sal die moeilikste materiaal in die kursus kan verstaan. 

7. Om 'n goeie punt te kry vir die vak sal my tevrede stel op die oomb/ik. 

8. As ek 'n toets afneem, dink ek aan die dele in die toets wat ek nie kan 

beantwoord nie. 

9. Dit is my eie skuld as ek nie die materiaa/ vir die vak leer nie. 

10. Dit is vir my belangrik om die materiaal van die vak te leer. 

11. Die be/angrikste aspek tans is om my gemiddelde punt te verbeter om 'n goeie 

resultaat vir die vak te kry. 

12. Ek is seker dat ek die basiese konsepte in die vak kan baasraak. 

13. As ek kan, sal ek beter punte as die meeste studente in die klas wil behaal. 

14.As ek besig is met 'n toets, dink ek aan die gevolge van 'n moontlike druip. 

15. Ek is seker ek sal die mees kompleksa materiaa/ in die kursus kan verstaan. 

16. In 'n klas soos die verkies ek materiaal wat my nuuskierig maak, a/ is dit moeilik 

om te leer. 

17. Ek is baie gei'nteresseerd in die inhoud van die kursus. 

18. As ek hard genoeg probeer, sal ek die materiaal verstaan. 

19. Ek het 'n ongemaklike gevoel wanneer ek eksamen skryf. 

20. Ek is seker ek sal goed doen in die opdragte en toetse van die kursus. 

21. Ek verwag dat ek goed sal vaar in hierdie vak. 

22. Die mees bevredigende ding vir my in die kursus is om die inhoud so deeglik as 

moontlik te verstaan. 

23. Ek dink die materiaal in die kursus is nuttig om te leer. 

24.As ek die kans sou he in hierdie kursus sou ek opdragte wou kies waaruit ek iets 

kan leer a/ is ek nie verseker van 'n goeie punt nie. 

25. As ek nie die kursusmateriaal verstaan nie is dit omdat ek nie hard genoeg 

probeer het nie. 

26. Ek hou van die inhoud van die vak. 

27. Dit is vir my baie belangrik om die vakinhoud te verstaan. 

28. Ek voe/ my hart klop vinniger as ek eksamen skryf. 

29. Ek is seker ek kan die vaardighede bemeester wat in die kursus geleer word. 

30. Ek wi/ goed vaar in hierdie k/as omdat dit vir my belangrik is om my vermoe te 

bewys aan ander soos my familie, vriende en werkgewer. 

31.As ek die moeilikheidsgraad van die materiaa/ in ag neem, asook die 

onderwyser en my eie vermoe, dink ek dat ek goed sal vaar in hierdie klas. 
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Uit die Lokus van Beheer Vraelys wat Schepers (1995: 1-11) opgestel het, is enkele 

items uit die 80 waaruit dit bestaan, geneem wat relevant is met betrekking tot 

hierdie studie en wat oorweeg kon word deur die navorser in sy opstel van 'n eie 

vraelys. Daardie items is: 

In welke mate betwyfel u u eie vermoens wanneer u werk gekritiseer word? 

- Hoe sterk is u daarvan oortuig dat 'n mens sonder geld m3rens sal kom nie, a/ 

werk hy/sy ook hoe hard? 

- Hoe geredelik aanvaar u verantwoordelikheid vir foute wat in u werk voorkom? 

- Hoe dikwels gebeur dit dat mense goeie poste kry bloot omdat hulle die regte 

mense ken? 

In watter mate is u daarvan oortuig dat sukses grootliks verband hou met 'n 

mens se vermoens en toewyding? 

- Hoe sterk is u daarvan oortuig dat as u eers in iets misluk het, dit vir u bykans 

onmoontlik is om weer daarin te presteer? 

- Hoe sterk is u daarvan oortuig dat u aan die grille van die noodlot uitgelewer is? 

In welke mate spoor mislukkings u aan om beter te presteer? 

In welke mate spoor erkenning u aan om nog beter te presteer? 

In welke mate hou u daarvan om komplekse probleme op te los? 

- Hoe dikwels voel u dat u nie beheer het oor u eie omstandighede nie? 

In watter mate het u ouers/voogde, deur hulle inmenging in u sake, u prestasie 

op skool negatief bei"nvloed? 

- Hoe geredelik sal u tou opgooi as u sukkel met 'n komplekse probleem? 

- Hoe sterk is u daarvan oortuig dat dit onmoontlik is om bo jou eie omgewing uit 

te styg? 

Nog 'n vraelys wat geraadpleeg is, is die Achievement Attribution Scale (geen 

opsteller of publikasiedatum beskikbaar nie). Items waarna gekyk is uit die 24 is: 

- As ek swak punte kry, reken ek gewoonlik die hoofrede daarvoor is omdat ek 

nie genoeg geleer het nie. 

Wanneer ek goeie punte kry in 'n toets dink ek soms dat dit te wyte is aan die 

onderwyser se buigsame merkskema. 

- Die goeie punte wat ek kry, is altyd 'n direkte gevolg van moeite wat ek ingesit 

het. 
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Ondervinding het my geleer dat as die onderwyser die idee het dat jy 'n swak 

student is, sal jy altyd swak punte kry vir jou opdragte. 

Soms kry ek goeie punte net omdat die materiaal maklik was om te leer. 

- Dikwels kry ek swakker punte in vakke wat die onderwyser nie interessant 

gemaak het nie. 

4. 7. Beskrywing van die meetinstrument 

Met bogenoemde inligting in gedagte is die opstel van 'n eie vraelys aangepak. Die 

aspekte van motivering wat gemeet moet word deur die vraelys is as volg: 

moeite ingesit (items 5, 7, 12, 18); 

belangstelling (items 3, 11, 16, 19); 

intrinsieke doelorientering (items 1, 9, 14, 15, 22, 25) 

- ekstrinsieke doelorientering (items 4, 10, 13, 20, 23) 

- opvattinge oor lokus van beheer (items 2, 6, 8, 17, 21, 24). 

Daar word onder andere geslote vrae gevra waarop die respondent moet antwoord 

deur 'n keuse te maak uit die volgende opsies ( effens aangepas uit die opsies soos 

weergee in die Biggs-studieproses vraelys gevind in Kruger, 1996: 158): 

1. Hierdie stelling is feitlik nooit waar van my nie. 

2. Hierdie stelling is soms waar van my. 

3. Hierdie stelling is dikwels waar van my. 

4. Hierdie stelling is altyd of feitlik altyd waar van my. 

Die afwesigheid van 'n neutrale vraag kan as volg verduidelik word. Die 

respondente is adolessente wat waarskynlik nog nie die nodige vlakke van 

volwassenheid bereik het nie. Vir die navorser hou daardie feit ook die gevaar in 

van onvolwasse hantering van die vraelys. Sodanige onvolwasse hantering kan 

insluit die aanhoudende gebruik van die neutrale keuse wat weer die resultate kan 

be·invloed. Hierdie vraelys meet leermotivering. Leermotivering het te make met 

die waarom van menslike gedrag. Dit impliseer dat mense oor die algemeen bewus 

is van die betekenis van hul aksies, dat hulle optrede hulle doelwitte behoort te dien 

en dat hulle in staat is om hulle gedrag te beheer (Geen, 1995: 2). Met ander 
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woorde 'n mens is altyd in 'n meerdere of mindere mate gemotiveerd. Derhalwe 

kan die keuses wat in die vraelys aan hom/haar gestel word as 'n refleksie van 

daardie werklikheid beskou word. Deur die neutrale respons weg te laat probeer die 

navorser ook sorg dat daar vir die minder gemotiveerde respondent nie 'n 

wegkruipantwoord is nie. 

Op die vraelys is ook oop vrae waarop die respondent moet antwoord deur 

antwoorde in te skryf. Die vraelys is aangeheg as 'n addendum. 

Vir die afneem van die vraelys hou die navorser die realiteit van groat getalle in 

gedagte, want die vraelys word op byna 540 leerders afgeneem. Die grootste 

hoeveelheid respondente is by 'n skoal wat nie 'n saal het nie. Om daardie rede 

sou dit onmoontlik vir die navorser wees om al daardie leerders ( byna 480 ) te sien 

binne hulle skoolverband. Ter oorkoming van die probleem is 'n aantal onderwysers 

opgelei deur die navorser. Hulle doel was om aan die leerders die belangrikheid 

van die navorsing te beklemtoon, die instruksies met die leerders deur te werk, die 

vraelyste te laat afneem by die groepe leerders waar die navorser nie self kon 

uitkom nie en die voltooide vraelyste aan die navorser te voorsien. Hulle opleiding 

het dan ook gesentreer om hierdie punte. 

'n Kort vraelys is saamgestel om onderwysers se persepsies van hul leerders se 

leermotivering te bepaal. Dit bestaan uit 1 0 geslote vrae waarop onderwysers 

antwoord: 

1. stem saam 

2. onseker 

3. stem nie saam nie 

Die vraelysie meet die volgende aspekte: 

- persepsie van leerders se leermotivering (items 3, 9); 

- persepsie van leerders se erns oor skoolgaan (items 1, 6); 

persepsie van leerders se moeite wat hulle insit (items 2, 7); 

persepsie van onderwyser se rol in leermotivering (items 4, 8); 

- persepsie van die invloed van sosio-ekonomiese omstandighede op 

leermotivering (items 5, 10). 
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Die vraelys vir onderwysers word aangeheg as 'n addendum. 

Seide meetinstrumente is voorgele aan statistici en die studieleier van die navorser 

om hulle kundige opinies en voorstelle in te win. Die meetinstrumente wat dus 

weergegee word in die addendum, is die produk soos dit lyk na hulle aanbevelings 

oorweeg en sommige daarvan ge'implementeer is. 

Deur die bespreking en beskrywing is gepoog om die nodige agtergrond rakende 

die meetinstrumente aan die Ieser te verskaf. 

4.8. Afneem van die meetinstrumente 

Voordat die meetinstrumente op enige van die leerders of onderwysers in die 

teiken- en kontrolegroepe afgeneem is, is dit vir finale sekerheid voorgele aan ander 

leerders en onderwysers. Agt onderwysers van 'n heeltemal ander skoal het die 

onderwyservraelys deurgewerk. Vyftien graad 11-leerders in die teikenskool het die 

leerdervraelys deurgewerk. Die doel was om te verseker dat: 

• Daar geen taalfoute gemaak is nie. 

• Daar geen spelfoute voorgekom het nie. 

• Die items aanvaarbaar gestel is. 

• Daar geen vaaghede in die stelwyses is nie. 

• Die meetinstrumente na die oordeel van sulke portuur-beoordelaars wei sou kon 

meet wat dit veronderstel is om te meet. 

Volgens hierdie beoordelaars sou die vraelyste kon meet wat dit veronderstel is om 

te meet. Daar was ook konsensus dat die vrae op die gepaste taalvlakke van die 

teikengroepe gestel is. Geen vaaghede is uitgewys nie. Die enkele taal- en 

spelfoute is gekorrigeer. 

Eers na hierdie proeflopies is die vraelyste deur die navorser as geskik beskou vir 

afneem. 
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Die vraelys vir leerders word ingevul volgens die eenvoudige instruksies. Van 'n 

respondent word verwag om in die blokkie langsaan elke geslote vraag, items 1 tot 

20, sy/haar keuse van antwoorde in te skryf na aanleiding van die vier moontlike 

opsies soos in die beskrywing van die meetinstrument verduidelik. Op die oop vrae, 

items 21 tot 25, moet 'n respondent antwoord deur sy/haar response in woorde en 

sinne neer te skryf in die spasie wat voorsien word. 

Die res van die vraelys wat handel oor biografiese gegewens, items 26 tot 41, word 

ingevul deur 'n keuse te maak uit die moontlike antwoorde wat verskaf word 

onmiddellik na die item. Van die respondent word verwag om die nommer van 

sy/haar keuse-antwoord in te skryf. Laastens word daar van die respondent verwag 

om deur middel van die onderstreping van JA of NEE aan te dui dat sy/hy vrywilliglik 

aan die navorsing deelneem of nie. Aangesien leerders gelaat word met die keuse 

van deelname, al dan nie, word daar van diegene wat wei deelneem, verwag om JA 

te onderstreep. 

Onderwysers vul ook hul vraelys in volgens die instruksies op die vraelys. Dit 

behels die inskryf van 'n nommer wat ooreenstem met die keuse-antwoord op die 

geslote vrae, items 1 tot 10. Die spasie aan die einde van die vraelys kan gebruik 

word om in woorde kommentaar in te skryf wat deur die onderwyser as relevant 

beskou word. Die vraelys word afgesluit met 'n verklaring rakende vrywillige 

deelname aan die navorsing. Derhalwe word van onderwysers verwag om JA te 

onderstreep as hulle wei 'n vraelys ingevul het. 

Onderwysers het geen toesig nodig as hulle hul vraelys invul nie. Die 

vraelysafnemer moet egter bereid en beskikbaar wees om hulp te verleen waar 

nodig. 

Leerders, egter, het wei toesig nodig tydens hul invul van die vraelys. Dit is gewens 

dat die navorser self die instruksies gee en toesig hou. By die kontroleskool sal dit 

vir die navorser moontlik wees om by beide grade toesig te hou. 
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Daar word egter 'n probleem voorsien by die teikenskool. Daardie skool het nie 'n 

skoolsaal waarin al die leerders in die teikengrade geakkommodeer kan word nie. 

Aile vraelyste sal dus in die klaskamers van die leerders afgeneem moet word. 

Vanwee die intensie van die navorser om so min as moontlik inbreuk te maak op die 

verloop van die normale dagprogram word dit voorsien dat elkeen van die 13 klasse 

waarin die graad 9 en 12-leerders ingedeel is net een lesperiode kan afstaan aan 

die invul van die vraelys. Verder word dit ook voorsien dat daar dalk botsings kan 

plaasvind, dit wil se, dat twee of meer klasse op dieselfde tyd 'n lesperiode wil 

afstaan vir die vraelysvoltooiing. 

Die probleem kan dus ontstaan dat die navorser nie fisies teenwoordig kan wees by 

aile klasse vir die gee van instruksies of toesig tydens die afneem van die vraelys 

nie. Om hierdie probleem te oorkom is aile Afrikaans-onderwysers van daardie 

betrokke twee grade opgelei as potensiele veldwerkers. Die Afrikaans-onderwysers 

is spesifiek gekies omdat aile leerders in die graad 9 en 12-klasse daardie vak 

neem. 

In die opleiding is die volgende punte deurgegee aan die onderwysers: 

• Oat die navorsing belangrik is. 

• Oat leerders hul deelname as belangrik moet beskou. 

• Oat die veldwerkers sowel as die leerders hul onderskeie take met erns moet 

aanpak. 

• Die instruksies op die vraelys moet by aile leerders op dieselfde wyse 

deurgegee word. 

• Bogenoemde punt is belangrik om die integriteit van die afneemproses te 

bewaar. 

• Hulle moet bereid wees om vrae te beantwoord as leerders vrae sou he. 

• Dit is gewens dat onderwysers hul oordeel gebruik om te bepaal watter vrae 

so verduidelik kan word dat die hele klas die verduideliking kan volg. 

Die vraelys vir leerders is saam met die onderwysers deurgewerk en moontlike 

kwelvrae is bespreek ter voorbereiding van wat hulle kan verwag. Op daardie 
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wyse is die onderwysers opgelei om moontlik as veldwerkers te dien sou die 

navorser nie self die instruksies kan gee en toesig kan hou nie. 

4.9. Metode van dataverwerking 

Die leerderresponse op vrae 1-20 en 26-41 is met behulp van die SAS- en BMDP

rekenaarpakkette verwerk. 

Faktorontleding met skuinsrotasie is gedoen volgens die Direct Quartimin-metode 

op vrae 1-20. 

Daarna is vergelyking tussen verskillende groepe respondente gedoen, naamlik 

tussen graad 12- en 9-leerders in die histories bruin sekondere skoal, tussen die 

hele groep respondente (graad 12 en 9) in die histories bruin skoal en die bruin 

leerders (graad 12 en 9) in die voormalige model C-skool, tussen die hele groep 

respondente in die bruin skoal en die wit leerders (graad 12 en 9) in die voormalige 

model C-skool en laastens tussen die hele groep respondente in die histories bruin 

sekondere skoal en die hele groep respondente in die voormalige model C-skool. 

Addisionele vergelyking is tussen die graadgroepe in die kontrolegroep gedoen vir 

volledigheid. Vir die berekening van beduidendheid van verskille tussen groepe is 

die Mann-Whitney nie-parametriese toets gebruik. 

Met die biografiese vrae, vraag 26-41 , is telling van die frekwensie van response vir 

verskillende groepe respondente gedoen per vraag. 

Responstellings is gedoen van die leerders se response op die vyf oop vrae in die 

vraelys vir leerders. Daardie response is beoordeel as positief of negatief. In die 

volgende hoofstuk word daar verduidelik watter tipe response as positief en watter 

as negatief beoordeel is. 

By die onderwysers se vraelys is elkeen van die drie moontlike response per item 

getel en uitgedruk as 'n persentasie van die aantal response per item. Die 
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prosedure is gevolg by beide stelle onderwysers, naamlik die onderwysers in die 

histories bruin sekondere skool en die in die voormalige model C-skool. Deur die 

aantal response om te skakel na persentasies kan daar vergelyking getref word 

tussen die twee groepe. 

4.10. Samevatting 

Hierdie hoofstuk het gehandel oor die metodes en prosedures wat gevolg is in die 

navorsingsontwerp en dataverwerking. In die volgende hoofstuk word die resultate 

weergee en bespreking gedoen daarvan. 
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Die navorser het die skole twee tot drie weke voor hul middeljaareksamens besoek 

vir die empiriese deel van die navorsing. Daar was baie goeie samewerking gegee 

deur die skoolbestuur, onderwysers en leerders. 

Die volgende aantal leerders het aan die navorsing deelgeneem by die onderskeie 

skole: 

• 272 graad 9-leerders by die teikenskool, 'n histories bruin sekondere skool. 

Daardie getal verteenwoordig 82.9% van die verwagte 3281eerders. 

• 140 graad 12-leerders by die teikenskool. Dit is 93.3% van die verwagte 150 

leerders. 

• Die leerders wat nie teenwoordig was by die teikenskool nie was veronderstel 

om daar te wees aangesien die vraelysvoltooiing op gewone skooldae geskied 

het. Daar was geen spesifieke redes aangevoer vir die afwesigheidsyfers nie. 

Dit is deur die onderwysers as 'n normale verskynsel verduidelik, naamlik dat 

daar altyd 'n hoe afwesigheidsyfer is by hul skool. Ook daardie afwesigheidsyfer 

toon vir die navorser dat daar nie gesonde vlakke van leermotivering heers nie, 

veral by die graad 9-leerders. 

• 33 graad 9-leerders by die kontroleskool, 'n voormalige Model C-skool. 97% van 

die verwagte 34 leerders was dus teenwoordig. 

• 25 graad 12-leerders by die kontroleskool. 96% van die verwagte 26 leerders 

was dus teenwoordig. 

• By die kontroleskool is die afwesigheid van die twee leerders verduidelik. Hulle 

was betrokke by 'n sporttoer van die skoolstreek. 

By die kontroleskool het die navorser self die instruksies gegee en vir die duur van 

die vraelysinvulling hulp verleen waar nodig. By die teikenskool kon hy by 391 van 

die 414 leerders self die instruksies gee en teenwoordig wees tydens die invul van 
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die vraelyste. Die onderwysers wat as veldwerkers opgelei is, het gehelp met die 

res van die leerders. 

Die onderwysers by die skole het hul vraelyste vanaf die navorser ontvang en hulle 

moes dit invul sodat dit die volgende dag ingelewer kon word. Daar is 36 vraelyste 

ontvailg vanaf die teikenskool se onderwysers en 13 vanaf die kontroleskool. By 

beide skole verteenwoordig dit meer as 90% van die doserende personeelgetal. 

5.2. Opsomming: biografiese gegewens van leerderrespondente 

In hierdie opsomming word die term 'teikengroep' gebruik om te verwys na die 

leerders in die histories bruin sekondere skool en 'kontrolegroep' verwys na die 

leerders in die voormalige model C-skool. 

Tabel 5.1. Vraag 26: Geslag 

GROEP MANLIK VROULIK 

Teikengroep, gr.9 49.07% 50.93% 

Teikengroep, gr.12 50.71% 49.29% 

Totaal, teikengroep 49.76% 50.24% 

Kontrolegroep, bruin (gr.9 en 12) 41.67% 58.33% 

Kontrolegroep, wit (gr.9 en 12) 42.42% 57.58% 

Totaal, kontrolegroep 42.1% 57.9% 

Tabel 5.2. Vraag 28: Ouderdom 

GROEP 13-14jaar 15-16 17-19 20-23 

Teikengroep, gr.9 29.5% 51.9% 18.3% 0.3% 

Teikengroep, gr.12 0% 6.4% 89.3% 4.3% 

Totaal, teikengroep 19.36% 36.3% 42.6% 1.7% 

Kontrolegroep, bruin (gr.9 en 12) 20.8% 16.7% 62.5% 0% 

Kontrolegroep, wit (gr.9 en 12) 18.2% 45.5% 36.3% 0% 

Totaal, kontrolegroep 19.3% 33.3% 47.4% 0% 
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Tabel 5.3. weergee die verskillende maniere waarop die respondente by die skool 

kom; vraag 29. Vir die Ieser se onthalwe word die aandag daarop gevestig dat die 

leerders in hierdie steekproef wat per bus skool toe gaan, woon op landelike 

gebiede waar besproeiingsboerdery toegepas word. Die busryende leerders in die 

teikengroep se broodwinners is meestal van boerdery afhanklik vir hul inkomste, 

hetsy veral as arbeiders, of as bestaansboere. 

Tabel 5.3. Vraag 29: Hoe kom die leerder by die skool? 

GROEP STAP BUS PRI- ANDER 

VAAT-

VER-

VOER 

Teikengroep, gr.9 58.96% 39.93% 0.75% 0.37% 

Teikengroep, gr.12 67.14% 30% 2.14% 0.71% 

Totaal, teikengroep 61.86% 36.43% 1.22% 0.49% 

Kontrolegroep, bruin 4.17% 8.33% 75% 12.5% 

Kontrolegroep, wit 15.15% 15.15% 63.6% 6.06% 

Kontrolegroep, totaal 10.5% 12.3% 68.4% 8.8% 

Tabel 5.4. Vraag 30: By wie woon die respondent? 

GROEP OUERHUIS KOSHUIS 

Teikengroep, gr.9 75.09% 8.18% 

Teikengroep, gr.12 57.14% 25% 

Totaal, teikengroep 69.02% 13.9% 

Kontrolegroep, bruin (gr.9 en 12) 95.83% 0% 

Kontrolegroep, wit (gr.9 en 12) 93.94% 0% 

Totaal, kontrolegroep 94.7% 0% 

Tabel 5.4. (vervolg) 

GROEP PRIVAAT- FAMILIE ANDER 

LOSIES 

Teikengroep, gr.9 2.6% 13.38% 0.74% 

Teikengroep, gr.12 2.14% 15% 0.71% 
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Totaal, teikengroep 2.44% 13.9% 0.73% 

Kontrolegroep, bruin 0% 4.17% 0% 

Kontrolegroep, wit 0% 3.03% 3.03% 

Totaal, kontrole~roep 0% 3.5% 1.8% 

label 5.5. gee die respondente se persepsie van hul huislike omstandighede in 

terme van bevorderlikheid vir studies, vraag 31. 

Tabel 5.5. Vraag 31: Beskrywing van respondent se huislike omstandighede. 

GROEP BAlE REDELIK NIE GLAD 

BEVOR- BEVOR- EINTLIK NIE 

DERLIK DERLIK BEVOR- BEVOR-

DERLIK DERLIK 

Teikengroep, gr.9 32.09% 42.91% 21.94% 3.36% 

Teikengroep, gr.12 20% 46.43% 26.43% 7.14% 

Teikengroep, totaal 28.12% 44.01% 23.23% 4.65% 

Kontrolegroep, bruin 30.43% 56.52% 13.04% 0% 

Kontrolegroep, wit 57.59% 36.36% 6.06% 0% 

Kontrolegroep, totaal 46.4% 44.6% 8.9% 0% 

Tabel 5.6. Vraag 32: Is die respondent gelukkig met sy/haar huislike 

omstandighede. 

GROEP JA SOMS NEE 

Teikengroep, gr.9 43.49% 50.19% 6.32% 

Teikengroep, gr.12 30.71% 62.14% 7.14% 

Teikengroep, totaal 39.27% 54.15% 6.59% 

Kontrolegroep, bruin 41.67% 54.17% 4.17% 

Kontrolegroep, wit 60.61% 36.36% 3.03% 

Kontrolegroep, totaal 52.6% 43.9% 3.5% 
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Tabel5.7. Vraag 33: Hoeveel breadwinners is daar in die respondent se huis? 

GROEP GEEN EEN 

Teikengreep, gr.9 10.04% 42.38% 

Teikengreep, gr.12 8.57% 54.29% 

Teikengroep, totaal 9.51% 46.59% 

Kontrelegreep, bruin 0% 58.33% 

Kontrelegreep, wit 0% 53.13% 

Kontrelegreep, totaal 0% 55.4% 

Tabel 5.7. (vervolg) 

GROEP TWEE DR IE >DRIE 

Teikengreep, gr.9 28.25% 7.43% 11.09% 

Teikengreep, gr.12 24.29% 6.43% 6.43% 

Teikengroep, totaal 26.83% 7.07% 10% 

Kontrelegroep, bruin 33.33% 0% 8.33% 

Kontrelegreep, wit 34.38% 9.38% 3.13% 

Kontrelegroep, totaal 33.9% 5.4% 5.4% 

Tabel5.8. Vraag 34: Hoe verdien die breadwinners hul inkomste? 

GROEP WERK VIR GROOT PRIVATE VASTE 

MAA TSKAPPY OF WERK 

DIE STAAT 

Teikengreep, gr.9 22.93% 25.56% 

Teikengreep, gr.12 23.91% 21.01% 

Teikengroep, totaal 23.21% 23.95% 

Kontrelegroep, bruin 40.91% 27.27% 

Kontrolegreep, wit 21.88% 50% 

Kontrelegroep, totaal 29.6% 40.7% 

Tabel5.8. (vervolg) 

GROEP PRIVATE TYDELIKE SEISOENSWERK 

WERK 

Teikengreep, gr.9 15.04% 8.65% 
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Teikengroep, gr.12 9.42% 7.25% 

Teikengroep, totaal 13.33% 8.15% 

Kontrolegroep, bruin 4.55% 4.55% 

Kontrolegroep, wit 0% 0% 

Kontrolegroep, totaal 1.9% 1.9% 

label 5.8. (vervolg) 

GROEP STAATS- STAATS- ANDER 

PENSIOEN TOELAAG BRONNE 

Teikengroep, gr.9 11.65% 6.77% 9.4% 

Teikengroep, gr.12 15.94% 10.87% 11.59% 

Teikengroep, totaal 13.09% 8.15% 10.12% 

Kontrolegroep, bruin 13.64% 4.55% 4.55% 

Kontrolegroep, wit 3.13% 3.13% 21.88% 

Kontrolegroep, totaal 7.4% 3.7% 14.8% 

label 5.9. Vraag 35: Watter ekonomiese toestand beskryf die respondent se 

huislike omstandighede die beste? 

GROEP HET NIE ALTYD HET NET GENOEG 

GELD VIR KOS NIE GELD VIR KOS 

Teikengroep, gr.9 21.27% 29.1% 

Teikengroep, gr.12 13.57% 35.71% 

Teikengroep, totaal 18.58% 31.54% 

Kontrolegroep, bruin 0% 16.67% 

Kontrolegroep, wit 0% 6.06% 

Kontrolegroep, totaal 0% 10.5% 

Tabel 5.9. (vervolg) 

GROEP HET GENOEG GELD HET GENOEG GELD 

VIR KOS EN KLERE VIR KOS, KLERE EN 

LEKKER DINGE 

Teikengroep, gr.9 34.33% 15.30% 

Teikengroep, gr.12 35% 15.71% 
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Teikengroep, totaal 34.47% 15.4% 

Kontrolegroep, bruin 50% 33.33% 

Kontrolegroep, wit 36.36% 57.58% 

Kontrolegroep, totaal 42.1% 47.4% 

Tabel 5.10. Vraag 36: Is die respondent se ouers (enigeen van die gegewe 

response): 

GROEP GETROUDMET GESKE I 

MEKAAR 

Teikengroep, gr.9 56.34% 5.97% 

Teikengroep, gr.12 54.29% 7.86% 

Teikengroep, totaal 55.75% 6.6% 

Kontrolegroep, bruin 66.67% 4.17% 

Kontrolegroep, wit 81.82% 9.09% 

Kontrolegroep, totaal 75.4% 7% 

Tabel 5.10. (vervolg) 

GROEP GETROUD,MAAR NOOIT GETROUD, 

VERVREEMD MAAR BYMEKAAR 

Teikengroep, gr.9 2.24% 7.84% 

Teikengroep, gr.12 5% 1.43% 

Teikengroep, totaal 3.18% 5.62% 

Kontrolegroep, bruin 4.17% 0% 

Kontrolegroep, wit 3.03% 3.03% 

Kontrolegroep, totaal 3.5% 1.8% 

Tabel 5.10. (vervolg) 

GROEP NOOIT OORLEDE ONBEKEND 

GETROUD, (VADER/ AAN RESPON 

MAAR MOEDER) DENT 

APART 

Teikengroep, gr.9 16.04% 10.82% 0.75% 
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Teikengroep, gr.12 17.86% 11.43% 2.14% 

Teikengroep, totaal 16.63% 11% 1.22% 

Kontrolegroep, bruin 8.33% 16.67% 0% 

Konrolegroep, wit 0% 3.03% 0% 

Kontrolegroep, totaal 3.5% 8.8% 0% 

Tabel 5.11. Vraag 37: Het die respondent al 'n graad herhaal? 

GROEP JA NEE 

Teikengroep, gr.9 ' 51.12% 48.88% 

Teikengroep, gr.12 36.43% 63.5.7% 

Teikengroep, totaal 46.21% 53.79% 

Kontrolegroep, bruin 20.83% 79.17% 

Kontrolegroep, wit 15.63% 84.38% 

Kontrolegroep, totaal 17.9% 82.1% 

Tabel 5.12. Vraag 38: Hoeveel keer het die respondent al 'n graad herhaal? 

GROEP NUL EEN 
Teikengroep, gr.9 49.81% 31.84% 

Teikengroep, gr.12 62.14% 27.86% 

Teikengroep, totaal 54.05% 30.47% 

Kontrolegroep, bruin 83.33% 12.5% 

Kontrolegroep, wit 84.85% 15.15% 

Kontrolegroep, totaal 84.2% 14% 

Tabel5.12. (vervolg) 

GROEP TWEE DR IE >DRIE 

Teikengroep, gr.9 16.1% 1.87% 0.37% 

Teikengroep, gr.12 7.86% 2.14% 0% 

Teikengroep, totaal 13.27% 1.97% 0.25% 

Kontrolegroep, bruin 4.17% 0% 0% 

Kontrolegroep, wit 0% 0% 0% 

Kontrolegroep, totaal 1.8% 0% 0% 
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Tabel5.13. Vraag 39: Herhaal die respondent die huidige graad? 

GROEP JA NEE 

Teikengroep, gr.9 22.64% 77.36% 

Teikengroep, gr.12 2.14% 96.86% 

Teikengroep, totaal 15.52% 84.48% 

Kontrolegroep, bruin 8.33% 91.67% 

Kontrolegroep, wit 6.06% 93.94% 

Kontrolegroep, totaal 7% 93% 

Tabel5.14. Vraag 40: Het die respondent die vorige graad herhaal? 

GROEP JA NEE 

Teikengroep, gr.9 13.91% 86.09% 

Teikengroep, gr.12 7.91% 92.09% 

T eikengroep, totaal 12.07% 87.93% 

Kontrolegroep, bruin 0% 100% 

Kontrolegroep, wit 3.03% 96.97% 

Kontrolegroep, totaal 1.8% 98.2% 

Tabel 5.15. Vraag 41: In watter persentasiegroep val die respondent se vorige 

graad se eindeksamenpunt? 

GROEP 100-80% 79-70% 69-60% 59-50% 

Teikengroep, gr.9 12.21% 24.43% 28.63% 16.41% 

Teikengroep, gr.12 1.46% 5.84% 16.06% 26.28% 

Teikengroep, totaal 8.75% 18% 24.25% 19.75% 

Kontrolegroep, bruin 17.39% 13.04% 26.09% 34.78% 

Kontrolegroep, wit 16.13% 38.71% 9.68% 22.58% 

Kontrolegroep, totaal 16.7% 27.8% 16.7% 27.8% 
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Tabel 5.15. (vervolg) 

GROEP 49-40% 39-30% 29-20% 

Teikengroep, gr.9 9.54% 6.49% 2.29% 

Teikengroep, gr.12 35.04% 13.87% 1.46% 

Teikengroep, totaal 18.25% 9% 2% 

Kontrolegroep, bruin 8.7% 0% 0% 

Kontrolegroep, wit 9.68% 3.23% 0% 

Kontrolegroep, totaal 9.3% 1.9% 0% 

5.3. Resultate van die geslote vrae (vrae 1-20) op die meetinstrument vir 

leerders 

Soos vroeer in HOOFSTUK 4 verduidelik, is faktorontleding met skuinsrotasie 

gedoen volgens die Direct Quartimin-metode. Die vraelys is aanvanklik ontwikkel 

met vyf konstrukte in gedagte, naamlik: moeite ingesit, belangstelling, intrinsieke 

doelorientering, ekstrinsieke doelorientering en opvattinge oar lokus van beheer. In 

die statistiese bewerking is gevind dat daar te lae faktorladings is om met vyf faktore 

te kan werk. Die faktore is deur berekening afgeskaal na twee. 

Nie aile vrae kon gebruik word vir verdere berekeninge nie. Met vyf faktore is daar 

al gevind dat vrae 4, 10 en 20 lae faktorladings dra. Met die bepaling van twee 

faktore het die genoemde drie vrae nag steeds swak faktorladings gedra, naamlik 

0.067 vir vraag 4, -0.156 vir vraag 10 en 0.048 vir vraag 20. 

Daardie drie vrae is weer na gekyk. Daar is tot die slotsom gekom dat die navorser 

leerders se redeneringsvermoe om oar die meriete van ekstrinsieke teenoor 

intrinsieke doelorientering te besluit oorskat het. Vanuit 'n kind se oogpunt is dit nie 

noodwendig negatief as hy wil goed vaar sodat ander sy vermoe kan raaksien nie 

(vraag 4 ), of as goeie punte en 'n goeie rapport die belangrikste aspekte van sy 

skoolloopbaan is nie (vrae 10 en 20). Vir die navorser dui 'n positiewe antwoord op 

te 'n sterk geneigdheid tot ekstrinsieke orientering, of anders gestel 'n sterk ego-
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betrokkenheid. Die formulering van die vrae sal aan gewerk moet word. Vir 

toekomstige navorsing behoort dit in gedagte gehou te word as 'n navorser 'n 

leerder se redenering oor ego- teenoor taakorientasie wil meet. Vrae 4, 1 0 en 20 is 

toe uitgelaat by verdere berekeninge. 

Tabel 5.16. Faktorladings met twee faktore 

VRAAG FAKTOR 1 FAKTOR2 

INTRINSIEK EKSTRINSIEK 

1 0.359 0.153 

3 0.245 -0.099 

9 0.560 0.018 

11 0.516 0.037 

15 0.482 0.085 

16 0.474 -0.058 

18 0.514 0.052 

19 0.546 0.094 

2 0.043 0.340 

5 0.021 0.337 

6 -0.043 0.449 

7 0.127 0.267 

8 -0.002 0.340 

12 0.064 0.245 

13 0.058 0.409 

14 -0.101 0.440 

17 -0.059 0.482 

Vraag 3 is ook later uitgelaat vanwee die faktorlading wat nie betekenisvol genoeg 

was op enige van die twee faktore nie. Die diskriminasiewaarde van vraag 3 was te 

laag (0.169). 

'n Cronbach Alpha koeffisient van 0.704797 is bevind in die berekening om aan te 

dui in watter mate vrae 1, 9, 11, 15, 16, 18 en 19 onder faktor 1 geplaas kan word. 
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Daardie betroubaarheidsindeks is goed genoeg om te kan se dat daardie vrae wei 

faktor 1, intrinsieke orientering, meet. 

In die berekening om vas te stel in watter mate vrae 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 en 17 

onder faktor 2, ekstrinsieke orientering, hoort, is 'n Cronbach Alpha koeffisient van 

0.589215 gevind. Dit is as voldoende beskou. 

Vergelyking is tussen die verskillende groepe respondente gedoen om te bepaal of 

hulle beduidend verskil in terme van hul intrinsieke en ekstrinsieke orientasie met 

betrekking tot leermotivering, met ander woorde faktor 1 en 2. Die Mann-Whitney 

nie-parametriese toets is gebruik om die p-waarde te bepaal. 

Vervolgens word daardie resultate weergee. Vir faktor 1 betaken 'n beduidend hoer 

gemiddeld dat daardie spesifieke groep meer geneig is tot 'n intrinsieke orientering 

met betrekking tot leermotivering en 'n beduidend hoer gemiddeld vir faktor 2 dui 

aan dat die groep minder geneig is tot 'n ekstrinsieke orientering. Hierdie 

verskynsel rakende faktor 2 kan as volg verklaar word. Aile vrae wat faktor 2 meet, 

is omswaaivrae, met ander woorde, die responstelling vir die vraag word omgedraai 

en volg nie die normale telling nie vanwee die manier waarop die vraag gestel is. 

Tabel5.17. Vergelyking Gr.9, Teikengroep met Gr.12, Teikengroep: Faktor 1 

FAKTOR 1 Gr.9, Teikengroep Gr.12, Teikengroep 

Gemiddeld 21.6305 22.5904 

Standaardafwyking 3.8696 3.9999 

'n p-Waarde van 0.0080 is bevind. Daar kan met 95%-sekerheid gese word dat die 

gr.12-teikengroep beduidend meer geneig is tot intrinsieke orientering rakende 

leermotivering as die gr.9-teikengroep. 

Tabel5.18. Vergelyking Gr.9, Teikengroep met Gr.12, Teikengroep: Faktor 2 

FAKTOR2 Gr.9, Teikengroep Gr.12, Teikengroep 

Gemiddeld 27.3951 29.1814 

Standaardafwyking 4.1954 4.1070 
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'n p-Waarde van 0.0000 is gevind. Daar kan met 95%-sekerheid gese word dat die 

gr.12-teikengroep beduidend minder geneig is tot ekstrinsieke orientering rakende 

leermotivering as die gr.9-teikengroep. 

Tabel 5.19. Vergelyking Teikengroep (gr.9 en 12) met Kontrolegroep (gr.9 en 12), 

bruin: Faktor 1 

FAKTOR 1 Teikengroep (gr.9 en 12) Kontrolegroep (gr.9 en 12) 

Bruin 

Gemiddeld 21.9445 20.7272 

Standaardafwyking 3.9386 3.7819 

'n p-Waarde van 0.0863 is gevind. Die groepe verskil dus nie beduidend wat faktor 

1 betref nie. 

Tabel 5.20. Vergelyking Teikengroep met Kontrolegroep, bruin: Faktor 2 

FAKTOR2 Teikengroep (gr.9 en 12) Kontrolegroep (gr.9 en 12) 

Bruin 

Gemiddeld 28.0141 28.7272 

Standaardafwyking 4.2448 3.4112 

'n p-Waarde van 0.4926 is gevind. Die twee groepe verskil nie beduidend wat faktor 

2 betref nie. 

Tabel 5.21. Vergelyking Teikengroep met Kontrolegroep, wit: Faktor 1 

FAKTOR 1 Teikengroep (gr.9 en 12) Kontrolegroep (gr.9 en 12) 

Wit 

Gemiddeld 21.9445 23.0644 

Standaardafwyking 3.9386 3.3160 

'n p-Waarde van 0.1375 is gevind. Daar is geen beduidende verskil tussen die twee 

groepe wat faktor 1 betref nie. 
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Tabel5.22. Vergelyking Teikengroep met Kontrolegroep, wit: Faktor 2 

FAKTOR2 Teikengroep (gr.9 en 12) Kontrolegroep (gr.9 en 12) 

Wit 

Gemiddeld 28.0141 29.3225 

Standaardafwyking 4.2448 4.0693 

'n p-Waarde van 0.0880 is gevind. Daar is geen beduidende verskil tussen die twee 

groepe wat betref faktor 2 nie. 

Tabel 5.23. Vergelyking Teikengroep met Kontrolegroep: Faktor 1 

FAKTOR 1 Teikengroep (gr.9 en 12) Kontrolegroep (gr.9 en 12) 

Bruin en wit 

Gemiddeld 21.9445 22.0941 

Standaardafwyking 3.9386 3.6704 

'n p-Waarde van 0.9669 is gevind. Daar is geen beduidende verskil tussen die twee 

groepe wat betref faktor 1 nie. 

Tabel5.24. Vergelyking Teikengroep met Kontrolegroep: Faktor 2 

FAKTOR2 Teikengroep (gr.9 en 12) Kontrolegroep (gr.9 en 12) 

Bruin en wit 

Gemiddeld 28.0141 29.0753 

Standaardafwyking 4.2448 3.7869 

'n p-Waarde van 0.0895 is gevind. Daar is nie 'n beduidende verskil tussen die 

twee groepe gevind wat faktor 2 betref nie. 
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'n Verdere vergelyking met faktor 1 en 2 is gedoen binne die teikengroep. Dit is 

gedoen om te bepaal of teikengroepleerders wat in plaasgemeenskappe woon 

beduidend verskil van teikengroepleerders wat in die dorp woon. 

Tabel 5.25. Vergelyking binne teikengroep: Faktor 1 

FAKTOR 1 Teikengroep wat in die Teikengroep wat in plaas-

dorpsarea woon gemeenskappe woon 

Gemiddeld 21.8885 22.0205 

Standaardafwyking 3.9471 3.9423 

'n p-Waarde van 0.7773 is gevind. Daar is geen beduidende verskil gevind tussen 

die twee groepe wat betref faktor 1 nie. 

Tabel 5.26. Vergelyking binne teikengroep: Faktor 2 

FAKTOR2 Teikengroep wat in die Teikengroep wat in plaas-

dorpsarea woon gemeenskappe woon 

Gemiddeld 28.2000 27.6638 

Standaardafwyking 4.2197 4.2756 

'n p-Waarde van 0.1932 is gevind. Daar is geen beduidende verskil gevind tussen 

die twee groepe wat betref faktor 2 nie. 

Addisionele vergelykings is getref. Daardie inligting volg in die volgende tabelle. 

Tabel 5.27. Vergelyking Kontrolegroep, gr.9 met Kontrolegroep, gr.12: Faktor 1 

FAKTOR 1 Kontrolegroep, gr.9 Kontrolegroep, gr.12 

Gemiddeld 22.3332 21.7825 

Standaardafwyking 3.4773 3.9653 

Steekproefgrootte 30 23 

'n p-Waarde van 0.6133 is bevind wat nie dui op beduidende verskille tussen die 

twee groepe wat betref faktor 1 nie. 
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Tabel5.28. Vergelyking Kontrolegroep, gr.9 met Graad 12: Faktor 2 

FAKTOR2 Kontrolegroep, gr.9 Kontrolegroep, gr.12 

Gemiddeld 29.0665 29.0869 

Standaardafwyking 4.0338 3.5280 

Steekproefgrootte 30 23 

'n p-Waarde van 0.9568 is verkry wat nie dui op 'n beduidende verskil tussen die 

twee groepe wat betref faktor 2 nie. 

Tabel 5.29. Vergelyking Teikengroep,gr.9 met Kontrolegroep, gr.9: Faktor 1 

FAKTOR 1 Teikengroep, gr.9 Kontrolegroep, gr.9 

Gemiddeld 21.6305 22.3332 

Standaardafwyking 3.8696 3.4773 

Steekproefgrootte 255 30 

'n p-Waarde van 0.4312 is verkry wat dui op geen beduidende verskil tussen die 

twee groepe wat betref faktor 1 nie. 

Tabel 5.30. Vergelyking Teikengroep,gr.9 met Kontrolegroep,gr.9: Faktor 2 

FAKTOR2 Teikengroep, gr.9 Kontrolegroep, gr.9 

Gemiddeld 27.3951 29.0665 

Standaardafwyking 4.1954 4.0338 

Steekproefgrootte 255 30 

'n p-Waarde van 0.0295 is verkry. Graad 9-leerders in histories bruin sekondere 

skole is dus beduidend meer geneig tot 'n ekstrinsieke orientering rakende 

leermotivering as graad 9-leerders in voormalige model C-skole. 

Tabel5.31. Vergelyking Teikengroep, gr.12 met Kontrolegroep, gr.12: Faktor 1 

FAKTOR 1 Teikengroep, gr.12 Kontrolegroep, gr .12 

Gemiddeld 22.5904 21.7825 

Standaardafwyking 3.9999 3.9653 

Steekproefgrootte 132 23 
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'n p-Waarde van 0.3171 is gevind. Daar is geen beduidende verskil tussen die twee 

groepe wat betref faktor 1 nie. 

Tabel5.32. Vergelyking Teikengroep, gr.12 met Kontrolegroep, gr.12: Faktor 2 

FAKTOR2 Teikengroep, gr.12 Kontrolegroep, gr.12 

Gemiddeld 29.1814 29.0869 

Standaardafwyking 4.1070 3.5280 

Steekproefgrootte 132 23 

Die p-waarde van 0.7579 dui aan dat daar geen beduidende verskil is tussen die 

twee groepe wat betref faktor 2 nie. 

Tabel 5.33. Vergelyking Kontrolegroep, gr.9, bruin met Kontrolegroep, gr.9, wit: 

Faktor 1 

FAKTOR 1 Kontrolegroep, gr.9 Kontrolegroep, gr.9 

bruin Wit 

Gemiddeld 21.6666 22.6190 

Standaardafwyking 3.5707 3.4853 

Steekproefgrootte 9 21 

Die p-waarde van 0.4239 dui aan dat daar geen beduidende verskil is tussen die 

twee groepe wat betref faktor 1 nie. 

Tabel 5.34. Vergelyking Kontrolegroep, gr.9, bruin met Kontrolegroep, gr.9, wit: 

Faktor 2 

FAKTOR2 Kontrolegroep, gr.9 Kontrolegroep, gr.9 

bruin Wit 

Gemiddeld 30.0000 28.6666 

Standaardafwyking 2.9155 4.4310 

Steekproefgrootte 9 21 
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' p-Waarde van 0.5080 is bevind en dit dui op geen beduidende verskil tussen die 

twee groepe wat betref faktor 2 nie. 

Tabel 5.35. Vergelyking Kontrolegroep, gr.12, bruin met Kontrolegroep, gr.12, wit: 

Faktor 1 

FAKTOR 1 Kontrolegroep, gr.12 Kontrolegroep, gr.12 

bruin Wit 

Gemiddeld 20.0769 24.0000 

Standaardafwyking 3.9256 2.8675 

Steekproefgrootte 13 10 

Die p-waarde van 0.0323 dui met 95%-sekerheid aan dat wit graad 12-leerders in 

die voormalige model C-skool beduidend meer geneig is om intrinsiek georienteerd 

te wees met betrekking tot leermotivering. 

Tabel 5.36. Vergelyking Kontrolegroep, gr.12, bruin met Kontrolegroep, gr.12, wit: 

Faktor 2 

FAKTOR2 Kontrolegroep, gr.12 Kontrolegroep, gr.12 

bruin Wit 

Gemiddeld 27.8461 30.7000 

Standaardafwyking 3.5554 2.9078 

Steekproefgrootte 13 10 

Die p-waarde van 0.0286 dui met 95%-sekerheid aan dat bruin graad 12-leerders in 

die voormalige model C-skool meer geneig is om ekstrinsiek georienteerd te wees 

met betrekking tot leermotivering. 

Tabel 5.37. Vergelyking Teikengroep, gr.9 met Kontrolegroep, gr.9, bruin: Faktor 1 

FAKTOR 1 Teikengroep, gr.9 Kontrolegroep, gr.9 

Bruin 

Gemiddeld 21.6305 21.6666 

Standaardafwyking 3.8696 3.5707 

Steekproefgrootte 255 9 
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Die p-waarde van 0.9414 dui geen beduidende verskil aan tussen die twee groepe 

wat betref faktor 1 nie. 

Tabel 5.38. Vergelyking Teikengroep, gr.9 met Kontrolegroep, gr.9, bruin: Faktor 2 

FAKTOR2 Teikengroep, gr.9 Kontrolegroep, gr.9 

Bruin 

Gemiddeld 27.3951 30.0000 

Standaardafwyking 4.1954 2.9155 

Steekproefgrootte 255 9 

Die p-waarde van 0.0495 dui met 95%-sekerheid aan dat graad 9-leerders in 

histories bruin sekondere skole beduidend meer geneig is as bruin graad 9-leerders 

in voormalige model C-skole om ekstrinsiek georienteerd te wees rakende 

leermotivering. 

Tabel 5.39. Vergelyking Teikengroep, gr.12 met Kontrolegroep,gr.12, bruin: Faktor 

1 

FAKTOR 1 Teikengroep, gr.12 Kontrolegroep, gr.12 

Bruin 

Gemiddeld 22.5904 20.0769 

Standaardafwyking 3.9999 3.9256 

Steekproefgrootte 132 13 

Die p-waarde van 0.0209 dui met 95%-sekerheid aan dat graad 12-leerders in 

histories bruin sekondere skole beduidend meer intrinsiek georienteerd is wat 

leermotivering betref. 
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Tabel 5.40. Vergelyking Teikengroep, gr.12 met Kontrolegroep, gr.12, bruin: Faktor 

2 

FAKTOR2 Teikengroep, gr.12 Kontrolegroep, gr.12 

Bruin 

Gemiddeld 29.1814 27.8461 

Standaardafwyking 4.1070 3.5554 

Steekproefgrootte 132 13 

Die p-waarde van 0.1690 dui aan dat daar nie 'n beduidende verskil is tussen die 

twee groepe wat betref faktor 2 nie. 

Tabel 5.41. Vergelyking Teikengroep, gr.9 met Kontrolegroep, gr.9, wit: Faktor 1 

FAKTOR 1 Teikengroep, gr.9 Kontrolegroep, gr.9 

Wit 

Gemiddeld 21.6305 22.6190 

Standaardafwyking 3.8696 3.4853 

Steekproefgrootte 255 21 

Die p-waarde van 0.3158 dui geen beduidende verskil tussen die twee groepe aan 

nie. 

Tabel5.42. Vergelyking Teikengroep, gr.9 met Kontrolegroep, gr.9, wit: Faktor 2 

FAKTOR2 Teikengroep, gr.9 Kontrolegroep, gr.9 

Wit 

Gemiddeld 27.3951 28.6666 

Standaardafwyking 4.1954 4.4310 

Steekproefgrootte 255 21 

Die p-waarde van 0.1658 dui nie 'n beduidende verskil aan tussen die twee groepe 

wat betref faktor 2 nie. 
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Tabel5.43. Vergelyking Teikengroep, gr.12 met Kontrolegroep, gr.12, wit: Faktor 1 

FAKTOR 1 Teikengroep, gr.12 Kontrolegroep, gr.12 

Wit 

Gemiddeld 22.5904 24.0000 

Standaardafwyking 3.9999 2.8675 

Steekproefgrootte 132 10 

Die p-waarde van 0.2815 dui nie 'n beduidende verskil tussen die twee groepe 

rakende faktor 1 aan nie. 

Tabel 5.44. Vergelyking Teikengroep, gr.12 met Kontrolegroep, gr.12, wit: Faktor 2 

FAKTOR2 Teikengroep, gr.12 Kontrolegroep, gr.12 

Wit 

Gemiddeld 29.1814 30.7000 

Standaardafwyking 4.1070 2.9078 

Steekproefgrootte 132 10 

Die p-waarde van 0.2728 dui geen beduidende verskil aan tussen die twee groepe 

wat betref faktor 2 nie. 

5.4. Resultate van die oop vrae op die meetinstrument vir leerders 

In 'n poging om die resultate van die oop vrae te kwantifiseer het die navorser die 

response in twee kategoriee ingedeel, naamlik positief en negatief vir motivering. 

Aile response wat verskaf is deur die leerders in die teiken- sowel as die 

kontrolegroep is neergestip deur die navorser. Tabelle met die response is 

aangeheg as 'n addendum. Daarna is die response verdeel in die positiewe en 

negatiewe kategoriee. 
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Ter wille van die Ieser word die oop vrae neergestip met die itemnommer van 

elkeen: 

21. Wat doen u huismense wat u aanmoedig en/of ontmoedig om sukses in u 

skoolloopbaan te bereik? 

22. Watter faktore maak dat u vandag in die skoal is en nie uitgebly het nie? 

23. Hoe voel u tydens die prysuitdelingsfunksies wat u skoal jaarliks hou? Verskaf 

ook redes vir u antwoord. 

24. Wat dink u doen u onderwysers of moet hulle doen om u Ius te gee vir skoal? 

25. Skryf neer of u enigiets doen wat skoolgaan vir u interessant maak? 

In die responstabelle kan daar gekyk word na watter response as negatief of positief 

vir motivering beoordeel is. Enkele voorbeelde word uitgesonder ter toeligting. 

Op vraag 21 is response as positief beoordeel waar respondente rapporteer het oor 

aksies van die huismense wat bevorderlik is vir leer en skoolgaan. 'n Voorbeeld van 

sodanige response is: ouers vermaan die kind, die ouers spoor die kind aan om nie 

tou op te gooi nie, huismense stel belang in skoolvordering en tuiswerkopdragte. 

Response wat as negatief beoordeel is, is daardie response wat aandui dat die 

aksies en gedrag van die huismense beslis nie bevorderlik is vir leermotivering nie, 

byvoorbeeld: ouers moedig nie die kind aan nie, ouers vergelyk gedurig die kind se 

prestasie met die van ander kinders, huismense misbruik alkohol. 

Response op vraag 22 wat as positief beoordeel is, is daardie tipes wat onder 

andere aandui dat die leerder intrinsiek gemotiveerd is en op 'n positiewe wyse deur 

die huismense aangespoor word om wei skoal by te woon. Voorbeelde hiervan is: 

die leerder rapporteer dat hy/sy nie kan bekostig om werk te verloor nie, 

toekomsgerigdheid, die ouers wat pligsbesef aan die leerder oordra, die 

geleenthede vir sosiale omgang. Negatiewe response is daardie tipes wat aandui 

dat die leerder om verkeerde redes die skoal bywoon, byvoorbeeld: die leerder se 

dat hy/sy by die huis voel soos 'n vreemdeling, hy/sy voel verplig net omdat sy/haar 

ouers so se, wil nie sy/haar staatstoelaag in gedrang bring deur nie-bywoning nie. 

Positiewe response op vraag 23 is onder andere daardie tipes wat dui op positiewe 

gevoelens wat ontlok word deur die prysuitdelingsfunksies, byvoorbeeld: dit voel 
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soos 'n beloning vir harde werk om 'n prys te kry, gun ander hul prestasie, dit spoor 

my aan om harder te werk volgende keer. 'n Respons is as negatief beoordeel as 

dit daarop dui dat die leerder nie gemaklik voel tydens prysuitdeling nie, 

byvoorbeeld: leerder se dat hy/sy nie goed voel nie omdat hy/sy niks kry nie, as die 

leerder aandui dat hy /sy nie gepla is deur prysuitdeling nie en net wil slaag, hy/sy 

voel ongelukkig omdat hy/sy reken dat sy/haar punte goed genoeg is en nogtans is 

daar geen prys nie. 

By vraag 24 is positiewe response gesien as daardie responstipes wat aandui dat 

die onderwysers reeds genoeg doen om skoolgaan vir leerders aangenaam te 

maak of dat die leerder nie nodig het om te wag vir inspirasie deur die onderwysers 

nie, byvoorbeeld: die leerder se dat hy/sy die besluit neem om bo uit te kom, 

onderwysers gebruik humor en interessante lestegnieke, onderwysers is 

aanmoedigend. Negatiewe response is daardie tipes wat aandui dat die 

onderwysers meer kan doen of sekere demotiverende gedrag en praktyke kan 

vermy, byvoorbeeld: onderwysers moet meer praktiese illustrasies gee van die 

skoolwerk, onderwysers moenie soos tiranne optree nie, onderwysers moet ook 

leerders se opinies vra. 

In antwoord op vraag 25 is response wat aandui dat die leerder sekere gedrag en 

praktyke vertoon wat skoolgaan aangenaam maak as positief beskou, byvoorbeeld: 

die leerders neem aan buite-kurrikulere aktiwiteite soos sport deel, die leerder 

inisieer of geniet sosiale verkeer met maats, die leerder hou inherent van 

skoolgaan, die skoolwerk word as aantrekking beskou. Response is as negatief 

beskou as die leerder aandui dat hy/sy niks doen wat skool aangenaam maak nie of 

dalk in negatiewe praktyke betrokke is, byvoorbeeld: om die snoepie te besteel of te 

rook, doen nie gereeld tuiswerk nie, "ek doen niks nie". 

Vervolgens word 'n opsomming van die aantal positiewe en negatiewe response 

gegee. 
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Tabel5.45. Response op oop vrae, Teikengroep, gr.9 

Res pons- Positief: Positief: Negatief: Negatief: 

Vraagno. Totaal aantal % aantal % 

21 396 361 91.2% 35 8.8% 

22 435 413 94.9% 22 5.1% 

23 284 153 53.9% 131 46.1% 

24 369 140 37.9% 229 62.1% 

25 410 389 94.9% 21 5.1% 

Totaal 1894 1456 76.9% 438 23.1% 

Tabel 5.46. Response op oop vrae, Teikengroep, Gr. 12 

Vraagno. Respons- Positief: Positief: Negatief: Negatief: 

totaal aantal % aantal % 

21 186 164 88.2% 22 11.8% 

22 254 250 98.4% 4 1.6% 

23 194 62 31.9% 132 68.1% 

24 210 39 18.6% 171 81.4% 

25 227 225 99.1% 2 0.9% 

Totaal 1071 740 69.1% 331 30.9% 

Tabel 5.47. Response op oop vrae,Teikengroep, Gr.9 en 12 

Vraagno. Res pons- Positief: Positief: Negatief: Negatief: 

totaal aantal % aantal % 

21 582 525 90.2% 57 9.8% 

22 689 663 96.2% 26 3.8% 

23 478 215 45% 263 55% 

24 579 179 30.9% 400 69.1% 

25 637 614 96.4% 23 3.6% 

Totaal 2965 2196 74.1% 769 25.9% 
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Tabel5.48. Response op oop vrae, Kontrolegroep, Gr.9 

Vraagno. Res pons- Positief: Positief: Negatief: Negatief: 

totaal aantal % aantal % 

21 56 50 89.3% 6 10.7% 

22 59 59 100% 0 0% 

23 42 36 85.7% 6 14.3% 

24 33 11 33.3% 22 66.7% 

25 42 40 95.2% 2 4.8% 

Totaal 232 196 84.5% 36 15.5% 

Tabel5.49. Response op oop vrae, Kontrolegroep, Gr.12 

Vraagno. Respons- Positief: Positief: Negatief: Negatief: 

totaal aantal % aantal % 

21 33 27 81.8% 6 18.2% 

22 40 36 90% 4 10% 

23 30 22 73.3% 8 26.7% 

24 32 8 25% 24 75% 

25 37 26 70.3% 11 29.7% 

Totaal 172 119 69.2% 53 30.8% 

Tabel 5.50. Response op oop vrae, Kontrolegroep, Gr.9 en 12 

Vraagno. Res pons- Positief: Positief: Negatief: Negatief: 

totaal aantal % aantal % 

21 89 77 86.5% 12 13.5% 

22 99 95 96% 4 4% 

23 72 58 81.9% 14 18.1% 

24 65 19 29.2% 46 70.8% 

25 79 66 83.5% 13 16.5% 

Totaal 404 315 78% 89 22% 

'n Bespreking van die resultate word verder aan in hierdie hoofstuk gegee. 
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5.5. Resultate van die geslote vrae op die meetinstrument vir onderwysers 

Die resultate word vervolgens in tabelvorm weergee. 

Tabel5.51. Response van die teikengroep se onderwysers: 

Item no. Stem saam Onseker Stem nie saam nie Totaal 

1. 4(11.1%) 3 (8.3%) 29 (80.6%) 36 (100%) 

2. 5 (13.9%) 2 (5.5%) 29 (80.6%) 36 (100%) 

3. 4(11.1%) 4(11.1%) 28 (77.8%) 36 (100%) 

4. 29 (80.6%) 4(11.1%) 3 (8.3%) 36 (100%) 

5. 34 (94.4%) 1 (2.8%) 1 (2.8%) 36 (100%) 

6. 25 (69.4%) 0 11 (30.6%) 36 (100%) 

7. 27 (75%) 4(11.1%) 5 (13.9%) 36 (100%) 

8. 33 (91.7%) 2 (5.5%) 1 (2.8%) 36 (100%) 

9. 25 (69.4%) 3 (8.3%) 8 (22.2%) 36 (100%) 

10. 34 (94.4%) 1 (2.8%) 1 (2.8%) 36 (100%) 

Tabel5.52. Response van die kontrolegroep se onderwysers: 

Item no. Stem saam Onseker Stem nie saam nie Totaal 

1. 3 (23.1%) 4 (30.8%) 6 (46.1%) 13 (100%) 

2. 5 (38.5%) 1 (7.7%) 7 (53.8%) 13 (100%) 

3. 4 (30.8%) 1 (7.7%) 8 (61.5%) 13 (100%) 

4. 6(46.1%) 6(46.1%) 1 (7.7%) 13 (100%) 

5. 8 (61.5%) 3 (23.1%) 11 (15.4%) 13 (100%) 

6. 3 (23.1%) 2 (15.4%) 8 (61.5%) 13 (100%) 

7. 9 (69.2%) 2 (15.4%) 2 (15.4%) 13 (100%) 

8. 11 (84.6%) 1 (7.7%) 1 (7.7%) 13 (100%) 

9. 8 (61.5%) 5 (38.5%) 0 13 (100%) 

10. 9 (69.2%) 3 (23.1%) 1 (7.7%) 13 (100%) 
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5.6. Bespreking van resultate 

5.6.1. Resultate van die leerders se response 

Uit die biografiese gegewens kan sekere afleidings gemaak word. Daar is sekere 

aanduidings dat die leerders in die histories bruin sekondere skool meestal in 'n laer 

sosio-ekonomiese klas val as die leerders in die voormalige model C-skool. As 

bewys vir hierdie stelling kan aangevoer word die deurlopende hoer persentasie 

response deur die voormalige model C-leerders wat dui op beter omstandighede, 

byvoorbeeld geeneen van laasgenoemde leerders het aangedui dat daar geen 

broodwinner in hul huis is nie, teenoor 9.51% van die leerders in die teikengroep 

wat wei so aangedui het. Geeneen van die kontrolegroep het ook aangedui dat 

daar in hulle huishouding nie altyd geld vir kos is nie, teenoor 18.58% van die 

teikengroep by wie dit wei die situasie is. Trouens, 47.4% van die kontrolegroep het 

genoeg geld vir kos, klere en lekker dinge in hul huishouding, maar slegs 15.4% van 

die teikengroep het so 'n aanduiding gegee. 

Daar is 'n duidelike verskil in die gesinsomstandighede tussen die twee groepe. 

Slegs 55.75% van die teikengroep se ouers is getroud met mekaar. 75.4% van die 

kontrolegroep se ouers is getroud met mekaar. Rakende leerders se persepsie van 

hul huislike omstandighede dui 28.12% van die teikengroep aan dat hul huislike 

omstandighede baie bevorderlik is vir studie. Daarteenoor dui 46.4% van die 

kontrolegoep aan dat hulle huislike omstandighede baie bevorderlik is vir studie. 

'n Hele 46.21% van die teikengroep het al 'n graad herhaal en slegs 17.9% van die 

kontrolegroep het al 'n graad herhaal. Akademies vaar die teikengroep dus swakker 

as die kontrolegroep. Dit word verder bevestig deur die feit dat slegs 11.2% van die 

kontrolegroep, maar 29.25% van die teikengroep gemiddelde persentasies van 49% 

en laer behaal het in hul vorige eindeksamens. 

Die res van die bespreking word gevoer in die vorm van vergelyking van die 

resultate met die gestelde hipotese. Sodoende word die aanvaarbaarheid al dan 

nie van die hipoteses bespreek. 
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Hipoteses 1 en 2: Leerders in historiese bruin sekondere skole doen minder moeite 

en toon minder belangstelling in hul skoolwerk as leerders in voormalige model C

skole. Die nulhipotese dat daar geen beduidende verskil tussen die twee groepe is 

wat betref intinsieke leermotivering nie, word aanvaar, want die p-waarde van 

0.9669 is nie beduidend genoeg op enige van die 5% of 1 %-peil nie. 

Hipotese 3: Leerders in histories bruin sekondere skole word gemotiveer vir hul 

skoolwerk deur eksterne faktore. Die nulhipotese dat daar geen beduidende verskil 

is tussen daardie groep en leerders in voormalige model C-skole wat betref 

ekstrinsieke leermotivering nie, word aanvaar. Die p-waarde van 0.0895 is nie 

beduidend op die 5% of 1 %-peil nie. 

Hipotese 4: Leerders in histories bruin sekondere skole is grootliks van mening dat 

hulle nie in beheer van hul leerproses op skoal is nie. Die nulhipotese dat hierdie 

groep nie beduidend verskil van leerders in voormalige model C-skole wat sulke 

ekstrinsieke motiveringsfaktore betref nie, word aanvaar. Die p-waarde van 0.0895 

is nie beduidend op die 5% of 1 %-peil nie. 

Hipotese 5: Graad 12-leerders in histories bruin sekondere skole toon oor die 

algemeen meer positiewe vlakke van motivering as die graad 9-leerders. Die 

nulhipotese dat daar geen beduidende verskil in die motiveringsorientering van die 

twee groepe is nie, word verwerp met 95%-sekerheid. Die p-waardes van 0.0080 

en 0.0000 is beduidend op die 5%-peil. Graad 12-leerders in daardie groep toon 

beduidend hoer vlakke van intrinsieke leermotivering as graad 9-leerders in 

dieselfde groep. Die nulhipotese dat daar geen beduidende verskil is wat betref 

intrinsieke orientering tussen graad 12-leerders in histories bruin sekondere skole 

en bruin graad 12-leerders in voormalige model C-skole nie, word verwerp met 

95%-sekerheid (p-waarde van 0.0209). Daardie bevinding ondersteun die vorige 

bevinding dat graad 12-leerders in histories bruin sekondere skole meer intrinsiek 

georienteerd is. Graad 9-leerders is bevind as meer ekstrinsiek georienteerd. 

Daardie bevinding word herhaal waar die ekstrinsieke orientering van graad 9-

leerders in histories bruin sekondere skole vergelyk is met die van leerders in 

voormalige model C-skole en 'n 95% beduidende p-waarde van 0.0295 gevind is. 

Die nulhipotese dat daar nie 'n verskil tussen die groepe is wat betref ekstrinsieke 
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orientering nie, word verwerp. Faktore wat 'n negatiewe uitwerking op 

leermotivering kan he, soos akademiese mislukking, kan nie maklik verwerk word 

deur die ekstrinsiek gemotiveerde persoon nie, want die ego is betrokke. Die 

intrinsiek gemotiveerde persoon kan egter negatiewe faktore verwerk en selfs 

gebruik as basis vir verdere motivering. Graad 12-leerders in histories bruin 

sekondere skole het dus die innerlike strategiee en houding wat nodig is om deur 

hul hoerskoolloopbaan te oorleef tot in die hoogste skoolgraad. 

Hipotese 6: Leerders in histories bruin sekondere skole se selfrapportering dui op 

negatiewe vlakke van motivering. Daardie hipotese word aanvaar. 74.1% van die 

response op die oop vrae deur die leerders in die bruin sekondere skoal was 

positief. Oorwegend dui hul selfrapportering op positiewe vlakke van leermotivering. 

Op twee vrae egter is oorwegend negatiewe response deur hulle gegee. Op die 

vraag hoe hulle voel tydens die prysuitdelingsfunksies van hul skoal was 55% van 

die response negatief (item 23). Dit staan in skerp kontras met die 81.9% positiewe 

response wat deur die leerders in die voormalige model C-skool verskaf is op 

dieselfde vraag. 69.1% van die response deur leerders in die bruin sekondere skoal 

was negatief waar hulle moes se wat hulle onderwysers doen of moet doen om 

hulle Ius te gee vir skoal (item 24 ). 

Hipotese 7: Leerders in histories bruin sekondere skole wat in verarmde 

plaasgemeenskappe woon, het negatiewe vlakke van leermotivering. Die 

nulhipotese dat daar geen verskil in die leermotivering van daardie leerders en die 

leerders in die dorpsarea is nie, word aanvaar. Daar is geen beduidende verskil (p

waardes van 0.7773 en 0.1932) gevind tussen die twee groepe wat die vlakke en 

aard van leermotivering betref nie. 

Hipotese 8: Leerders in histories bruin sekondere skole se vlakke van leermotivering 

word negatief be·invloed deur negatiewe gesinsomstandighede. Die nulhipotese dat 

daar geen verskil is tussen hierdie leerders en leerders uit beter 

gesinsomstandighede nie, word aanvaar, want die p-waardes, 0.9669 en 0.0895, is 

nie beduidend nie. Alhoewel dit duidelik is uit die biografiese gegewens dat die 

teikengroep se gesinsomstandighede swakker vergelyk met die bruin en wit 
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leerders in die kontrolegroep is daar geen beduidende verskil in leermotivering 

gevind vergeleke met die kontrolegroep nie. 

Hipotese 9: Leerders in histories bruin sekondere skole ervaar negatiewe vlakke 

van leermotivering as hulle voorheen al gedruip het. Die nulhipotese dat daar geen 

verskil in leermotivering is tussen daardie groep en die kontrolegroep wat volgens 

hul biografiese gegewens minder mislukking ervaar het op skool nie, word aanvaar, 

want die p-waardes van .9669 en 0.0895 is nie beduidend nie. 

Hipotese 1 0: Bruin leerders in voormalige model C-skole vertoon meer positiewe 

vlakke van leermotivering as leerders in histories bruin sekondere skole. Die 

nulhipotese dat die twee groepe nie verskil in leermotivering nie, word aanvaar, 

want die verskil tussen die twee groepe wat betref leermotivering is nie beduidend 

nie (p-waardes van 0.4926 en 0.1375). 

5.6.2. Resultate van die onderwysers se response 

Hipotese 11: Onderwysers van histories bruin sekondere skole handhaaf minder 

positiewe persepsies rakende leerders as onderwysers in voormalige model C

skole, is getoets deur die resultate. 

Rakende die persepsie oor leerders se erns se oor skoolgaan, is onderwysers van 

die teikengroep minder positief. 80.6% reken dat hul leerders nie baie ernstig is oor 

hul skoolloopbane nie en 69.4% reken dat bruin leerders te maklik uit die skool bly. 

46.1% van onderwysers in die voormalige model C-skool, daarenteen, reken hul 

leerders is nie baie ernstig oor hul skoolloopbane nie. Slegs 23.1% reken dat hul 

leerders te maklik uit die skoal bly. 

In hul persepsie oor die moeite wat leerders insit in hulle skoolwerk is onderwysers 

in die histories bruin skoal minder positief. 13.9% van hulle se dat leerders baie 

moeite doen en 75% se dat leerders te min moeite doen. 38.5% van onderwysers 

in die voormalige model C-skool se dat hul leerders baie moeite doen en 69.2% se 

dat hulleerders te min moeite doen. 
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Onderwysers in die histories bruin sekondere skool se persepsie oor hul leerders se 

leermotivering is minder positief. 11.1% van hulle dink dat die meerderheid van hul 

leerders baie gemotiveerd is om te leer. 69.4% reken dat die meerderheid van hul 

leerders skoolgaan omdat hulle moet, nie omdat hulle wil nie. 30.8% van 

onderwysers in die voormalige model C-skool reken dat die meerderheid van hul 

leerders gemotiveerd is om te leer. 61.5% reken dat 'n groot hoeveelheid van hul 

leerders net skoolgaan omdat hulle moet en nie omdat hulle self wil nie. 

Onderwysers in die histories bruin skool is sterker van mening dat sosio

ekonomiese faktore 'n rol speel in leerders se leermotivering. 94.4% reken dat 

huislike omstandighede en sosio-ekonomiese faktore wei verband hou met 

leermotivering. Van die onderwysers in die voormalige model C-skool is 61.5% en 

69.2% van mening dat huislike en sosio-ekonomiese omstandighede onderskeidelik 

wei 'n invloed het op leermotivering. 

AI hierdie persentasies bevestig die hipotese dat onderwysers in histories bruin 

sekondere skole minder positiewe opvattinge handhaaf rakende leerders. 

'n Interessante bevinding is gemaak rakende die twee groepe onderwysers se 

opvattinge oor hul rol met betrekking tot leerdermotivering. Meer onderwysers in die 

histories bruin sekondere skool (80.6%), as by die voormalige model C-skool 

(46.1%), reken hulle doen genoeg om leerders te motiveer. Hulle is ook meer 

oortuig van hul rol in die motivering van leerders, 91.7% teenoor 84.6% van 

onderwysers in die voormalige model C-skool. Dit ten spyte van die bewyse dat 

onderwysers in histories bruin sekondere skole minder positiewe opvattinge 

handhaaf rakende hul leerders. 

Die vraag ontstaan dan onwillekeurig, hoe versoen hulle hul sterker negatiewe 

persepsie oor leerders met die opvatting dat hulle baie doen ter motivering van hul 

leerders? Daardie vraag kan nader opgevolg word in toekomstige navorsing. 
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5. 7. lmplikasies ingehou deur resultate 

Dit is baie betekenisvol dat net een van die gestelde hipoteses rakende leerders as 

beduidend bewys kon word, naamlik dat graad 9- en 12-leerders in histories bruin 

sekondere skole beduidend verskil wat hul leermotivering betref. Vir die onderwys 

beteken dit dat voldoende aandag geskenk behoort te word aan die graad 9-

leerders in daardie skole. 

Die algemene tendens in skole is dat die matriekuitslae as baie belangrik beskou 

word. Gevolglik word baie tyd, aandag en kwaliteit-onderrig bele in die graad 12-

leerders. Dalk is dit tyd dat skole daardie benadering hersien en vroeer probeer 

verseker dat matrikulante van goeie gehalte is. Sodanige gehalte-versekering kan 

geskied deur net soveel tyd, aandag en kwaliteit-onderrig te bele in die graad 9-

leerders en ander groepe in die skoal. 

Die bevinding dat onderwysers in histories bruin sekondere skole minder positiewe 

persepsies handhaaf rakende hul leerders moet saamgelees word met die bewyse 

in die literatuur. Daarvolgens is dit duidelik bewys dat persepsies en verwagtinge 'n 

besliste invloed het op onderwysers se klaskamerpraktyke. Leerders van wie 

negatiewe persepsies en dus lae verwagtinge gekoester word, ontvang nie 

dieselfde gehalte onderrig, aandag en aansporing as diegene van wie beter 

verwagtinge en persepsies gehandhaaf word nie. Derhalwe is dit te verwagte dat 

daar ook 'n ooreenstemmende vlak van leermotivering en leerhouding aanwesig 

gaan wees, met ander woorde leerders van wie lae verwagtinge en negatiewe 

persepsies gehandhaaf word, is waarskynlik meer geneig tot lae vlakke van 

leermotivering en minder positiewe leerhoudings. 

5.8. Samevatting 

In hierdie hoofstuk is die aandag gewy aan weergawe en bespreking van die 

resultate van die empiriese navorsing. Daar is ook gekyk of die hipoteses die 

bevindinge kon oorleef. Ter afsluiting is die implikasies van die navorsing bespreek. 
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HOOFSTUK6 

AANBEVELINGS EN SLOTWOORD 

6.1. lnleiding 

Die doel van hierdie studie was om 'n antwoord te vind op die navorsingsvraag: 

Watter faktore hou verband met die leermotivering van leerders in histories bruin 

sekondere skole? Die navorser is van mening dat die vraag wei beantwoord is 

deur die bereiking van die navorsingsdoelstellings soos gestel in 1.3. 

Navorsingsdoelstellings. 

In hierdie laaste hoofstuk word daar deur by wyse van 'n voorstel gestalte gegee 

aan een van die navorsingsdoelstellings, naamlik om 'n ingrypingsprogram saam 

te stel wat die behoeftes van die teikengroep in ag neem soos dit uitgekom het in 

die empiriese ondersoek. 

Vervolgens word daar gekyk na spesifieke areas wat bekommernis wek in die 

teikengroep. Met daardie inligting in gedagte word 'n ingrypingsprogram 

voorgestel aan die hand waarvan daar probeer kan word om die leermotivering 

van die teikengroep of ander populasies te verbeter. 

6.2. Spesifieke areas van bekommernis in die teikengroep 

Uit die voorafgaande hoofstuk is dit duidelik dat histories bruin sekondere skole 

meer aandag behoort te gee aan die laer grade, spesifiek die graad 9-leerders. 

Die feit dat graad 9-leerders meer ekstrinsiek gemotiveer word, is 'n bekommernis. 

Dit kan daartoe lei dat daardie leerders meer vatbaar is vir eksterne faktore en 

gevolglik as 'n grater risiko-groep beskou kan word. 

Onderwysers by histories bruin sekondere skole het ook ondersteuning nodig 

sodat hulle hul onderwystaak nog meer effektief kan verrig. Die bevinding dat 
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hulle meer geneig is tot negatiewe persepsies rakende leerders as hul kollegas in 

voormalige model C-skole wek kommer, maar is terselfdertyd 'n uitdaging aan 

hulle. 

6.3. Voorlegging van 'n program ter verbetering van leermotivering 

Die beginsels waarop die voorgestelde program gebaseer is, volg uit die 

verskillende aanbevelings en modelle wat in HOOFSTUK 3 van hierdie 

verhandeling bespreek is. Daar word hoofsaaklik vanuit 'n 

voorkomingsbenadering gewerk alhoewel die program ook kan dien as basis vir 

ingryping waar 'n probleem reeds bestaan. 

Die doel met die program is om 'n positiewe klimaat met betrekking tot 

leermotivering te skep in die skoal. Daar word ter bereiking van hierdie doel 

gefokus op die leerders, onderwysers en ouers. Verskillende aktiwiteite wat 

bemagtiging ten doel het, word in die program ge'inkorporeer vir elkeen van die 

drie partye in onderwys. Sodoende word daar gewerk om gemotiveerde 

onderwysers, leerders en ouers te skep wat uiteindelik kan lei tot 'n positiewe 

klimaat vir leer in die skoal. Wanneer 'n mens bevoegd voel, genoeg 

onafhanklikheid geniet, waardevolle doelwitte najaag en positiewe terugvoer kry 

van ander, is die motiveringsvlak op sy hoogste (Walker en Symons, 1997: 17). 

In hierdie program word daar eerstens begin met die onderwysers, want hulle 

word beskou as die aandrywingskrag agter die paging tot beter leermotivering. 

Onderwysers word deur middel van drie werksessies bemagtig op die volgende 

wyses: 

• Die basiese sielkundige beginsels van rasionele denke word aan hulle geleer, 

naamlik dat gevoelens in denke ontstaan, die mens is dus in beheer van sy 

gevoelens omdat hy in staat is om sy eie realiteit te skep, gevoelens van 

onsekerheid lei tot baie problema vanwee die lae selfbeeld wat daarmee 

saamgaan (McCombs en Pope, 1994: 39-41 ). 
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• Onderwysers word aangemoedig om selfondersoek te doen oor hulself as 

mense, hul motiewe en hul selfkonsep as onderwysers. In hierdie sessie word 

daar verder gekyk na die kenmerke en behoeftes van die adolessent as mens 

en leerder asook na die rol van die ouer in die onderwysproses. 

• Laastens word die onderwysers se klaskamerpraktyke bekyk. Hulle word 

onder die besef gebring van die belangrikheid daarvan dat hul 

klaskamerpraktyke gemik behoort te wees op die ontwikkeling en volhouding 

van optimale vlakke van leermotivering sodat intellektuele ontwikkeling kan 

geskied (Alderman, 1999: 237). Praktiese voorstelle word bespreek rakende 

kooperatiewe leer, relevante leeruitkomste en die belangrikheid van erkenning 

vir moeite ingesit sodat intrinsieke leermotivering bevorder kan word. 

Die leerders word op twee wyses bemagtig: 

• Daar word eerstens spesiale klem geplaas op nuwelinge deur 'n strategie wat 

hul inskakeling by die nuwe skool vergemaklik. In die voorafgaande jaar word 

daar kontakbesoeke gebring aan die voederskole deur onderwysers en 

leerderleiers van die hoerskool. Die doel is enersyds om met die voederskole 

se onderwysers op professionele vlak inligting aangaande onder andere 

kurrikula en bevorderingsmetodes by die onderskeie skole uit te ruil. 

Andersyds word daar deur sodanige besoeke ook bemarking gedoen van die 

hoerskool om leerders te lok. Tydens nuwelinge se eerste dag op die 

hoerskool word hulle spesiaal behandel deur 'n sessie waartydens die reels, 

tradisies en prosedures van die hoerskool aan hulle verduidelik word. 'n 

Onderwyser word aangewys as voog vir die nuwelinge. Elkeen van die 

nuwelinge word 'n mentor toegeken; 'n senior leerder wat aan die nuweling die 

terrein wys en aan wie die nuweling sekere vrae rakende die nuwe skool kan 

stel. 

• In die volgende deel van die program is daar twee wyses waarop te werke 

gegaan kan word; die inhoud kan as deel van die normale lespraktyk 

deurgewerk word of 'n paar lesperiodes kan spesiaal daarvoor aangewend 

word. Die inhoud wat met leerders bespreek word, is: die sielkundige 

beginsels onderliggend aan rasionele denke, selfbestuur en taakbestuur deur 

tydsbeplanning, effektiewe studiestrategiee en probleemoplosingsvaardighede. 
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Ouers word deur middel van werksessies bemagtig met die volgende inligting: 

• 'n Eerlike ondersoek van die funksie van ouerskap soos uitgedruk in terme 

van ouers se motiewe en ideale binne realistiese konteks. 

• Begrip van die hoerskoolleerder as adolessent. 

• Strategiee om die leerder te help om sukses te behaal in skoolwerk, onder 

andere tydsbeplanning, basiese onderrigmetodes, kontakgeleenthede met 

onderwysers, vrywillige dienslewering. 

Met hierdie program word deur die bemagtiging van die verskillende partye beoog 

om uiteindelik 'n beter klimaat op skool te skep wat bevordelik is vir leer om plaas 

te vind. 

Daarmee word allermins beweer dat sodanige program die enigste oplossing is vir 

die probleem van swak leermotivering. Dit word as 'n voorstel aangebied en kan 

dus deur ander navorsers en onderwyspraktisyns verfyn word. Hierdie navorser 

probeer slegs om 'n bydrag te maak tot die voortdurende uitbreiding en 

verbetering van onderwys. 

Ter afsluiting van die navorsingstuk word 'n kritiese evaluering gegee daarvan en 

verdere aanbevelings vir toekomstige navorsing gemaak. 

6.4. Kritiese evaluering 

• 'n Oorspronlike vraelys is ontwikkel. 

• Daardie vraelys is statisties bevind as betroubaar in die meting van twee 

faktore, intrinsieke en ekstrinsieke orientering met betrekking tot leermotivering 

(Cronbach Alpha koeffisiente van 0.704797 vir intrinsiek en 0.589215 vir 

ekstrinsiek). 
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• Die bevinding dat graad 12-leerders in histories bruin sekondere skole meer 

intrinsiek georienteerd is teenoor graad 9-leerders in dieselfde skole neem die 

ondersoek wat Byrne en Worth Gavin (1996: 225) 'n stappie verder. Daardie 

navorsers het 'n verskil gevind in die akademiese selfkonsep tussen vroee en 

laat adolessente met die vroee adolessente wie se akademiese selfkonsep 

goed koreleer met akademiese prestasie teenoor laat adolessente wie se 

akademiese selfkonsep hoer is as hul werklike akademiese prestasie. Die 

bevinding het ook sekere raakpunte met wat Helmke (1994: 5392) gevind het, 

naamlik dat 'n matige oorskatting van die akademiese vermoe positiewe 

kognitiewe en affektiewe ontwikkeling ondersteun. 

• Die beskeie mening van die navorser is dat die onderhawige navorsing wei 'n 

bydrag tot die gesprek oor leermotivering kon maak gegewe die opmerkings in 

die vorige punt. 

• Gebreke in die meetinstrument het daartoe gelei dat nog tyner analises as dit 

wat gedoen is nie regtig kon geskied nie. 

• Die blote feit dat hierdie studie in Afrikaans geskryf is, kan dalk uit sekere oorde 

dien as punt van kritiek aangesien dit as beperking kan dien wat trefwydte betref 

in terme van potensiele lesers. Hierdie navorser gee die kritici dit toe. Hy bly 

egter onbeskaamd Afrikaans en hou ook in gedagte dat vele Iande se 

wetenskaplike diskoers gevoer word in navorsers se moedertale. 

• Rakende die relatiewe klein steekproef kan die kritiek uitgespreek word dat die 

geldigheid en veralgemeenbaarheid van die resultate beperk kan wees. 

Aansluitend by hierdie punt van kritiek kan ook dien die feit dat die steekproef uit 

net een geografiese area geneem is. 

• Oor die feit dat bruin mense die fokus van hierdie navorsing was, kan ook kritiek 

uitgespreek word. Die navorser gee toe dat dit dalk nie polities korrek is om net 

een bevolkingsgroep uit te sander vir navorsing nie. Hy gaan egter sterk 

eksepsie neem indien sy keuse van 'n teikengroep as rassisties gekritiseer word. 
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As lid van daardie gemeenskap le hulle onderwys en opvoeding die navorser na 

aan die hart en geen hoeveelheid kritiek gaan hom van koers af gooi in sy 

strewe om bruin mense deel van die akademiese gesprek te maak nie. Om te 

leer oor mense wat anders is as die eie groep is dalk deel van dit wat nodig is vir 

die land op hierdie stadium van sy ontwikkeling. 

• Daar kan gese word dat die versamelde kennis uit die literatuur teoreties is en 

weinig praktiese aansluiting kan vind by die onderwyswerklikhede. Dit moet 

nogtans in gedagte gehou word dat teorie die praktyk objektief probeer bekyk en 

dit wil verryk deur die insigte wat so verkry word. 

6.5. Verdere aanbevelings vir toekomstige navorsing 

• lndien soortgelyke navorsing onderneem word, sal dit raadsaam wees as 'n 

grater steekproef en wyer geografiese gebied gebruik word. 

• 'n Gestandaardiseerde vraelys kan ontwikkel word, wat die vernaamste aspekte 

van verskillende motiveringsteoriee insluit, om meting van motiveringsvlakke te 

doen. 

• Sodanige vraelys behoort as metingsuitkomste te he: kwantifiseerbare vlakke, 

soos laag, gemiddeld, hoog; en kwalitatiewe ontleding van die individu se 

motivering rakende onder andere interne of eksterne motiveerders. 

• Diepgaande ondersoeke kan gedoen word vanuit verskillende vertrekpunte om 

te bepaal of, en waarom leerders uit voorheen benadeelde gemeenskappe beter 

vaar in skole wat voorheen bevoordeel was. 

• Daar kan verder ondersoek word of die leermotivering van graad 9 en 12-

leerders in ander skole as histories bruin sekondere skole beduidend van 

mekaar verskil. 
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• Hoe rolmodelle ingespan kan word om te help in die voortdurende stryd om die 

leermotivering van leerders in swak omstandighede op hoe vlakke te hou, is nog 

'n onderwerp wat ondersoek kan word. 

6.6. Slotwoord 

In aansluiting by Paulo Freire (Freire en Macedo, 1995: 394) se opvatting dat daar 

geen neutrale onderwys bestaan nie, word hierdie navorsing afgesluit met die 

uitdaging aan onderwysowerhede om toe te sien dat aile leerders maksimale 

geleenthede het om te presteer op skoal. 'n Wag-en-sien-houding en 'n oordrewe 

bewustheid van wat polities korrek is, gaan op die lang duur onderwysvernuwing en 

-herlewing·tot 'n staat van verlamming dwing. 
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Datum:. ______ _ 

Geagte Leerder 

Hierdie vraelys vorm deel van 'n studie wat onderneem word deur W.N. Nel, 'n 

Meestersgraad-student aan die Universiteit van Suid-Afrika. U word bedank vir u 

invul van die vraelys. 

lnstruksies 

1. Die vraelys word ingevu/ sander om u naam daarop te skryf. 

2. Die nommer aan die begin van die vrae/ys word s/egs benodig vir verwerking 

deur die rekenaar; u kan nie geiaentifiseer word nie. 

3. B.eantwoord asseblief aile vrae. 

4. Wees eerlik in u beantwoording; daar is nie regte of verkeerde antwoorde nie. 

Wenk: Gewoonlik is die eerste antwoord wat in u gedagte opkom die gepaste een. 

5. Aan die begin van die vraelys is daar vier (4) moontlike antwoorde waaruit u kan 

kies om vrae 1 - 20 mee te beantwoord. 

6. Aan die einde van elke vraag dui u u keuse aan deur een van die antwoorde se 

nommer (1/21314) in die blokkie langs die vraag in te vul. 

7. Vrae 21 - 25 beantwoord u deur enigiets in te skryf wat u dink die vraag eer/ik 

beantwoord. 

LET WEL: U GEBRUIK DIE VOLGENDE VIER MOONTLIKE ANTWOORDE OM VRAE 

1 - 20 MEE TE BEANTWOORD. U KIES TELKENS EEN VAN DIE VIER 

MOONTLIKHEDE AS ANTWOORD EN SKRYF DIE NOMMER (1/2/3/4) IN DIE 

BLOKKIE LANGS DIE VRAAG. 

Hierdie stelling is feitlik nooit waar van my nie. 

Hierdie stelling is soms waar van my. 

Hierdie stelling is dikwels waar van my. 

Hierdie stelling is altyd of feitlik altyd waar van my. 



VRAAG 

1 Ek gaan skool toe omdat ek self wil. 

2 As ek goeie punte kry, is dit as gevolg van geluk en nie moeite 

nie. 

3 In my skoolwerk verkies ek materiaal wat my nuuskierig maak, 

al is dit soms moeilik om dit te leer. 

4 Ek wil goed vaar sodat ander my vermoe kan raaksien. 

5 As ek swak gedoen het, dink ek dat die onderwyser die 

meeste skuld moet kry. 

6 My lewe word deur ander mense bepaal. 

7 Ek sukkel nie lank met 'n tuiswerkprobleem nie dan los ek dit 

Hewer. 

8 Dit lyk onmoontlik om bo my omstandighede uit te styg. 

9 Die mees bevredigende ding is om die inhoud van my vakke 

so deeglik as moontlik te verstaan. 

10 Goeie punte is vir my die belangrikste aspek van my 

skoolloopbaan. 

11 Ek is ge"interesseerd in die inhoud van my vakke. 

12 Ek spandeer minder tyd aan my skoolwerk as die meeste van 

my klasmaats. 

13 Ek gaan skool toe omdat my huismense so daarop aandring. 

14 Ek kies meestal 'n opdrag bloot omdat dit maklik is, nie omdat 

dit 'n uitdaging is nie. 

15 Skoolgaan is vir my lekker. 

16 Die vakinhoude is aangenaam genoeg om te ken. 

17 As ek goeie punte kry, voel ek dat die onderwyser maar net 

genadig was. 

ANTWOORD 

[] 

11 

12 

[] 

14 

15 

[] 

16 

17 

18 

19 

20 



18 

19 

20 

Ek probeer om my huiswerk te voltooi. 

Ek hou daarvan om nuwe dinge te leer. 

'n Goeie rapport is vir my die belangrikste 

skoolgaan. 

aspek van 

21 

22 

23 

Beantwoord vrae 21 - 25 deur enigiets in te skryf wat u dink die vrae eerlik 

beantwoord. 

21 Wat doen u huismense wat u aanmoedig en/of ontmoedig om sukses in u 

skoolloopbaan te bereik? 

22 Watter faktore maak dat u vandag in die skoal is en nie uitgebly het nie? 

23 Hoe voel u tydens die prysuitdelingsfunksies wat u skoal jaarliks hou? Verskaf 

ook redes vir u antwoord. 



24 Wat dink u doen u onderwysers of moet hulle doen om u Ius te gee vir skoal? 

25 Skryf neer of u enigiets doen wat skoolgaan vir u interessant maak. 

Vul asseblief die volgende agtergrondinligting ook in. Onthou: u kan nie 

gei"dentifiseer word nie. 

Beantwoord vrae 26 tot 41 deur u keuse in die blokkies langsaan in te vul. 

-
26 Geslag: 1.Manlik/ 2.Vroulik 

27 Huidige graad 

28 Ouderdom 

29 Hoe kom u by die skoal? 
-

1.stap/2.bus/3.privaatvervoer/4. ander 

30 By wie woon u? 

1.ouerhuis/2.koshuis/3.privaatlosies/4.familie/5.ander 

31 Hoe sou u u huislike omstandighede beskryf? 1.baie 

bevorderlik vir studies/2.redelik bevorderlik vir studies/3.nie 

eintlik bevorder/ik vir studies nie/4.glad nie bevorderlik vir 

studies nie 

32 Is u gelukkig met u huislike omstandighede? 

1.JA/2.SOMS/3.NEE 

33 Hoeveel broodwinners is daar in u huis? 

1.geen/2.een/3.twee/4.drie/5.meer as drie 

24 

29 

25-26 

27-28 



34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Verdien bogenoemde breadwinners inkomste deur: 

1. werk vir 'n groat maatskappy of die staat/2.private vaste 

werk/3.private tydelike werk/4.seisoenswerk/5.staatspensioenl 

6.staatstoelaagll.ander bronne ashier gemeld 

Watter ekonomiese toestand beskryf u huislike situasie die 

beste: 

1.ons het nie altyd geld vir kos nie/2.ons het net genoeg geld 

vir kos/3.ons het genoeg geld vir kos en klere/4.ons het 

genoeg geld vir kos,klere en lekker dinge 

Is u ouers: 

1.getroud met mekaar/2.geskei/3.getroud, maar vervreemd 

van mekaar/4.nooit getroud nie, maar bymekaar/5.nooit 

getroud nie, maar apart/6.oorlede (vaderlmoeder)ll.onbekend 

aan u (vaderlmoeder) 

Het u al 'n graad herhaal? 1.JA/2.NEE 

Hoeveel keer moes u al 'n graad herhaal? 0/1/2/3/4.meer as 

drie keer 

Herhaal u die huidige graad? 1.JA/2.NEE 

Het u die vorige graad herhaal? 1.JA/2.NEE 

Dui a an in watter persentasiegroep val u gemiddelde 

eksamenpunt van die vorige graad se eindeksamen: 

1. 100-80% 12. 79-70% /3. 69-60% /4. 59-50% /5. 49-40% /6. 

39-30% 17. 29-20% 

037 
038 

39 

40 

41 

Ek verklaar hiermee dat ek vrywilliglik aan hierdie studie deelgeneem het en onder 

geen dwang geplaas is om wei deel te neem nie (onderstreep u keuse) : JA I NEE. 



Datum: ------

Geagte Onderwyser 

Hierdie vraelys vorm deel van 'n studie deur W.N. Nel, 'n Meestersgraad-student 

van die Universiteit van Suid-Afrika. Die studie probeer vasstel watter aspekte hou 

verband met die leermotivering van leerders. U word bedank vir u tyd wat u afstaan 

om die vraelys te voltooi. 

lnstruksies 

1. Die vraelys bestaan uit 10 vrae wat u asseblief alma/ moet beantwoord. 

2. U beantwoord dit deur 'n keuse te maak uit die drie opsies wat aan die begin 

van die vrae gegee word. 

3. U dui u keuse aan deur die nommer (1/213) van u keuse in die blokkie langsaan 

die vraag in te skryf. 

4. Die vraelys word anoniem ingevu/. 

5. Die nommer aan die begin is bloot daar vir verwerking deur die rekenaar; u 

anonimiteit bly behoue. 

6. U word gevra om eerlik te antwoord. Daar is nie regte of verkeerde antwoorde 

nie. Wenk: gewoonlik is die eerste antwoord waaraan 'n mens dink die een wat 

u opinie die beste weergee. 

7. Probeer om so min as moontlik die middelste keuse te gebruik, asseblief. 

KIES EEN VAN DIE ONDERSTAANDE DRIE OPSIES. DUI U ANTWOORD OP DIE 

VRAAG AAN DEUR DIE NOMMER VAN U KEUSE (1/2/3) IN DIE BLOKKIE 

LANGSAAN DIE VRAAG IN TE SKRYF: 

1. Stem saam 

2. Onseker 

3. Stem nie saam nie 



VRAAG 

1 Ek reken 70-80% van ons leerders is oor die algemeen baie 

ernstig oor hul skoolloopbane. 

2 Die oorgrote meerderheid van ons leerders doen baie moeite 

met hul skoolwerk. 

3 70-80% van ons leerders is baie gemotiveerd om te leer en 

sukses te behaal. 

4 Ek dink ek doen genoeg om leerders te motiveer. 

5 Dit lyk vir my die meer behoeftige leerders se huislike 

omstandighede het 'n invloed op hulleermotivering. 

6 Die oorgrote meerderheid van ons leerders bly te maklik uit die 

skoal uit. 

7 Die oorgrote meerderheid van ons leerders doen te min moeite 

met hul skoolwerk. 

8 As onderwysers speel ons 'n sentrale rol om leerders 

gemotiveerd te kry vir skoolgaan. 

9 'n Groot hoeveelheid van ons leerders gaan skoal omdat hulle 

moet en nie omdat hulle wil nie. 

10 Ek dink sosio-ekonomiese status hou beslis verband met ons 

leerders se motivering vir skoolgaan. 

Gebruik onderstaande lyne as u enige relevante opmerkings wil maak: 

Hiermee verklaar ek dat ek vrywillig aan hierdie studie deelgeneem het en onder 

geen dwang geplaas is om wei deel te neem nie (onderstreep u keuse) : JA I NEE. 



ADDENDUM 

Opsomming van die leerderresponse na aanleiding van die oop vrae op die vraelys. 

Teikengroep: Graad 9-Response 

Vraag 21: Wat doen u huismense wat u aanmoedig en/of ontmoedig om sukses in 

u skoolloopbaan te bereik? 

Positiewe Response Aantal % 

My ouers moedig my aan om op te staan. Praat my moed in. 192 53.2% 

Wys my op die toekoms. Wys liefde en is trots op my. Hulle 

prys my. 

Ouers vra uit oor skoolwerk, kyk na boeke, help met tuiswerk, 107 29.6% 

praat oor skoolpunte, bepaal saam met ~y die studietye, pia 

my nie as ek leer nie, woon skoolvergaderings en 

prysuitdelings by. 

Ouers voorsien in my fisiese behoeftes soos kos, skoon 40 11.1% 

skoolklere, skoolgeld, skoolbenodigdhede. Maak selfs skuld 

om in my skoolbehoeftes te voorsien. Beloof my geskenke as 

ek goed vaar. 

Hulle hou my uit die straat, vertel my wat by nagklubs 17 4.7% 

aangaan, praat oor die gevare van drank en dwelms. Hulle 

praat oor seksuele aangeleenthede. Hulle laat my tog toe om 

vriende te besoek; hou my nie vas nie. 

My ouers het nie skoal voltooi nie; dit moedig my aan om my 5 1.4% 

loopbaan te voltooi. 

TOTAAL 361 100% 

(91.2% van gr.9-teikengroepresponse vir vraag 21) 



Teikengroep: Graad 9-Response 

Vraag 21 

Negatiewe Response 

Daar word met wyn gesmokkel by ons huis en dit gaan met 

geraas gepaard. My vader drink en dit frustreer my. 

Weet nie of hulle my nog op skool wil he nie. Lyk hulle voel niks 

vir my skoolloopbaan nie. Vra nooit oor die skool nie. Se altyd 

ek moet die huis verlaat as ek nie verder skoolgaan nie. Kraak 

my gedurig af; skel. Vertrou my nie. My tannie by wie ek bly, 

laat my soos 'n vreemdeling voel. 

My ouers wil he ek moet skoal los en gaan werk. My rna se sy 

gaan my uit die skoal haal om my broertjie op te pas. 

My ouers maak my dikwels kwaad, dan wil ek net opskop; laat 

my soms dink skoolgaan is tydmors. 

My huisatmosfeer is baie ongemaklik; daar word dikwels gestry. 

My pa dreig dat hy my gaan slaan as ek swakker vaar as wat hy 

op skoal gevaar het. Soms slaan hulle my. 

As ek skoolbenodigdhede vra, kan ek dit nie kry nie. 

Hulle gee my baie werk by die huis dan kry ek nie genoeg 

studie-ure nie. 

TOTAAL 

(8.8% van gr.9-teikengroepresponse vir vraag 21) 

Aantal o/o 

6 17.1% 

15 42.9% 

2 5.7% 

2 5.7% 

6 17.1% 

1 2.9% 

3 8.6% 

35 100% 



Teikengroep: Graad 9-Response 

Vraag 22: Watter faktore maak dat u vandag in die skool is en nie uitgebly het nie? 

Positiewe Response Aantal % 

Ek wil nie werk of toetse verloor nie, wil slaag, wil nuwe werk leer, 179 43.3% 

wil nie goeie verduidelikings mis nie. 

Wil eendag iets in die lewe bereik, het toekomsplanne, wil 74 17.9% 

geleerdheid he. 

Ek is gesond, nie siek nie. 15 3.6% 

Ek wil skoolgaan, skoolgaan is vir my belangrik. Ek hou van die 61 14.8% 

skool. Ek voel nie om uit te bly nie. Ek haat uitbly. 

My maats moedig my aan om skool toe te kom. 7 1.7% 

Is lekker by die skool. Hier is geselskap en sport. 32 7.8% 

Ek leer baie by die onderwysers oor die wereld daar buite; hulle 4 0.9% 

moedig my aan. 

Ek het iets te ete gehad en my klere is skoon. 5 1.2% 

My ouers moedig my aan; hulle vra smiddae hoe was die skool. 35 8.5% 

Hulle se mens bly nie sommer uit nie. Hulle het nie geleenthede 

gehad nie, nou wil ek my ouers gelukkig maak. 

Ek het verantwoordelikhede as klasleier. 1 0.3% 

TOTAAL 413 100% 

(94.9% van gr.9-teikengroepresponse op vraag 22) 



Teikengroep: Graad 9-Response 

Vraag 22 

Negatiewe Response 

Net ter wille van my ouma en oupa, as hulle nie daar was nie sou 

ek lankal skool gelos het. 

Lyk ek bestaan nie in my familie se huis nie. Ek wil nie he die 

skool moet sluit nie. 

Ek wil bloot nie werk doen by die huis nie. 

Ek sal verveeld wees by die huis; my maats mis. 

Moet skool bywoon om nie geld van my staatstoelaag te laat 

aftrek nie. 

TOTAAL 

(5.1% van gr.9-teikengroepresponse op vraag 22) 

Teikengroep: Graad 9-Response 

Aantal % 

1 4.5% 

5 22.8% 

6 27.3% 

9 40.9% 

1 4.5% 

22 100% 

Vraag 23: Hoe voel u tydens die prysuitdelingsfunksies wat u skool jaarliks hou? 

Verskaf ook redes vir u antwoord. 

Positiewe Response Aantal % 

Ek is nuuskierig om te sien hoe ek gevaar het. 3 1.9% 

Ek is bly, want ek kan vir ander kinders wat nie in die skool was 1 0.7% 

nie vertel hoe lekker was dit op die skool. 

Dit voel soms wonderlik as jy weet jy het deur die jaar hard 89 58.2% 

gewerk. Dis soos beloning. Voel gelukkig, trots. 

Dit spoor my aan om harder te werk. 26 17% 

Dis aangenaam om te sien hoe ander kinders hul pryse kry, dis 34 22.2% 

hul beloning vir harde werk. 

TOTAAL 153 100% 

(53.9% van gr.9-teikengroepresponse op vraag 23) 



Teikengroep: Graad 9-Response 

Vraag 23 

Negatiewe Response 

Ek is op my senuwees; ek is bang ek kry net 'n klein prys. 

voel ongemaklik. 

Ek voel nie goed nie, want ek kry niks; het nie geleer nie. 

harder gewerk het. 

Ek 

Kon 

Ek voel soos 'n swakkeling wat nie wil probeer om goed te wees 

nie. Ek voel skaam as ek niks kry nie en my vriende kry wei. Dit 

voel ek is met niks goed nie. 

Ek "worry" nie, voel nie sleg nie, het nie 'n probleem daarmee 

nie. Ek wil net slaag. Prysuitdeling is nie so besonders nie. 

Ek voel baie ongelukkig omdat ek ook goeie punte behaal, maar 

nooit 'n prys ontvang nie. 

TOTAAL 

(46.1% van gr.9-teikengroepresponse op vraag 23) 

Teikengroep: Graad 9-Response 

Aantal % 

4 3.1% 

108 82.4% 

5 3.8% 

10 7.6% 

4 3.1% 

131 100% 

Vraag 24: Wat dink u doen u onderwysers of moet hulle doen om u Ius te gee vir 

skool? 

Positiewe Response Aantal % 

My onderwysers verduidelik baie goed, met Ius, gee interessante 57 40.7% 

werk. Verduidelik tot jy verstaan. 

Die onderwysers gee om vir die leerders. Vra of ons tuiswerk 34 24.3% 

gedoen het. Moedig ons aan. Is vriendelik. Is eerlik met ons. 

Is nie eintlik nodig dat hulle ons moet aanmoedig nie; as jy voel 37 26.4% 

om te werk, sal jy. Hulle doen genoeg. Doen hul werk goed 

genoeg. 

Hulle gee blitstoetse, huiswerk en hersiening. Hulle hoef nie 12 8.6% 

minder te gee nie, eerder meer. 

TOTAAL 140 100% 

1_37.9% van die gr.9-teikengroepresponse op vraag 24) 



Teikengroep: Graad 9-Response 

Vraag 24 

Negatiewe Response 

Daar is niks wat hulle kan doen om my Ius te gee nie, want ek 

hou eenvoudig nie van skool nie. 

Hulle moet die vakke interessant verduidelik sodat ek kan 

verstaan. Hulle moet hul beste gee; met energie werk. Moet 

interessante werk gee. Moet ons reghelp in ons werk. 

Hulle moet respek vir die leerder vertoon. Moenie vloek nie, nie 

beledig nie, nie slaan nie, nie vol nukke wees nie. Hulle moet 

vriendelik wees; nie so kwaai nie. Moet lag met ons en grappe 

maak. Moet ons nie afkraak nie. Moet ons prys. 

Hulle moenie kwaad word vir 'n leerder wat nie verstaan nie. 

Hulle moet aandag gee aan almal, nie net aan sekeres nie. 

Hulle moet vir ons inligting gee oor die wereld daar buite. Oor 

algemene goed met ons gesels. Meer kontak he met ons, meer 

aandag gee aan ons. 

Hulle moet ons aanmoedig om die skool by te woon en ons werk 

te leer. Moet ons vertel van die toekoms. 

Hulle moet Vrydae die skool vroeer laat verdaag en ons laat huis 

toe gaan as ons klaar eksamen geskryf het. 

Hulle moet stranger wees met ons en die grappies los. As ons 

nie ons werk gedoen het nie, moet hulle ons goed slaan met 'n 

lat. Hulle moet sorg vir orde in die klas. 

Hulle moenie kom les gee net om einde van die maand 'n salaris 

te kry nie. Moenie uit die klas uit loop nie. 

Hulle moet vir my tot drie punte bysit as ek dit kort. 

Hulle moenie elke dag huiswerk gee nie, eerder minder huiswerk 

gee. 

TOTAAL 

(62.1% van die Gr.9-teikengroepresponse op vraag 24) 

Aantal % 

1 0.4% 

90 39.3% 

64 28% 

8 3.5% 

17 7.4% 

25 10.9% 

2 0.9% 

9 3.9% 

5 2.2% 

2 0.9% 

6 2.6% 

229 100% 



Teikenskool: Graad 9-Response 

Vraag 25: Skryf neer of u enigiets doen wat skoolgaan vir u interessant maak. 

Positiewe Response Aantal % 

Ek hou van skool, dis hoekom dit altyd vir my interessant is. My 48 12.3% 

gereelde skoolbywoning maak dit interessant. 

Ek leer vir my toetse, want ek hou van goeie punte. Ek doen 112 28.8% 

my skoolwerk, dan is daar geen problema nie. 

Ek geniet die dag saam met my vriende; ontmoet nuwe mense. 52 13.4% 

Ek loop rond op die skoolterrein. Ek hou meisies dop. 

Om aan buitekurrikulere aktiwiteite deel te neem soos sport, 42 10.8% 

toneel en die buitelugvereniging. 

Ek is nie onbeskof op skool nie. 2 0.5% 

Soms verkoop ek goed op die skoal vir sakgeld. 1 0.25% 

Sekere vakke maak skoal interessant. 15 3.9% 

Ek wonder watter werk die onderwyser gaan gee. Ek hou van 43 11.1% 

skryfwerk. Ek hou daarvan om vir die klas 'n som of iets op die 

bard te skryf. As ons klas op uitstappies gaan. As ons 

opvoerings in die klas hou. 

Ek lag en maak grappe. 9 2.3% 

Om skoolfunksies by te woon. 5 1.3% 

My toekomsplanne na skool, bv. studeer, werk, wil bereik wat 32 8.2% 

familielede bereik het. 

My onderwysers is interessant; gee om; vermaan ons; gesels 24 6.2% 

met ons. 

Ek aanbid die Here, lees Bybel, gaan kerk. 2 0.5% 

Om kompetisie te neem met my maats oor wie beter kan vaar in 1 0.25% 

skoolwerk. 

Ek trek aan soos ek wil en skeer my hare soos ek wil. 1 0.25% 

TOTAAL 389 100% 

(94.9% van Gr.9-teikengroepresponse op vraag 25) 



Teikenskool: Graad 9-Response 

Vraag 25 

Negatiewe Response 

Daar is niks wat skoolgaan interessant maak nie, bv. 

onderwysers is nors. Ek doen niks. Hoe gouer skoal klaarkry, 

hoe beter. Skoal is nie lekker nie; vervelig. Gaan net skoal om 

van die huis weg te bly. 

Ek doen nie gereeld tuiswerk nie daarom is skoolgaan nie 

interessant vir my nie. 

Ek rook op die skoolterrein. 

Vieruur se opstaan en ver loop na die busstop maak my lui al 

pro beer ek hoe hard. 

TOTAAL 

(5.1% van Gr.9-teikengroepresponse op vraag 25) 

Antal o/o 

16 76.2% 

1 4.8% 

3 14.3% 

1 4.8% 

21 100% 



Teikengroep: Graad 12-Response 

Vraag 21: Wat doen u huismense wat u aanmoedig en/of ontmoedig om sukses in 

u skoolloopbaan te bereik? 

Positiewe Response Aantal o/o 

Die drankmisbruik van my ouers moedig my aan om uit te styg. 1 0.6% 

Ons swak ekonomiese toestand en my ouers se lae 13 7.9% 

geletterdheidsvlak moedig my aan. 

My ouers gee vir my wat ek vra, hulle vermaan my. Hul 79 48.2 

ondersteuning is aanmoedigend. Moedig my aan om nie tou op 

te gooi nie. 

My ouers stel belang in my vordering op skoal en tuiswerk. Help 46 28.1% 

my soms met my tuiswerk. 

My toekomsplanne moedig my aan. My ouers steun my in my 19 11.6% 

toekomsplanne. 

In my gesin is daar positiewe rolmodelle, bv. my suster wat baie 3 1.8% 

suksesvol was op skoal. 

My ouers prys my prestasie. 3 1.8% 

TOTAAL 164 100% 

(88.2% van Gr.12-teikengroepresponse op vraag 21) 



Teikengroep: Graad 12-Response 

Vraag 21 

Negatiewe Response 

My ouers toon geen belangstelling nie. Hulle kyk nie na my werk 

nie, vra ook nie uit nie. 

My ouers se agtergrond ontmoedig my; ek aanvaar nie hul 

aanmoediging nie. 

Ek dink nie my ouers se aanmoediging nou en dan is genoeg nie. 

My ouers vergelyk my met ander kinders. 

My ouers prys my nie genoeg vir moeilike take wat ek voltooi het 

nie. 

Ek voel ontmoedig as my ouer ongelukkig is. 

My ouers kies altyd die ander kinders se kant. Beskuldig my 

soms vals. Hulle drankmisbruik ontmoedig my. Hulle steur my 

onnodig. Lyk hulle gee nie om vir my nie, want hulle gee nie vir 

my geld nie. Oorlaai my met werk tuis. 

Hulle kraak my af deur te se as ek nie wil leer nie moet ek die 

skoal verlaat, 

TOTAAL 

(11.8% van Gr.12-teikengroepresponse op vraa_g 21) 

Aantal % 

4 18.2% 

1 4.5% 

1 4.5% 

1 4.5% 

1 4.5% 

1 4.5% 

12 54.5% 

1 4.5% 

22 100% 



T eikengroep: Graad 12-Response 

Vraag 22: Watter faktore maak dat u vandag in die skoal is en nie uitgebly het nie? 



Positiewe Response Aantal % 

Ek wil nie werk verloor nie, wil nie agter raak nie. Elke dag is 68 27.2% 

belangrik. Ek wil slaag met goeie simbole. Elke dag is dag vir 

sukses behaal. 

Ek wil nuwe goed leer. Die vakke is lekker. 16 6.4% 

Skoolgaan is lekker. Dis aangenaam by die skool. Ek is lief vir 25 10% 

skoolgaan. Elke skooldag is interessant. Skoolgaan bied 

uitdagings. 

Ek wil geleerd raak om vir my ouers 'n beter lewe te bied. My 58 23.2% 

toekomsplanne. Wil iets bereik in die lewe. Wil uitstyg bo my 

omstandighede. Wil 'n voorbeeld wees. 

Dit is my laaste jaar; moet harder werk. Matriek is belangrik. 27 10.8% 

Niemand dwing my nie, ek sienskoolgaan vanself as 'n plig. Ek 

gaan skool vir my eie beswil. Ek is hier omdat ek self hier wil 

wees. 

Om tuis te bly het geen voordele nie. 5 2% 

Die aanmoediging van onderwysers, ouers, familie, kerel gee my 12 4.8% 

moed vir skoolgaan. 

Ek hou nie daarvan om uit te bly nie. Ek kan nie uitbly sander 'n 3 1.2% 

geldige rede nie. 

Ek is gesond. 10 4% 

Om tussen my vriende te wees by die skool is goed. 8 3.2% 

Ek wil toekomstige werkloosheid vermy. Wil nie agterbly in die 2 0.8% 

lewe nie. 

Ek het skoon gestrykte klere en kos om te eet. Ek het al my 13 5.2% 

skoolbenodigdhede en my voltooide huiswerk. Ek het genoeg 

geld. My ouer het 'n werk. My huislike omstandighede is goed. 

Ek is in 'n goeie bui en Ius vir alles. 1 0.4% 

Skoolgaan stel my in staat om beter te kommunikeer. 1 0.4% 

Ek wil bo my vriende uitstyg omdat hulle voel dat hulle die beste 1 0.4% 

is. 

TOTAAL 250 100% 

(98.4% van Gr.12-teikengroepJesponse op vraag 22) 



Teikengroep: Graad 12-Response 

Vraag 22 

Negatiewe Response 

Ek bly in die koshuis en verplig om skool toe kom. 

Ek kry maandeliks 'n welsynstoelaag. Dit is al rede vir my 

skoolgaan. Stel so my huismense tevrede. 

TOTAAL 

(1.6% van Gr.12-teikengroepresponse op vraag 22) 

Teikengroep: Graad 12-Response 

Aantal % 

3 75% 

1 25% 

4 100% 

Vraag 23: Hoe voel u tydens die prysuitdelingsfunksies wat u skoal jaarliks hou? 

Verskaf ook redes vir u antwoord. 

Positiewe Response Aantal % 

Ek voel gelukkig. Dit voel soos 'n beloning vir my werk. Is 28 45.2% 

bietjie senuagtig so voor almal. Voel soms sleg vir die wat niks 

kry nie. 

Dit spoor leerders aan wat nie pryse gekry het nie om ook hard 20 32.3% 

te werk sodat hulle ook kan deel he aan die prysuitdeling. 

Ek kan altyd nie wag dat die dag aanbreek nie. Voel 8 12.9% 

opgewonde en sien uit daarna. 

Almal kan nie wenners wees nie. Vir my is dit goed genoeg as 5 8.1% 

ek hard probeer en my beste gelewer het. 

Dit trek baie van ons ouers nader. 1 1.6% 

TOTAAL 62 100% 

(31.9% van Gr.12-teikengroe_m-esponse op vraag 23) 



Teikengroep: Graad 12-Response 

Vraag 23 

Negatiewe Response 

Ek voel ongelukkig omdat ek net moet kyk hoe die ander 

kinders be loon word. Voel mismoedig. Voel verneder, 

hartseer, teleurgesteld. 

Net die wat hard gewerk het word beloon. Laat my sleg voel. 

Ek leer nie hard genoeg nie, leer maar net om te slaag. 

Ek kom nooit daardie dag skoal toe nie. 

Ek dink elkeen moet aan die einde iets verdien vir wat hy deur 

die jaar gedoen het, al was hy nie beste nie. 

Ek voel soms jaloers op die wat pryse kry. 

Voel sleg omdat ek nie 'n prys kry nie. Ek voel jammer vir die 

wat nie pryse kry nie. 

Ek voel niks. Ek weet ek sal nooit 'n prys kry nie, want my 

belangstelling is nie daar nie. AI probeer ek ook, daarvan kom 

niks. 

As ek net meer aanmoediging by my ouerhuis kon gekry het, 

kon ek ook pryse kry. 

Ek voel uitgesluit omdat ek dink is net slim mense wat kan goed 

presteer. Ek voel noe goed genoeg om teen ander te 

kompeteer nie. Ek is te gemiddeld. Voel soms skaam. 

Saver het ek my vaardigheid onder 'n maatemmer geplaas. 

TOTAAL 

(68.1% van Gr.12-teikengroe_Qresg_onse op vraag_ 23) 

Aantal % 

68 51.5% 

38 28.8% 

2 1.5% 

2 1.5% 

3 3.4% 

10 7.6% 

3 3.4% 

1 0.76 

4 3% 

1 0.76% 

132 100% 



Teikengroep: Graad 12-Response 

Vraag 24: Wat dink u doen u onderwysers of moet hulle doen om u Ius te gee vir 

skool? 

Positiewe Response Aantal % 

Hulle doen reeds hul deel. Ek moet my deel bydra. Ek neem die 16 41.1% 

besluit of ek bo wil uitkom, nie hulle nie. Ek moet myself 

aanmoedig. 

Hulle was nog altyd goedgesind teenoor my. Hulle inspireer my; 11 28.2% 

moedig my aan. Hulle doen selfs moeite met middagklasse. 

Hulle respekteer leerders; se nie lelike dinge vir ons nie. 

Hulle verduidelik s6 dat ek verstaan. Hulle bied hulle lesse lekker 7 17.9% 

aan. 

Hulle maak die les interessant deur humor. Stel die vrae op 5 12.8% 

maniere wat nog nie voorheen gedoen is nie, d.w.s. unieke wyse. 

TOTAAL 39 100% 

(18.6% van Gr.12-teikengroepresponse op vraag 24) 



Teikengroep: Graad 12-Response 

Vraag 24 



Negatiewe Response Aantal % 

Hulle moet dinge meer prakties doen. Meer programme of 73 42.7% 

wedstryde aanbied. Meer interessante dinge gee om te doen. 

Uitstappies organiseer. Skakel met ander skole. S6 verduidelik 

dat ek verstaan. Moet die werk vergemaklik. Die les kart en 

kragtig aanbied. Leerders ook toelaat om klas aan te bied. 

Leerders se opinie ook vra. 

Hulle is te streng en plaas soveel druk op my dat ek soms dink 7 4.1% 

om skoolgaan te stop. Hulle moet meer humor in die klas bring. 

Meer gemaklik optree. 

Hulle moet streng wees, maar dinge nie so ernstig opvat nie. 11 6.4% 

Moet vriendelik wees; nie hoogmoedig nie. Hulle moet 

regverdig wees. Moet ons nie afkraak as ons swak doen nie. 

Nie ons selfvertroue en selfbeeld afbreek nie. 

Hulle moenie die werk so moeilik maak nie. Moenie te veel 9 5.3% 

opdragte gee nie. Moenie so vinnig werk nie. Moet ons nie 

dwing om te leer nie. Minder toetse gee. Moet tyd maak vir 

ekstra verduideliking. 

Moet ons aanmoedig en inspireer tot sukses. Moet aktief 16 9.4% 

betrokke raak by die leerders en meer belangstel in hulle. Moet 

meer betrokke raak by leerders; meer begrip toon. Hulle moet 

ons uitvra oor ons omstandighede. 

Hulle moet stranger optree teen leerders wat die skoal wil 1 0.59% 

"oorneem". 

Hulle kan meer rigting verskaf rakende toekomstige studie en 3 1.8% 

loopbane. 

Hulle moet my goed voorberei vir die eksterne eksamen. 1 0.59% 

Die onderwysers praat nie meer formeel met die kinders nie. 1 0.59% 

Daar is 'n gebrek aan kommunikasie. 

Hulle moet meer gesels oor die gevare van die I ewe; 6 3.5% 

persoonlike geselssessies voer. Moet voorsien in die kinders 

se behoefte aan aandag van 'n ouer persoon. Moet kan die 

onderwysers vertrou. 



Hulle moenie die kinders vloek en wil doodmaak oor tuiswerk 18 10.5% 

nie. Hulle moenie raas nie. Moet my met respek behandel en 

begrip toon as ek geldige redes het as my werk nie gedoen is 

nie. Moet my nie afjak nie. Moet geduld he en kalm optree. 

Moenie op die leerders se senuwees werk nie. Nie hulle 

frustrasies op die leerders uithaal nie. 

Hulle moet my te aile tye motiveer. Moet veral met die kinders 5 2.9% 

gesels wat swak vaar. 

Soms is dinge so geroetineerd. 1 0.59% 

Hulle moet van elke les die volgende dag 'n toets skryf. Dit sal 5 2.9% 

lekker wees as ons altyd kan weet wat in 'n toets kom. 

Deur die uitskakel van Sang, Godsdiens en Liggaamlike 1 0.59% 

Opvoeding is skool nie meer so lekker soos voorheen nie. 

Hulle moet meer werkopdragte gee en meer tuiswerk. Die 9 5.3% 

volgende dag moet hulle antwoorde gee en toetsies skryf of 

hersiening doen. 

Hulle moenie skoolwerk laat ophoop nie. Moenie hul werk 2 1.2% 

afskeep nie. Moet elke dag hul werk doen. 

Toe lyfstraf nog in was, het kinders goed presteer. 1 0.59% 

Hulle moet skoolklere uitskakel. 1 0.59% 

TOTAAL 171 100% 

(81.4% van Gr.12-teikengroepresponse op vraag 24) 



Teikengroep: Graad 12-Response 

Vraag 25: Skryf neer of u enigiets doen wat skoolgaan vir u interessant maak. 

Positiewe Response Aantal o/o 

Om saam met my vriende te wees, saam met hulle te loop en 15 6.7% 
grappies te maak. Te kommunikeer met vriende. 
Onderlinge kompetisie in toetse en eksamens, selfs sport. 10 4.4% 

Ek doen elke dag my tuiswerk. Is gretig om antwoorde uit te 40 17.8% 

vind ter voorbereiding vir eksamens en toetse. Om in my 

praktiese vakke projekte te doen. 

Om uitdagings in skoolwerk te probeer oorkom, probleme op te 12 5.3% 

los en hard te werk. Om met my onderwysers en maats te 

redeneer oor antwoorde. So leer ek iets nuuts. Om met 

leerders te gesels oor die werk voor 'n toets. 

Deelname aan buitekurrikulere aktiwiteite soos sport, drama, 46 20.4% 

buitelugvereniging en Christen-vereniging. 

Ek is 'n grapjas, hou daarvan om kinders te laat lag. Ek geniet 8 3.6% 

die aandag. Om te lag en lewenslustig te wees is lekker. 

Ek ontmoet nuwe mense en is vriendelik met almal. 21 9.3% 

Ek kommunikeer maklik met onderwysers. Is gehoorsaam. 14 6.2% 

Ek verleen hulp aan my klasmaats. Deel my kennis van die 3 1.3% 

werk. 

Doen gereeld naslaanwerk en lees baie. Kyk TV-programme 3 1.3% 

wat oor skoal handel. 

Skoolgaan is my plig en my werk. Ek hou maar net van 4 1.8% 

skoolgaan. 

Die vakke en dinge wat daagliks gebeur, is interessant en maak 26 11.6% 

skoal interessant. Nuwe kennis maak my nuuskierig. Ek wil 

altyd meer uitvind. 

Die positiewe aspekte van skoolgaan; geletterdheid, goeie 12 5.3% 

toekoms, beter geleenthede laat my uitsien na skoal. 

Om toekennings te kry vir goeie prestasie. 2 0.89% 

Ek luister na onderwysers se woordgebruik om my woordeskat 1 0.4% 

uit brei. 



Ek geniet die aandag van die meisies. 

Ek leef my in my vakke sodat dit voel soos 'n speletjie wat ek 

moetwen. 

Ek dra my deel by waar dit verwag word soos om goed te doen 

in toetse. 

Om elke dag in skoolklere te wees. 

TOTAAL 

(99.1% van Gr.12-teikengroepresponse op vraag 25) 

Teikengroep: Graad 12-Response 

Vraag 25 

Negatiewe Response 

Nee, ek doen niks nie. 

TOTAAL 

(0.9% van Gr.12-teikengroepresponse op vraag 25) 

4 1.8% 

1 0.4% 

2 0.89% 

1 0.4% 

225 100% 

Aantal % 

2 100% 

2 100% 



Kontrolegroep: Graad 9-Response 

Vraag 21: Wat doen u huismense wat u aanmoedig en/of ontmoedig om sukses in 

u skoolloopbaan te bereik? 

Positiewe Response Aantal % 

Hulle praat my moed in. Wil he ek moet my beste lewer. Hulle 33 66% 

vertrou my en moedig my aan om my huiswerk te doen. Hulle 

help my waar ek sukkel of vashaak. Hulle se hulle is trots op 

my; se hulle is lief vir my. Stel belang in my akademie en sport. 

Se ek moenie uit die skoal uitbly nie. 

Hulle gee my tyd om te leer. Se ek moet die TV afskakel en 4 8% 

werk. 

Hulle gesels met my oor belangrike dinge in die lewe. Hulle 5 10% 

doen dinge wat my interesseer. Se as ek goeie punte behaal, 

kan eendag word wat ek baie graag wil word. 

My tannie inspireer my deur te se ek moet na my pa en broers 3 6% 

kyk en besluit of ek soos hulle wil wees. My rna se ek moenie 

na ons omstandighede kyk nie. Hulle moedig my aan om hard 

te leer sodat ek kan klaarmaak mat skoal. 

Hulle is godsdienstig. 1 2% 

My susters moedig my aan. 1 2% 

My ouers is nie te streng met my nie. Hulle gee my baie ruimte 2 4% 

en ek mag my eie besluite neem. 

Hulle beloon myna elke eksamen. 1 2% 

TOTAAL 50 100% 

(89.3% van Gr.9-kontrolegroepresponse op vraag 21) 



Kontrolegroep: Graad 9-Response 

Vraag 21 

Negatiewe Response 

Hulle ontmoedig my omdat hulle net wil he ek moet leer en nooit 

ophou nie. Hulle moedig my te veel aan. 

Ons swak ekonomiese toestand ontmoedig my. 

Dit ontmoedig my as hulle goeie punte as vanselfsprekend 

aanvaar en nie 'n ophef maak daaroor nie en maar net 

se:"Mooi, my kind". Ek kry nie krediet nie. 

Hulle stem nie heeltemal saam met my vakkeuse nie. 

TOTAAL 

(10.7% van Gr.9-kontrolegroepresponse op vraag 21) 

Aantal % 

2 33.3% 

1 16.7% 

2 33.3% 

1 16.7% 

6 100% 



Kontrolegroep: Graad 9-Response 

Vraag 22: Watter faktore maak dat u vandag in die skool is en nie uitgebly het nie? 

Positiewe Response 

Ek geniet skool. Ek kan nie wag om by die skool te kom nie. 

Ek is bang ek verloor belangrike werk. Wil nie agter raak nie. 

Ek is nie siek nie. 

Om weer my maats te sien. 

Elke dag is 'n nuwe uitdaging. 

Die aanmoediging van my ouers maak dat ek in die skool is. 

Hulle gee vir my om. Hulle betaal my skoolgeld. 

Die wil om te presteer, nie moed opgee nie. Ek kan 'n sukses 

maak; wil goed doen. 

Ek wil die beste uitdraai van my broers en susters en ek weet 

die lewe daar buite is nie maklik nie. 

Sodat ek kan leer. 

Ek het eintlik niks te doen by die huis nie. Ek het geen rede om 

uit te bly nie. 

Ek beset die belangrikheid van my skoolloopbaan vir my 

toekoms. Wil my drome bereik. Wil eendag werk en 'n 

inkomste verdien. 

My onderwysers is vir my belangrik. 

Ek wil vir my ouers wys dat ek iets kan bereik. 

TOTAAL 

(100% van Gr.9-kontolegroepresponse o_Q_ vraag 22) 

Kontrolegroep: Graad 9-Response 

Vraag 22 

Geen negatiewe response is aangeteken nie. 

Aantal o/o 

5 8.5% 

9 15.3% 

2 3.4% 

5 8.5% 

1 1.7% 

5 8.5% 

5 8.5% 

1 1.7% 

7 11.9% 

3 5.1% 

14 23.7% 

1 1.7% 

1 1.7% 

59 100% 



Kontrolegroep: Graad 9-Response 

Vraag 23: Hoe voel u tydens die prysuitdelingsfunksies wat u skoal jaarliks hou? 

Verskaf ook redes vir u antwoord. 

Positiewe Response 

Ek voel goed, selfs al kry ek nie 'n prys nie. Ek weet ek is goed 

in iets, al kry ek nie 'n prys nie. 

Ek voel goed as my maats pryse kry. Ek ondersteun hulle, want 

ek weet hulle het daarvoor gewerk. 

Dis lekker om beloon te word vir jou goeie werk. Dit voel goed, 

want ek probeer altyd om 'n prys te kry. Ek voel trots. 

Dit moedig kinders aan om goeie punte te kry en harder te leer. 

TOTAAL 
_(_85. 7% van Gr.9-kontrolegroepresponse op vraag 23) 

Kontrolegroep: Graad 9-response 

Vraag 23 

Negatiewe Response 

Ek dink dit is nie reg dat kinders uitgesonder word net op 

akademiese en sportgebied nie. Kinders het ook ander 

vaardighede. Party kinders se vermoe is 50% en hulle moet ook 

erkenning kry soos die 80%-kind. Altwee werk ewe hard vir sy 

mikpunt. 

Dit voel soms dat ek ook daar voor kon staan as ek hard sou 

werk. Ek voel teleurgesteld as ek nie 'n prys kry nie. Dit voel nie 

so goed nie. 

Ek het al baie pryse gekry vir sport, maar voel so aileen as my 

vriende pryse kry vir akademie en ek sit net daar. 

TOTAAL 
(14.3% van Gr.9-kontrolegroepresponse op vraag 23) 

Aantal % 

6 16.7% 

3 8.3% 

22 61.1% 

5 13.9% 

36 100% 

Aantal % 

1 16.7% 

4 66.6% 

1 16.7% 

6 100% 



Kontrolegroep: Graad 9-Response 

Vraag 24: Wat dink u doen u onderwysers of moet hulle doen om u Ius te gee vir 

skool? 

Positiewe Response 

Hulle is vriendelik. 

Hulle verduidelik vir my die werk. Soms reel hulle uitstappies. 

Hulle doen moeite en maak die werk vir ons maklik. 

Hulle hoef niks meer te doen nie. Alles is reg soos dit is. 

TOTAAL 
(33.3% van Gr.9-kontrolegroepresponse op vraag 24) 

Kontrolegroep: Graad 9-Response 

Vraag 24 

Negatiewe Response 

Hulle moet die werk meer interessant maak deur bv. uitstappies 

of praktiese werk. Moet ons belangstelling prikkel. 

Hulle moet meer in die klas teenwoordig wees. 

Hulle moet meer aandag aan die kind gee. Moenie net oor 

kougom en skooldrag praat nie en meer aandag gee aan die 

opvoeding. Hulle moet die kinders motiveer en aanmoedig op 'n 

mooi manier. Hulle moenie die kind afstoot nie. 

Hulle moet meer vriendelik en grappig wees. 

Moet luister na ons vrae. 

Moet ons meer in die klas laat werk en minder huiswerk gee. 

Hulle moenie hul huisprobleme by die skool kom uithaal nie. 

TOTAAL 
(66.7% van Gr.9-kontrolegroepresponse op vraag 24) 

Aantal o/o 

1 9.1% 

6 54.5% 

4 36.4% 

11 100% 

Aantal o/o 

13 59.1% 

1 4.5% 

4 18.2% 

1 4.5% 

1 4.5% 

1 4.5% 

1 4.5% 

22 100% 



Kontrolegroep: Graad 9-Response 

Vraag 25: Skryf neer of u enigiets doen wat skoolgaan vir u interessant maak. 

Positiewe Response 

Ek doen eenvoudig my skoolwerk. Ek ken en verstaan my werk 

deur op te let. Ek leer nuwe goed. My prestasie maak 

skoolgaan interessant. 

Alles is so lekker. 

Ek wissel my leermetodes a f. My studiemetodes maak 

skoolgaan interessant. 

My dryfkrag; die wil om skoal te gaan. Ek sien die skoal as 'n 

plek vir gereedmaking vir die toekoms. 

Die uitdagings van klasmaats en vriende. 

Sport 

AI die vakke, veral Rekenaars en Engels. 

Ek ontmoet mense en het vriende wat my help. 

Ek slaan ekstra inligting na. 

Ek hou my skoolboeke netjies. 

Ek toets myself en wil elke keer verbeter. 

Om goed met my hande te doen. 

TOTAAL 

_(95.2% van Gr.9-kontrolegroepresponse op vraag 25) 

Kontrolegroep: Graad 9-Response 

Vraag 25 

Negatiewe Response 

Ek doen niks nie. 

Skoolgaan is glad nie interessant nie. 

TOTAAL 

_(4.8% van Gr.9-kontrolegroepresponse op vraag 25) 

Aantal o/o 

8 20% 

2 5% 

4 10% 

3 7.5% 

1 2.5% 

8 20% 

4 10% 

6 15% 

1 2.5% 

1 2.5% 

1 2.5% 

1 2.5% 

40 100% 

Aantal o/o 

1 50% 

1 50% 

2 100% 



Kontrolegroep: Graad 12-Response 

Vraag 21: Wat doen u huismense wat u aanmoedig en/of ontmoedig om sukses in 

u skoolloopbaan te bereik? 

Positiewe Response 

My ouers moedig my aan deur te sorg vir stilte as ek leer. Hulle 

ondersteun my en staan my by. Hulle plaas nie onnodige druk 

op my nie. Se altyd ek moet weer probeer. Hulle stel belang in 

my skoolwerk. Het begrip daarvoor dat ek baie werk het. 

Hulle spoor my aan om aan die toekoms te dink. 

Hulle beloon goeie prestasie deur iets vir my te koop of my te 

prys. 

Hulle koop ekstra hulpmiddels vir my skoolwerk. 

Ek wil geleerd raak omdat my moeder nie hoog geleerd is nie. 

TOTAAL 
(81.8% van Gr.12-kontrolegroepresponse op vraag 21) 

Kontrolegroep: Graad 12-Response 

Vraag 21 

Negatiewe Response 

Hulle ontmoedig my deur my prestasies met ander s'n te 

vergelyk. 

Hulle moedig my nie aan nie. Hulle stel nie belang in my 

skoolwerk nie. 

My ouers steur my deur huiswerkies te gee net as ek willeer. 

TOTAAL 
(18.2% van Gr.12-kontrolegroepresponse op vraag 21) 

Aantal % 

15 55.6% 

4 14.8% 

4 14.8% 

3 11.1% 

1 3.7% 

27 100% 

Aantal % 

3 50% 

2 33.3% 

1 16.7% 

6 100% 



Kontrolegroep: Graad 12-Response 

Vraag 22: Watter faktore maak dat u vandag in die skool is en nie uitgebly het nie? 

Positiewe Response 

Ek as graad 12-leerder kan nie bekostig om werk te verloor nie. 

My gesondheid is goed. 

Ek het die vermoe om wei skool te kan gaan. 

Ek is maar 'n gereelde skoolbywoner. 

Ek wil by die skool wees, want by die huis is dit vervelig. 

skool is lekker. 

Die interaksie met mede-leerders is aangenaam. 

Ek het Ius om nuwe werk te leer. 

Ek wil 'n bywoningsertifikaat kry. 

Ek wil goed doen en goeie punte verwerf. 

Skoolgaan is deel van lewensopvoeding. 

Ek wil iets van my lewe maak, het toekomsvisie. 

TOTAAL 
(90% van Gr.12-kontrolegroepresponse op vraag 22) 

Kontrolegroep: Graad 12-Response 

Vraag 22 

Negatiewe Response 

Ek voel by die huis soos 'n vreemdeling. 

Ek word maar verplig om skool te gaan. 

Ek kry verniet sigarette by vriende. 

TOTAAL 
( 1 0% van Gr.12-kontrolegroepresponse op vraag 22) 

Die 

Aantal o/o 

6 16.7% 

4 11.1% 

1 2.8% 

1 2.8% 

3 8.3% 

3 8.3% 

6 16.7% 

1 2.8% 

3 8.3% 

1 2.8% 

7 19.4% 

36 100% 

Aantal o/o 

1 25% 

1 25% 

2 50% 

4 100% 



Kontrolegroep: Graad 12-Response 

Vraag 23: Hoe voel u tydens die prysuitdelingsfunksies wat u skoal jaarliks hou? 

Verskaf oak redes vir u antwoord. 

Positiewe Response 

Ek voel goed as ek 'n prys kry; opgewonde en tevrede. 

Prysuitdeling is aanmoedigend. Dien as beloning vir harde werk. 

Ek kan my ouers en ander mense be"lndruk deur pryse te kry. 

Ek gun ander hul prestasie as ek nie pryse kry nie. 

TOTAAL 
(73.3% van Gr.12-kontrolegroepresponse op vraag 23) 

Kontrolegroep: Graad 12-Response 

Vraag 23 

Negatiewe Response 

Ek voel minderwaardig. Ek probeer my beste, maar net 'n sekere 

groep kry toekennings, al werk jy hoe hard. Dit voel ek kry nie 

erkenning nie. Is nie gelukkig nie. 

My ouers laat my soos 'n luis voel as ek niks kry nie. 

Ek het geen gevoelens nie; ervaar die prysuitdeling as vervelig. 

Ek voel teleurgesteld as ek nie pryse kry nie. Miskien moes ek 

harder gewerk het. 

TOTAAL 
126.7% van Gr.12-kontrolegroepresponse op vraag 23) 

Aantal % 

8 36.4% 

11 50% 

2 9.1% 

1 4.5% 

22 100% 

Aantal % 

4 50% 

1 12.5% 

1 12.5% 

2 25% 

8 100% 



Kontrolegroep: Graad 12-Response 

Vraag 24: Wat dink u doen u onderwysers of moet hulle doen om u Ius te gee vir 

skool? 

Positiewe Response 

Hulle wen die kinders se belangstelling. Help leerders om die 

werk te verstaan. Laat leerder beset dat selfstudie aileen nie lei 

tot bemeestering nie. Die onderwysers doen 

voorbereiding. 

Skool is okay. 

TOTAAL 

(25% van Gr.12-kontrole_groepresponse op vraag 24) 

Kontrolegroep: Graad 12-Response 

Vraag 24 

Negatiewe Response 

goeie 

Hulle moet hul klasse beter aanbied. Moet interessante dinge 

probeer doen om lesse aangenaam te maak vir leerders, bv. 

uitstappies, video's. 

Hulle moet ophou om leerders te kritiseer en af te kraak. Moet 

vriendeliker optree; meer spontaan wees. 

Moet minder tuiswerk voor die eksamen gee. 

Moet uitdagings stel, bv. huiswerk as 'n uitdaging. 

Moet leerders aanmoedig om nog beter te doen. 

Moenie so vinnig jaag met die werk nie, want soms verstaan ek 

nog nie alles nie. 

Mooi, jong vroulike onderwysers moet seksuele 

voorligtingklasse aanbied en gratis kondome uitdeel. 

Hulle kan meer belangstel in leerders se ekstra werk. 

TOTAAL 

(75% van Gr.12-kontrolegroepresponse op vraag 24) 

Aantal % 

7 87.5% 

1 12.5% 

8 100% 

Aantal % 

15 62.5% 

3 12.5% 

1 4.2% 

1 4.2% 

1 4.2% 

1 4.2% 

1 4.2% 

1 4.2% 

24 100% 



Kontrolegroep: Graad 12-Response 

Vraag 25: Skryf neer of u enigiets doen wat skoolgaan vir u interessant maak. 

Positiewe Response 

Ek probeer baie objektief en positief bly. 

Ek hou my gevestig op my toekoms. 

Ek geniet die interaksie met vriende en die nonsens praat. Ek 

help my maats. Ons bring koffie en warmsakke in die winter. 

Die sport maak skool interessant. 

Om meisies te kyk is interessant. 

Die funksies wat die skool hou, is interessant. 

Ek het geen problema met werk of my onderwysers nie, ek 

doen my deel. Ek beland nie in die moeilikheid nie. 

Dit wat ek leer, pas ek in die praktyk toe. 

Ek doen moeite met my werk, bv. ekstra werk. 

TOTAAL 

(70.3% van Gr.12-kontrolegroepresponse o_p vraag 25) 

Kontrolegroep: Graad 12-Response 

Vraag 25 

Negatiewe Response 

Om te rook op skoal maak dit interessant. 

Ek besteel die snoepie. 

Ek doen niks. Ek hou nie van sport en kultuur nie. 

TOTAAL 

_(29.7% van Gr.12-kontrolegroepresponse op vraag 25) 

Aantal % 

4 15.4% 

1 3.8% 

8 30.8% 

5 19.2% 

1 3.8% 

1 3.8% 

4 15.4% 

1 3.8% 

1 3.8% 

26 100% 

Aantal % 

5 45.4% 

2 18.2% 

4 36.4% 

11 100% 



Opmerkings van teikengroep-onderwysers 

Dit sal beslis beter gaan as omstandighede tuis meer positief raak. 

Die busvervoer en gebrek aan genoeg koshuisakkommodasie is 'n 

probleem, want busryers moet hopeloos te vroeg opstaan en kom 

smiddae te laat tuis. Die kinders kry te min slaap in wat van kardinale 

belang vir die groeiende kind is. 

Effektiewe leer kan nie tot sy reg kom as 'n kind se basiese behoeftes 

aan liefde, sekuriteit, kos, klere en huisvesting nie bevredig word nie, 

veral kinders wat aan die genade van die lewe oorgelaat word. 

Aile komponente in die leerder se opvoeding moet 'n goeie bydrae 

lewer ten einde goeie resultate te lewer; onderwyser, ouer en leerder. 

'n Moontlike rede vir die ouer se onbetrokkenheid kan ook wees a.g.v. 

die ongemotiveerdheid van die ouer wat op sy beurt weer 'n gevolg is 

van ongeletterheid. 

As gevolg van hoe kamerdigtheid kry min leerders die geleentheid om 

in privaatheid sy skoolverantwoordelikhede te kan doen wat tot 'n groot 

mate van agterstand aanleiding kan gee, 'n oorsaak van 

motiveringsgebrek. 

Doelgerigte Ieiding in beroepskeuse ontbreek - 'n moontlike oorsaak 

van swak gemotiveerdheid. 

Baie van ons leerders is net laks. Vandat lyfstraf nie meer toegepas 

word nie, het daar 'n vinnige afname in hul prestasies ingetree. 

Leerders word ook al hoe meer ongedissiplineerd of onbeskof teenoor 

leerkragte. Waarheen is ons onderwysstelsel op pad? 

Die opvoedkundige peil van ouers kan 'n rol speel by die motivering 

van leerders. 

Swak sosio-ekonomiese opset en groot werkloosheidsyfer het 'n 

definitiewe negatiewe invloed op leerders se gemotiveerdheid. 

Gemotiveerde onderwysers, interessante (hersiene) sillabusse en 'n 

verminderde werklading sal definitief positief bydra tot leerders se 

gemotiveerdheid. 

Dissipline in ons skole laat veel te wense oor en is op die afdraende 

nadat aile tipe van straf opgehef is. 



Aile onderwysers sien ook nie onderwys as 'n roeping nie, slegs as 'n 

werk. 

lndien daar meer keuse sou wees om die vraelys in te vul kon mens 'n 

beter beeld weergee van die leerders. 

Ek dink die gesindheid teenoor leer en selfwerksaamheid wat in die 

klassituasie geskep word, het ook 'n belangrike invloed. Daar word 

nog te veel oorgehel na vraag-en-antwoordmetode. 

Leerders doen dalk hul skoolwerk, maar doen nie noodwendig ekstra 

moeite nie en is nie baie gemotiveerd om te leer en sukses te behaal 

nie. 

Opmerkings van kontrolegroep-onderwysers 

Ek voel dat daar 'n ander manier gevind moet word om kinders te 

motiveer en entoesiasties te maak vir skool. 

Ek glo regtig dat skool (akademie) nie lekker is vir kinders nie. 

Die sosiale en sport is lekkerder. 

Ek sou graag wou weet waarom daar so 'n groot verskil tussen seuns 

en dogters se skoolprestasies en skoolmotivering is. Dogters vaar 

beter oor die algemeen. 

Leerders moet deur ouers gemotiveer word en nie net deur 

onderwysers nie. 

Motivering moet vanself kom met behulp van selfdissipline. 


