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OPSOMMING: 

Deur hierdie ondersoek is gepoog om aan te toon dat die ink

kladmetode as uitvloeisel van die Rorschach, as projeksieteg

niek, gebruik kan word vir diagnose en terapie. 

Proj~ksie is 'n belangrike aspek in kinderterapie. Herhaalde 

gebruik van projeksietegnieke verminder die effektiwiteit 

daarvan. In haar werk met kinders van verskillende kulture, is 

gevind dat bulle instaat is om projeksies vanuit inkkladde te 

maak. Dit het aanleiding gegee tot huidige navorsing. 

Dit word aanvaar dat deur die gebruik van die inkkladmetode: 

* inligting wat versamel is deur ander projeksietegnieke, en 

wat moontlik verlore gegaan het, weer versamel kan word; 

* inligting aangaande psigiese struktuur van die kind vir 

diagnose en terapie versamel kan word. 

Bevindings word geverifieer deur die gebruik van bestaande 

projeksietegnieke. Twintig leerlinge is gebruik tydens die 

navorsing. Twee idiografiese studies en eksemplariese snitte 

is ingesluit. 

Dit is bevind dat die inkkladmetode as bykomende projeksie

tegniek effektief in kinderterapie en diagnose gebruik kan 

word. 
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Projection is important in child therapy. Repetative use of 
projective techniques prejudices the effectivity thereof. In her 
work with children of different cultures, the researcher found 
that they were inclined to do projections from their inkblots. 
This resulted in the present research. 

Through the use of the inkblot method; 

* information which was gathered through the use of other 
projective techniques, and possibly lost, can be gained; 

* information regarding the psychological structure of the 
child for diagnosis and therapy, can be gathered. 

These findings were verified by means of including existing 
projective techniques. Twenty pupils were involved in two 
idiographic studies and illustrative examples. 

It was found that the inkblot method as additional projective 
technique can be used effectively in child therapy and diagnosis. 
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HOOFSTUK 1 

ORieNTERENDE INLEIDING, BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM, PRO

BLEEMONTLEDING, PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLINGS, METODE VAN 

ONDERSOEK, BEGRIPSVERKLARING, PROGRAM: 

1 . ORieNTERENDE INLEIDING: 

Die meeste kinders is nie in staat om hul probleme en gevoe

lens te verbaliseer nie~ Veral jong en milieugestremde kinders 

beskik oor onvoldoende taalvermoe. Sommige kinders vrees dat 

dit wat hulle meedeel, hulle onaanvaarbaar sal maak. Soms meen 

hulle dat iets te onbelangrik of nie van toepassing is nie, en 

derhalwe word belangrike inligting verswyg. Dit kan wees dat 

hulle van sekere gebeurtenisse vergeet het, terwyl ander weer 

te pynlik is om oor te praat. Du Toit (1974:13) se in die ver

band, dat die mees ervare, en bes toegeruste terapeut tydens 

'n ondersoek na hulpmiddele vra, om inligting te verkry en om 

sodoende 'n persoon beter te verstaan. 

Derhalwe word projeksietoetse ingeskakel om inligting te ver

kry ten aansien van areas wat van belang is en waaroor die 

persoon andersins nie kommunikeer nie. 

2. BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM: 

Die ondersoeker het in haar werk as terapeut gevind dat ..... . 

1. Terapie met kinders dikwels moeilik is omdat ..........• 

1.1. Die terapeut vanuit 'n volwassene se verwysingsraamwerk 

dink en derhalwe geneig is om nie die kind se leefwereld 

ten volle te begryp nie. 

1.2. Die terapeut nie altyd daarin slaag om 'n geskikte tera

peutiese klimaat daar te stel nie. 

1 .3. Die kind nie oor die nodige woordeskat beskik om sy ge

voelens verstaanbaar uit te druk nie. 

1 .4. Die kind voorbedagte vrese het om sy gevoelens en preble

me met 'n vreemde volwassene te deel. 

Om die redes word van verskillende metodes gebruik gemaak om 

die leefwereld van die kind te betree soos spel, teken, pro-



2 

jeksie, onderhoud en so meer. 

2. 'n Verdere probleem is dat die meeste van hierdie tegnieke 

bekend is, en oor en oor in kinderterapie gebruik word. 

Kinders met probleme word ook herhaaldelik blootgestel aan 

verskillende tegnieke en word derhalwe gewoond aan al hier

die tegnieke wat veroorsaak dat die terapeut nie daarin 

slaag om die kind effektief te help nie. 

3. Die omstandighede waaronder gewerk word by die Onderwys

hulpsentrums is sodanig dat terapeute van skool tot skool 

moet beweeg, en nie alle toerusting voortdurend kan saamdra 

nie. Daar bestaan derhalwe voortdurend 'n behoefte aan te

rapeutiese vernuwing en oorspronklikheid. 

In haar opleiding as terapeut het die ondersoeker in aanraking 

gekom met die inkkladprojeksiemetode terwyl die Rorschachtoets 

met die studente behandel is. Hierdie ervaring het die gedagte 

laat ontstaan dat die inkkladmetode en wel die maak van eie 

inkkladde moontlik in diagnose en sodoende vir terapie aange

wend kan word. Die idee is versterk waartydens die ondersoeker 

in haar werk as onderwyseres by 'n privaatskool vir swart- en 

Indierkinders, hulle hul eie inkkladde gedurende 'n kunsles

periode laat maak het. Spontane waarnemings en response op hul 

eie inkkladde het die ondersoeker laat dink aan die moontlik

heid om die inkkladmetode, nie net vir projeksie aan te wend 

nie, maar ook moontlik in terapie te gebruik. 

3. PROBLEEMONTLEDING: 

In hedendaagse kinderterapie kan 'n hele aantal terapeutiese 

skole onderskei word, wat werkhipotese, metode en daarstelling 

betref, byvoorbeeld die psigo-analities georienteerde kinder

terapie; Rogeriaanse kinderpsigoterapie (die non-direktiewe 

metode), gedragsterapie, die Jungiaanse metode, verhoudings

teorie van Allen, eksistensiele kinderterapie, die modern

pedagogiese benadering van die Langeveldse pedoterapeutiese 

skool, en so meer (Pretorius 1976:99). 

As na die verskillende terapeutiese werkswyses binne die skole 

gekyk word, dui die bevindings uit die literatuur daarop dat 

daar sekere essensies in die terapeutiese proses teenwoordig 
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moet wees om suksesvolle terapie te verseker. Die ondersoeker 

is van mening dat die terapeut deur die gebruik van die ink

kladmetode die belangrikste essensies nakom wat nodig is vir 

suksesvolle terapie. Die ondersoeker lig derhalwe die belang

rikste essensies uit: 

3.1 Die terapeut moet vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk 

werk: 

Die terapeut moet poog om by die verwysingsraamwerk van die 

kind in te skakel. Die terapeut moet derhalwe die leefwereld 

van die kind betree. 

Porter (1950:61) onderskei soos volg tussen 'n interne en eks

terne verwysingsraamwerk: " ... internal frame of reference is 

how the client sees himself, how he feels about the situation 

and an external frame of reference is how the counselor sees 

the client, how the counselor feels about the client's situa

tion". Interne verwysingsraamwerk verwys dus na die persoon 

self, na sy eie gevoelens, begeertes, houdings, ensovoorts, 

terwyl 'n eksterne verwysingsraamwerk, 'n aanduiding is van 

hoe 'n persoon (in hierdie geval die terapeut), die kind sien. 

Die terapeut wat vanuit sy eie verwysingsraamwerk werk, is ge

neig om die gegewens te interpreteer soos hy dit in homself 

voorstel. Hierdie terapeut rig ook die onderhoud om in sy eie 

behoeftes te voorsien. Hy besluit met ander woorde waaroor 

daar gesels moet word. 

Die terapeut wat vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk werk, 

het geen vooropgestelde idees nie. Hy probeer om betrokke te 

bly by die kind en om s6 deel van sy leefwereld te word. Hy 

poog om die probleem vanuit die kind se verwysingsraamwerk te 

sien, met ander woorde, die wyse waarop die kind by sy pro

bleem betrokke is, daaraan betekenis gee en dit beleef (Jacobs 

en Vrey 1982:93). Volgens hierdie skrywers gaan dit hier oor 

die vertrouensverhouding, die terapeutiese klimaat en aktiewe 

luister (Jacobs en Vrey 1982:101 ). 

Projeksie deur middel van die inkkladmetode bevestig hierdie 

essensie deurdat die kind betekenis aan sy skeppingswerk gee. 

Die kind kry nie die idee dat daar van hom verwag word om 
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enige geykte (regte of verkeerde) antwoord te gee nie. Hy kan 

derhalwe nie iets se wat na sy mening nie die terapeut tevrede 
sal stel nie. 

3.2 Suksesvolle stigting van 'n terapeutiese verhouding tussen 

die terapeut en die kind is noodsaaklik: 

Tydens terapie moet daar 'n terapeutiese verhouding tussen die 

terapeut en die kind gestig word. In hierdie verhouding figu

reer liefde, kennis van mekaar, omgee vir mekaar, wedersydse 

respek, wedersydse vertroue en eerlikheid. 

Die eie unieke leefwereld van elke mens is vir 'n ander moei

lik kenbaar. Dit is egter noodsaaklik dat die terapeut die 

leefwereld van die kind sal verken om te kan vasstel hoe daar

die unieke kind, unieke betekenis gee, betrokke is daarby, en 

sy wereld beleef. Jacobs (1981 :312) stel dit soos volg: "Om 

akkuraat te kan diagnoseer, is dit nodig dat die pedoterapeut 

midde in die leefwereld van die kind sal staan sodat hy dinge 

kan waarneem vanuit dieselfde gesigspunt as wat die kind 

doen". 

Die terapeut moet dus vanuit dieselfde gesigspunt as die kind 

na sy leefwereld kyk, ten einde sy wereld te kan verken en die 

probleem te kan diagnoseer. Daar is sekere voorwaardes wat na

gekom moet word voordat die kind die terapeut in sy leefwereld 

sal toelaat, sodat die probleem verken kan word en 'n diagnose 

vir terapie gemaak kan word. 

Wanneer die voorwaardes nagekom is, maak die terapeut 'n diag

nose deur direk, sowel as indirek, met die kind bemoeienis te 

maak. Die direkte bemoeienis word gemaak deur met die kind oor 

sy projeksies (indirekte bemoeienis), te gesels (Vander Merwe 

en Jacobs 1992:108). Daar bestaan derhalwe duidelike voorwaar

des wat nagekom moet word voordat die kind 'n "kyk" in sy 

leefwereld sal toelaat. Daar moet 'n geskikte klimaat bestaan, 

anders sal die kind nooit sy leefwereld "oopmaak" sodat die 

terapeut dit kan verken nie. Volgens Jacobs (1981:86-98) ver

wys die geskikte klimaat na sekere elemente wat opvoeding 

moontlik maak. 

Porter (1950:46) beskryf die term sielkundige klimaat soos 
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volg: " ... the term pscychological climate is used here to de

signate that aspect of a situation with which an individual, 

child or adult, is faced and which holds implications for him 

as to his value as a person". Die skrywer bedoel met die term 

opvoedingsklimaat ook daardie atmosfeer waarbinne die kind tot 

volwassenheid kan ontplooi. Die atmosfeer word deur die tera

peut geskep waarbinne die kind hom sal laat lei. 

Dit is derhalwe die terapeut se taak om by die inskakeling van 

die inkkladmetode hierdie atmosfeer te skep, waarbinne die 

kind waag en sy leefwireld aan die terapeut blootstel. 

Die geskikte atmosfeer word tydens die inskakeling van die 

inkkladmetode geskep wanneer die kind weet dat die terapeut: 

* hom liefhet: 

Dit beteken dat die terapeut sy eie belange, met ander woorde 

sy eie idees, belewing en ingesteldheid, totaal op die agter

grond sal plaas. Wanneer die terapeut die kind liefhet, is die 

kind as persoon vir hom die belangrikste en gee hy werklik vir 

die kind om. In die klimaat van liefde tussen die opvoeder en 

opvoedeling mag die kind homself wees teenoor die terapeut. Hy 

voel nie gedurig dat hy vanuit die volwassene se standaarde·en 

leefwireld beoordeel word nie. Anders gestel, die kind moet 

ervaar dat hy onvoorwaardelik as kind en met liefdevolle kom

munikasie deur die terapeut aanvaar word. Volgens Jacobs en 

Vrey (1982:15) word liefde altyd geken aan toegeneentheid, 

toenadering en selfopoffering. 

Landman et al (1975:27) beskryf die pedagogiese ontmoeting as 

'n opvallende en meelewende aangetrokkenheid tussen die opvoe

der en kind 'n diepgewortelde geneentheid van die opvoeder vir 

die kind. Voorts si hulle dat daar 'n spontane bereidheid en 

bereidwilligheid is om toeganklik te wees vir en te antwoord 

op die noodroep van die kind. Die pedagogiese ontmoeting slaag 

wanneer die kind geborgenheid beleef en besef dat die opvoeder 

bereid is om met hom te wees en van voorneme is om hom te ver-

sorg. 

Indien die kind nie ware liefde ken nie, is dit vir hom moei

lik om tot werklike pedagogiese "engagement" (met ander woorde 
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aanspreeklikheid vir 'n verhouding), te kom. Volgens Van Zyl 

(1978:42) impliseer pedagogiese engagement 'n volkome aanvaar

ding van mekaar, sodat die opvoeder nou kan ingryp, terwyl die 
kind toelaat dat ingegryp word. 

Deur die inskakeling van die inkkladmetode, word daar nie druk 

op die kind geplaas om te presteer nie en derhalwe ervaar hy 

volkome aanvaarding en liefde. 

* hom respekteer: 

Dit beteken dat die terapeut die kind as volkome menswaardig 

beskou. Die wese van respek is aanvaarding. Die terapeut moet 

dus die kind onvoorwaardelik as kind, maar ook as unieke wese 

aanvaar. Die kind word toegelaat om net maar 'n kind te wees 

en ook aspekte van sy leefwereld wat glad nie vleiend is nie, 

te belig. Volgens Jacobs en Vrey (1982:16) impliseer respek 

dat die een die ander in 'n aktiewe, positiewe sin aanvaar 

soos hy is. Die kind moet met ander woorde, in sy kindwees 

aanvaar word as iemand met 'n unieke leefwereld en as 'n mens 

met waardigheid. Die terapeut moet nie volwasse standaarde op 

die kind se projeksies toepas nie, (met ander woorde die tera

peut moet nie vanuit sy eie verwysingsraamwerk werk nie). 

Carkhuff en Berenson (1967:27) se: " ... respect or positive re

gard (kom ooreen met Rogers se terme warmte en onvoorwaarde

like positiewe agting), in turn, has its origin in the respect 

which the individual has for himself. If the significant adult 

figures of his early environment did not communicate this re
spect, often the individual must, in his adult years, move 

through a process of therapeutic personality change involving 

the communication of respect to attain high selfregard". 

Volgens Rogers (1974:283) is hierdie respek 'n nie-besitlike 

omgee vir die persoon, " ... it is an atmosphere which simply 

demonstrates "I care" and not "I care for you if you behave 

thus and so"". Die terapeut aanvaar dus die kind net soos hy 

is en nie vir wat hy is nie. Volgens Rogers (1974:34) beteken 

hierdie aanvaarding " ... a warm regard for him as a person of 

unconditional self-worth-of-value no matter what his condi

tion, his behavior or his feelings. It means a respect and 

liking for him as a seperate person, a willingness for 
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him to possess his own feelings in his own way". Respek be
klemtoon met ander woorde die uniekheid van elke mens. 

Die terapeut erken die uniekheid van die mens deurdat elke 
kind sy eie inkklad maak, en volgens sy eie leefwereld daar

op respondeer. 

* vir hom sorg dra: 

Dit beteken dat die terapeut moeite vir die kind sal doen en 

dat die kind vir die terapeut belangrik is. Die terapeut wil 

dus sien dat dit goed.gaan met die kind. Volgens Jacobs (1981: 

302) beteken "sorg" in die diagnostiese en terapeutiese si

tuasie, steungewing. Wanneer die kind die terapeut nodig het, 

moet die terapeut beskikbaar wees om die kind in sy wording te 

steun. 

Sorg impliseer dus dat die terapeut, op grond van die kennis 

wat hy van die kind het, vir die kind sal omgee. Die welsyn 

van die kind is dus vir die terapeut van belang. 

Volgens Landman et al (19.75:100), het die kind behoefde aan 'n 

geborgenheidsruimte waar hy kan woon en wat hy kan ontwerp as 

eie leefwereld. Vrey (1979:104) wys daarop dat waar daar spra

ke is van liefde, word daar onder meer bedoel, "ek gee vir jou 

om, is besorg oor jou, en wil ek weet hoe dit met jou gaan en 

wat met jou gebeur. Jy maak dus saak vir my". 

Tydens die inskakeling van die inkkladmetode ervaar die kind 
die terapeut se besorgdheid teenoor hom, aangesien die tera
peut viendelik 'n geselsie met die kind aanknoop om hom op sy 

gemak te laat voel. Daarna verduidelik die terapeut die werks

wyse van die inkkladmetode en maak die eerste inkklad. Daar 

word verder aan die kind verduidelik dat daar geen regte of 

verkeerde antwoorde is nie. Dit bring mee dat die kind se 

vrees teenoor die toetssituasie verminder. Die kind is derhal

we meer ontvanklik vir die "oopstel" van sy leefwereld tydens 

die terapeutiese situasie. 

* hom vertrou: 

Dit beteken dat die kind deur die terapeut aanvaar word; dat 
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die kind homself mag wees. Voorts beteken dit dat hy saakmaak, 

want die terapeut gee om vir hom en sal daar wees as hy hom 
nodig het (Vrey 1979:196). Volgens Pretorius (1976:124) moet 
die terapeut eerbied he vir die kind se waardigheid, werklik 

in hom belangstel en oor hom besorg wees. Dit wil derhalwe 

voorkom of vertroue die basis vorm van die klimaat, want lief
de, respek en sorg is hierby inbegrepe. "Sander vertroue kan 

daar geen liefde wees nie" (Jacobs en Vrey 1982:16). Dit bete

ken dat die kind die terapeut sal vertrou om nie sy kommunika

sie met behulp van projeksies as minderwaardig af te maak nie. 

Vertroue speel 'n belangrike rol in relasievorming. Vrey 

(1979:106) meen dat vertroue 'n basiese voorwaarde is vir ge

sonde en bevredigende interpersoonlike verhoudinge. Landman et 

al (1975:60) se dat pedagogiese steungewing nie kan geskied 

sander 'n wedersydse vertroue tussen volwassene en kind nie. 

Dit is hierdie vertroue wat die kind in staat stel om te kan 

waag. 

Volgens Bugental (1978:71) speel vertroue 'n belangrike rol in 

uiteindelike selfaktualisering. In die verband maak hy die 

volgende opmerking: " ... when human beings are given trust, 
' 

when they are helped to confront all of their feelings and 

pulses in an atmosphere that is not judgemental, and when they 

have an opportunity to weigh alternatives without premature 

pressure to act, then, and only then, can human beings be re

lieved of the age-old fear of their own nature and begin to 

live as whole persons, and then, and only then, will they work 

out ways to heighten the synergy in which they live with their 
fellows". 

Dit is dus duidelik dat 'n opvoedingsklimaat waarin vertroue 

'n vername komponent is, 'n voorwaarde vir die voltrekking van 

pedagogiese steungewing is. Maar " ... necessary as it is, it 

cannot be attained by establishing it as a goal. Trust is a 

by-product of perception, attitudes and experience ... all that 

can be done is to encourage a climate conductive to trust" 

(Kemp 1 9 7 0: 146) . 

Die kind se vertroue in die terapeut en die terapeutiese si

tuasie verhoog, deurdat die terapeut die kind gerusstel dat 

elke kind uniek is, en so unieke response voortbring. Die kind 
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vertrou derhalwe dat die terapeut, nie sy response as minder

waardig sal beskou nie. 

* met hom eerlik is: 

Die begrip eerlikheid kom in 'n mate ooreen met Rogers se term 

egtheid of kongruensie. Kongruensie word deur Rogers (1979: 

339) soos volg beskryf: " ... congruence is the term we have 

used to indicate an accurate matching of experiencing and 

awareness. It may be still further extended to cover a match

ing of experience, awareness, and communication". Carkhuff en 

Berenson (1967:29) beskryf egtheid as " ... the degree to which 
one person is functionally integrated in the context of his 

relationship with another, such that there is an absence of 

conflict or inconsistency between his total experience, his 

awareness and his overt communication in his congruence in the 

relationship". 

"Eerlikheid is 'n outentieke voorwaarde vir kommunikasie" (Ja

cobs en Vrey 1982:16). Die terapeut moet die kind se kommuni~ 

kasie as 'n eerlike weergawe as sy betekenisse aanvaar. Dan 

sal die terapeut nie dink dat die kind in der waarheid, vanuit 

die onbewuste, iets anders bedoel as wat hy kommunikeer nie. 

Eerlikheid, as die teenoorgestelde van oneerlikheid, is van

selfsprekend. Die kind sien die volwassene se onegtheid in op

trede en verduidelikings gou raak en dit skaad vertroue aan
sienlik. Die klimaat waarin opvoeding moet plaasvind, berus op 

pedagogiese liefde, kennis, sorg, respek, vertroue en eerlik

heid. Waar een of meer van hierdie komponente ontbreek, is die 
pedagogiese klimaat versteur. Die kind wat dit ervaar, laat 

hom nie meer vriendelik lei nie. Die opvoeder se bemoeienis en 

ingryping word gewantrou. 

Wanneer die terapeut tydens die aanbieding van die inkkladme

tode, die kind die versekering gee dat hy in hom as mens, en 

derhalwe in sy response belangstel, en daarvolgens handel, sal 

die kind die terapeut se bemoeienis en ingryping nie wantrou 

en verwerp nie. 

* vir hom ken: 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:85) moet die terapeut die kind 
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ken. Hulle se voorts dat die terapeut nie net die kind op 'n 

oppervlakkige wyse moet ken nie, maar wel daadwerklik by sy 

wel en wee betrokke moet wees. Hier is sprake van meelewing. 

Rogers (1974:284) beskryf hierdie empatiese meelewing " ... to 
sense the client's private world as if it were your own, but 

without ever losing the "as if" quality. To sense the persons 

own anger, fear of confusion getting bound up in it, this is 

empathy". Die terapeut se intense bemoeienis met die kind, 

stel die terapeut in staat tot meelewing, wat die gevolg is 

van "inlewing" in die kind se leefwereld. Eers dan is die te

rapeut in staat om sy eie verwysingsraamwerk (eie leefwereld) 

op te skort en vanuit die kind se leefwereld, deur middel van 

"invoeling", betekenis te gee soos die kind dit sou doen. Dit 

stel die terapeut in staat om die kind se gedrag te verstaan 

en daaruit hipoteses vir diagnose te formuleer. Met ander 

woorde, die kennis wat die terapeut van die kind deur middel 

van die projeksie bekom, sal "ingevoelde" kennis wees. 

Hierdie werklike ken van die kind, bestaan uit essensies te 

wete raakhoor, raakvoel en raaksien. Die kind raak bewus van 

die klimaat deurdat die terapeut in staat is om raak te hoar 

wat die kind wil se; deur die kind werklik raak te sien en die 

kind se gemoedstoestand "in te voel". 

Die terapeut is in staat om die kind werklik te leer ken, aan

gesien die inkkladmetode die terapeut ruim geleentheid bied om 

die kind raak te hoar (die terapeut gesels deurlopend met die 

kind en probeer luister na die kind, wat hy se en wat hy nie 

se nie), die kind raak te sien (die terapeut poog om die kind 
se emosies raak te sien), en derhalwe die gemoedstoestand van 

die kind raak te "voel" (die terapeut is sensitief vir die ge

moedstoestand waarin die kind mag verkeer). 

* raak te hoar: 

Dit beteken dat die terapeut werklik sal hoar wat die kind se 

en nie slegs wat hy graag wil hoar nie (Jacobs 1981:229; Ja

cobs en Vrey 1982:85). Die terapeut moet nie vooraf 'n diag

nose maak en dan net hoar wat hy graag wil hoar om sy diagnose 

te bevestig nie, maar moet onbevooroordeeld na die kind luis

ter. Die terapeut moet vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk 

luister en nie vanuit sy eie interne verwysingsraamwerk nie. 
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Die terapeut moet ook s6 luister dat hy ook dit hoor wat deur 
die kind verswyg word. Dit beteken dat die terapeut sal lui
ster na die stemtoon, volume en die intonasie waarmee hy 
praat. Dit wat baie moeilik is om oor te praat, sal die kind 

byvoorbeeld baie sag se, terwyl aspekte in sy leefwereld wat 

by hom aggressie ontlok, die kind hard en beklemtoond sal uit

spreek (Vander Merwe en Jacobs 1992:110). 

Omrede die terapeut intens betrokke is by die kind deur ge

sprekvoering, skep die inkkladmetode derhalwe geleentheid vir 

die kind om te praat, en vir die terapeut geleentheid om na 

behore te luister. 

* raak te sien: 

Volgens Vander Merwe en Jacobs (1992:110) beteken dit dat die 

terapeut in staat sal wees om die kind se nie-verbale kommuni

kasie raak te sien - of daar byvoorbeeld tekens is van gespan

nenheid, treurigheid, angstigheid en dies meer. Hy vra homself 

af: "Wat vertel die kind se nie-verbale kommunikasie vir my?" 
Die terapeut kyk byvoorbeeld hoe die kind op die stoel sit. 

Sit hy voor op die puntjie of sit hy lekker gemaklik agteroor, 

is sy hande gespanne om die stoelleuning of in mekaar geklem, 

of le sy hande ontspanne in sy skoot? "Deur die kind werklik 

raak te sien, versamel die terapeut die klaarblyklike inlig

ting, asook die nie-verbale informasie wat die kind wou kommu

nikeer sowel as die waarvan hy nie bewus is nie" (Jacobs en 

Vrey 1982:86). 

Die ondersoeker is van mening dat die inkkladmetode hom goed 
daartoe leen om die kind na behore raak te sien en derhalwe 

bykomende inligting te versamel wat belangrik is om die kind 

te leer ken. 

* raak te voel: 

Die terapeut moet sensitief wees vir die (oor}heersende emo

sionele gemoedstoestand en emosionele belewenis van die kind. 

Hy moet nie slegs die aggressie, angs of depressie gedistan

sieerd op kognitiewe wyse definieer nie, hy moet daarby be

trokke raak en tot so 'n mate in die kind se gemoedstoestand 
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"invoel" dat hy die kind se gevoelens, hetsy aggressie of 
droefheid, sal aanvoel. Slegs wanneer hy horn tot s6 'n mate 
oopstel of onthul kan hy op dieselfde "gevoelsgolflengte" as 
die kind korn (Jacobs en Vrey 1982:86). Die versteekte ernosies 
kan dan s6 onderskei word en ook die dieperliggende gevoelens 

wat sorns agter 'n stortvloed van woorde of 'n houding van bra

vade, selfbejarnrnering of aggressie verskans word. 

Volgens Jacobs en Vrey (1979:86) vereis die raakhoor, raaksien 

en raakvoel van die kind met problerne deur die terapeut, 'n 

houding van intensionele betrokkenheid by die kind. Dit stel 

die terapeut in staat om die kind se problerne soos wat hy dit 

belewe, te kan diagnoseer. Al sou die terapeut baie vir die 

kind orngee, maar hy is nie in staat tot raaksien, raakvoel en 

raakhoor nie, bly die kind onbewus van die gevoelens van die 

terapeut en ervaar hy ook nie dat hy welkorn is om sy unieke 

self te wees nie. Hy sal gevolglik nie die terapeut in sy 

leefwereld toelaat om horn daar te kan ontrnoet nie, aldus Van 

der Merwe en Jacobs (1992:110). 

Volgens die skrywers sal die kind in dieselfde mate wat die 

kind die klirnaat ervaar as dat die terapeut raaksien, raakhoor 
en raakvoel, sal hy bereid wees om sy leefwereld oop te rnaak. 

Die terapeut en die kind "ontrnoet" rnekaar in die kind se leef

wereld en daardie ontrnoeting vorrn die voorwaarde vir 'n verde

re ontrnoeting. Die terapeut bou kredietwaardigheid op en die 

kind vertrou horn al rneer en rneer - sodat hy hornself met toene

rnende vryrnoedigheid aan die terapeut bekendrnaak (Van der Merwe 

en Jacobs 1992:110). 

Wanneer die kind die terapeutiese klirnaat ervaar, stel die 

kind horn gedeeltelik oop. As die terapeut deur raaksien, raak

voel en raakhoor in staat is om in die leefwereld in te beweeg 

en die kind daar te ontrnoet, stel die kind horn verder oop. As 

daar 'n verdere ontrnoeting plaasvind, stel die kind horn verder 

oop totdat die terapeut by die kern van die probleern uitkorn 

(Vander Merwe en Jacobs 1992:111). 

Dit beteken dus dat 'n terapeut nie na willekeur in die leef

wereld van 'n kind kan inbeweeg nie. Hy word toegelaat as hy 

deur die skepping van die regte klirnaat, bewys kan lewer dat 

hy vir die kind orngee en die kind as kind en unieke mens aan-
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vaar. Hoe dieper die kind in nood alreeds in sy eie wereld te
ruggetrek het, hoe meer intensief sal die terapeut sy tegnieke 
moet toepas, voordat die kind die terapeut in sy leefwereld 
sal toelaat. 

Indien die kind sy leefwereld "oopmaak" maar die terapeut is 

nie in staat tot raaksien, raakhoor en raakvoel nie, kan die 

volgende gebeur: 

* Die kind ervaar frustrasie en aggressie. Jacobs (1981 :335) 

wys daarop dat hy alle vertroue in die terapeut kan verloor, 

met die gevolg dat die terapie misluk. 

* Die gevolg van die frustrasie wat deur die kind ervaar word 

is dat hy sy leefwereld "toemaak". Jacobs {1981:335) se dat 

die kind nog meer terugtrek en algaande net luister na dit 

wat die terapeut se en daarmee saamstem. Hy mag ook oorgaan 

tot selfverdediging. 

* Wanneer bogenoemde gebeur, begin die kind om die terapeut in 
'n verkeerde rigting te lei. Hy praat dan oor onbenullighe

de. Wanneer die kind egter enigsins weer 'n bewys ontvang 

dat die terapeut omgee en hom aanvaar, gee hy aan die tera

peut weer 'n kans om in sy leefwereld in te beweeg. Hy doen 

dit deur sy leefwereld weer oop te maak met die hoop dat 

hulle mekaar kan ontmoet, sodat die terapeut werklik sy pro

bleem sal kan verstaan (Vander Merwe en Jacobs 1992:112). 

Die inkkladmetode hied die terapeut gulde geleendheid om die 
kind dop te hou, om na hom te luister en sy huidige gemoeds
toestand agter te kom. Die terapeut is intens betrokke by die 
inskakeling van hierdie metode, die kind voel derhalwe aan dat 

hy nie alleen staan in die terapeutiese gebeure nie. 

Wanneer hierdie genoemde voorwaardes nagekom is, is sukses

volle terapie steeds nie verseker nie. Ander faktore dra by 

tot probleme in terapie, veral in kinderterapie. 

3.3 Taalonvermoe by veral jong en milieugestremde kinders: 

By sommige kinders is hul beheersing van die taal onvoldoende, 

daarom sukkel hulle om hul probleme tesame met hul gevoelens 
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te verbaliseer. Volgens die moderne taalbeskouing berus die 
mens se vermoe om te kommunikeer op twee belangrike faktore 
naamlik taalvermoe en taalgebruik. Die taalvermoe (linguis
tiese vermoe) verwys na die kennis van 'n taal wat ons in 
staat stel om uitinge in die besondere taal voort te bring en 

te verstaan. Taalgebruik verwys na die voortbrenging van ui

tinge. Aarselinge; pauses en versprekings is almal onvolmaakt

hede in taalgebruik, maar dit dui nie noodwendig op 'n gebrek 

aan taalvermoe nie (Louw en Edwards 1993:389). 

Volgens Van der Stoep (1965:48) is die stigting van 'n leef

wereld sander taal onvoldoende. Taal is dus 'n middel om vol

waardig te ken en te rangskik (arden). Hiermee blyk dit dan 

ook dat daar 'n intieme verwantskap tussen taal en denke be

staan. Denkende deelname aan die werklikheid behels 'n tipe 

aktiewe handelingsakt waartydens die werklikheid vanaf 'n 

veelheid tot 'n eenheid geherstruktureer en georden word (Son

nekus 1973:46). 

Taalontplooiing hou regstreeks en wedersyds verband met denke. 

Sodra die denke in taalvorm kristalliseer, bied hierdie taal

vorm 'n steunpunt vir die denke tot 'n verdere ordening, kate

gorisering en abstrahering waardeur nie net die taal nie, maar 

ook die kinderlike belewing, betrokkenheid, betekenisgewing en 

daarom ook die kinderlike denke na 'n hoer vlak styg (Vrey 

1979:306). Volgens Vrey (1979:307) is 'n kind met 'n gebrekki

ge taalvermoe nie tot volwaardige aktualisering van sy intel

ligensie in staat nie. 

Volgens Sonnekus (1973:133) is taal by uitstek 'n aangeleent

heid van psigiese lewensvoltrekking en is as sodanig kommuni

kasiemiddel, denkmiddel, intelligensie - aktualiseringsmiddel, 

gevoelsmiddel, ekspressiemiddel en ontdekkingsmiddel. 'n Jong 

kind wat besig is met taalverwerwing en 'n milieugestremde 

kind wat 'n gebrek toon as gevolg van min stimulasie en bloot

stelling, is nie in staat om hom of haar voldoende uit te druk 

tydens diagnose en terapie nie. Dit skep heelwat probleme vir 

die terapeut om by die werklike probleem uit te kom asook om 

'n oplossing daar te stel. 

Pretorius (1976:135) som die taalprobleem soos volg op: "Die 

jong kind kan nie oor sy probleme 'n gesprek voer nie, om dit 
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te onthul, of om daarvan verlos te word nie omdat: 

* hy nie oor die taal daartoe beskik nie; 
* hy nie sy probleem met insig kan ontleed nie, dit is vir hom 

nie 'n verstandskonflik nie, maar 'n gevoelskonflik; 

* kommunikasie met die opvoeders in elk geval versteur is; 

* onvermoe om gevoelens en emosies te wys en daaroor te ge

sels. 

Die kompleksiteit van gevoelens en emosies en die aanleer van 

hoe om dit te kommunikeer is 'n verdere probleem waarmee die 

terapeut te kampe het. Omdat die mens nie gedagtes kan lees 

nie, is die oordrag van gevoelens, opinies, gedagtes, wense en 

kennis belangrik, aangesien die gebrek aan oordrag kan lei tot 

frustrasie wat op onaanvaarbare wyse (byvoorbeeld, aggressie, 

vernielsug, ensovoorts) tot uiting kan kom (Margow en Oxtoby 

1988:76). 

Geen gevoelens is ooit verkeerd nie, maar die manier van uit

druk wel. Gevoelens kom spontaan by kinders op. Dit kan nie 

met 'n knoppie gekontroleer word nie (Margow en Oxtoby 1988: 

75). Volgens hierdie skrywers is gevoelens nes gedagtes; dit 

is 'n natuurlike reaksie van die liggaam en verstand op om

standighede waarin ons, ons bevind. 

Volgens Louw en Edwards (1993:484) is meeste definisies oor 

emosies eenders en wel omdat hulle meestal saamstem dat emosie 

'n reaksie op 'n stimulus is wat 'n kognitiewe-, fisieke- en 

'n gedrags- of uitdrukkingskomponent behels. Weiten (1989: 

237) sluit hierby aan dat 'n emosie 'n reaksie op 'n ontlok

kende stimulus is en bogenoemde komponente insluit. Daarom 

gaan 'n emosionele ervaring volgens hom gepaard met 'n ver

skeidenheid van ingewikkelde fisiologiese veranderinge wat va

riasies van die pupilgrootte, asemhaling, hartklop, bloeddruk 

en bloedstolling insluit. 

Hierdie fisiologiese veranderinge word deur die brein, die ou

tonome senuweestelsel en die endokriene kliere gereguleer 

(Weiten 1989:238). Die ervaring van emosie gee gewoonlik aan

leiding tot sekere gedragspatrone. Dit behels die gedragspa

trone waardeur die emosie ervaar word wat teenoor ander mense 

uitgedruk of oorgedra word (Louw en Edwards 1993:486). 
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Mense maar veral kinders vind dikwels om 'n verskeidenheid re

des dit baie moeilik om hul emosies uit te druk. In sommige 

gevalle is dit omdat hulle eenvoudig nie besef watter emosies 

hulle ervaar nie. Selfs al weet ons watter emosies ons ervaar, 
ontken ons dit dikwels of steek ons hulle minstens weg om ons 

selfbeeld te beskerm of om aan sosiale konvensie te voldoen 

(Louw en Edwards 1993:488). 

In gevalle waar mense wei hul gevoelens erken en uitdruk, on

derbeklemtoon hulle dit dikwels ten einde spot te vermy. Soms 

word ware gevoelens vanwee beleefdheid of bedagsaamheid teen

ocr ander ontken. Dit is dus duidelik dat wat mense van hulle 

gevoelens se, nie altyd weerspieel hoe hulle werklik voel nie. 

Daarom is dit nodig om op te let na ander wyses waarop mense 

aan hul emosies uitdrukking gee (Louw en Edwards 1993:490). 

Verder se die skrywers dat die aard van ons emosiosionele re

sponse tot 'n groot mate afhanklik is van wat ons dink, in 'n 

spesifieke situasie gebeur. Dit is dus afhanklik van oortui

gings, cordele en gevolgtrekkings. 

Volgens Margow en Oxtoby (1988:76) kan 'n kind emosioneel 

doodgaan indien hy nie geleer word om ongewenste gevoelens te 

probeer hanteer nie. Kinders weet nie hoe om op aanvaarbare 

wyse uiting te gee aan hulle gevoelens nie. 'n Mens word nie 

met hierdie vermoe gebore nie. 'n Mens leer dit in jou kinder

tydperk aan, en sluit gevoelens van liefde, seksuele gevoe

lens, woede en skuldgevoelens in. So word 'n belangrike hoek

steen vir al die kind se toekomstige emosionele verhoudings 

gele. 

Ouers blokkeer dikwels onwetend kommunikasie en so die uitdruk 

van ware gevoelens deur ongewenste opmerkings. Die kind moet 

voel dat hy verstaan word; dit bevorder kommunikasie. Empatie 

en tekens van begrip, tesame met die beperking van raas en 

kritiek lewer, bevorder kommunikasie op die weg na volwassen

heid. 

Die inkkladmetode bied die geleentheid aan die kind om sy 

gevoelens, al is dit op verklarende wyse, te ontbloot. Dit kan 

derhalwe 'n wyse van ontlading wees. Die kind se response kom

munikeer ook aan die terapeut meer as wat die kind in woorde 



17 

kan se of wat sy vrese hom sal toelaat om te se. 

3.4 Voorbedagte vrese teenoor die terapeutiese situasie: 

Vrees is die grootste struikelblok in die pad van eerlike kom

munikasie. Deur aan te dui dat die terapeut in hom as kind 

glo, maak hy die kind gewillig om dinge met hom te deel en hom 

tevrede te stel (Margow en Oxtoby 1988:30). 

Soos gesien in die vorige punt is goeie taalgebruik en kommu

nikasietegnieke nodig vir kinders om hulle gevoelens te wys en 

te verwoord. Goeie kommunikasie dra by dat die kind se verhou

dings met ander verbeter. Goeie verhoudings laat hulle geed 

voel cor hulle self, en mense wat positief teenoor hulle rea
geer, gee aan hulle die terugvoer wat nodig is vir 'n goeie 

selfbeeld. Kinders word diep geraak deur dinge wat by die huis 

gebeur. Die gemoedstoestand waarin 'n kind by die terapeut op

daag, word regstreeks deur omstandighede tuis bepaal (Margow 

en Oxtoby 1988:52). Volgens die skrywers kan angs ontstaan by 

beide 'n outoritere en laissez-faire kinderopvoedingstyl, ter

wyl by 'n demokratiese opvoedingstyl waar bree perke gestel 

word en deurgaans raad gegee word, die kind 'n veiligheidsge

voel ervaar wat nodig is vir openlike kommunikasie tussen 'n 

volwassene en 'n kind {Margow en Oxtoby 1988:21). 

'n Vrees om foute te begaan en om deur 'n volwassene afgeran

sel te word, kniehalter sulke kinders wanneer hulle in 'n te

rapeutiese situasie meet waag. Hulle sukkel dikwels om hegte 

verhoudings met mense van dieselfde geslag as die bestraffende 
ouer aan te gaan en dit is dikwels vir hulle moeilik om ander 

mense se woede te kan hanteer. 'n Kind wat altyd vertel word 

wat hy meet doen en wat hy meet dink, wat aangese word om nie 
te stry en tee te praat nie, wat waarskynlik gestraf sal word 

wanneer hy dit wel doen, sal heel moontlik sy gedagtes vir 

homself hou. 

In kinderterapie word heel dikwels met sulke kinders gesukkel 

om positiewe kontak te maak. Hulle vrees word na die terapeu

tiese situasie oorgedra. Die kind wantrou aanvanklik die 

vreemde terapeut. Kinders word op aandrang van onderwysers of 

ouers by die onderwyshulpsentrums aangemeld. Die kind bevind 

homself meestal in 'n gedwonge situasie waarvoor hy glad nie 
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lus is nie. 

3.5 Probleme ervaar binne werksomstandighede: 

Baie skole wat deur die onderwyshulpsentrums bedien word, is 

veraf gelee. Genoegsame tyd om verhouding te stig ontbreek 

dikwels. Baie tyd word deur projeksietoetse in beslag geneem; 

nie alleen is die afneem van die toetse tydrowend nie, maar 

ook die verwerking en die interpretasie daarvan. Addisionele 

kennis en gevorderde tegniese opleiding aan die kant van die 

ondersoeker is by die meeste van die projeksietoetse nodig. 
Die subjektiewe faktor in die beoordeling van die gegewens mag 
verskillende interpretasies by verskillende ondersoekers tot 

gevolg he. Die terapeut se kennis, insig en vermoens is mees

tal nie opgewasse teen al die verskansings waarin die mens 

teenoor homself en teenoor ander staan nie. Daarom word dit 

soms 'n lang proses en vereis dit die gebruik van die onder

houd in terapie, om by die betekenisvolle aspekte van iemand 

se menswees uit te kom. Betekenisvolle belewinge sal noodwen

dig ook in meeste onderhoude verborge bly omdat motivering vir 

selfopenbaring ontbreek (Du Toit 1974:9). 

3.6 Die inkkladmetode as bykomende projeksietoets: 

Die inkkladmetode as bykomende projeksietoets, kan talle pro

bleme wat met bestaande tegnieke gepaard gaan, aanspreek. Die 

inkkladmetode (waar die kinders hulle eie inkkladde maak) kan 
'n interessante en goedkoop speletjie vir die kind wees. Die 
terapeut betrek die kind makliker omdat sy aandag met die op

drag opgeeis word. Hierdie tegniek is nie tydrowend nie; ver
der is dit ook maklik en verg nie baie infrastruktuur om van 

die metode gebruik te maak nie. Die inkkladmetode is derhalwe 

baie geskik vir die werksomstandighede van die skoolsielkun

dige. Deurdat die kind oor sy inkkladde gesels en se wat hy 

sien word die geleentheid geskep om sy leefwereld te betree 

sender dat hy daarvan bewus is. Die inkkladde is die medium 

waarbinne sy gedagtes en gevoelens konkrete werklikhede word. 

'n Verdere voordeel is dat dit oor kulturele grense heen sny. 

In die ondersoeker se ervaring met swart- en Indier kinders 

het dit aan die lig gekom dat hierdie kinders in so 'n mate by 
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die maak van die inkkladde as spel betrokke geraak het dat 
hulle onbewustelik meer van hulle self weergegee het as wat 
hulle onder ander omstandighede sou kon doen. 

4. PROBLEEMSTELLING: 

Aan die hand van die voorafgaande kan die volgende vrae gevra 

word: 

1. Kan 'n rasionaal vir die gebruik van die inkkladmetode in 

kinderterapie bepaal word? 

2. Kan 'n terapeutiese model uit hierdie rasionaal ontwikkel 

word met ander woorde, kan die vermoedens wat hierbo genoem 

is in die terapeutiese situasie bevestig word? 

3. Kan die metode effektief in kinderterapie en diagnose 

gebruik word? 

5. DOELSTELLINGS: 

* Daar sal gepoog word om 'n teoretiese begronding vir die ge

bruik van die inkkladmetode in diagnose en terapie daar te 

stel (aansluitend by punt een hierbo). 

* Die ontwikkeling van 'n terapeutiese model uit hierdie 
teoretiese onderbou (aansluitend by punt twee hierbo). 

* Die toepassing van die model en die dokumentering daarvan 

(aansluitend by punt drie hierbo). 

* 'n Kritiese evaluering van die ondersoek. 

6. METODE VAN ONDERSOEK: 

Twee belangrike aspekte kan onderskei word, naamlik: 

6.1 'n Literatuurstudie: 

In hierdie afdeling sal gepoog word om vas te stel wat ander 

navorsers oor die inkkladmetode geskryf het. 'n Kritiese be

skrywing van die feite uit die literatuur behoort baie daartoe 

by te dra om beter insig te kry oor die aard van die inkklad

metode as tegniek in terapie en diagnose. 

6.2 Die empiriese ondersoek: 
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In die empiriese ondersoek sal die inkkladtegniek in idiogra

fiese studies gebruik word om meer lig op die probleem te 

werp. 'n Paging sal hiermee aangewend word om tot die ontdek

king van nuwe feite te kom waardeur die doelstellings van 

hierdie ondersoek verwesenlik kan word. 

7. BEGRIPSVERKLARING: 

Omdat daar in hierdie verhandeling telkens bepaalde begrippe 

gebruik sal word, is dit noodsaaklik dat die begrippe omskryf 

word ten einde verwarring wat hieroor mag ontstaan uit te 

skakel. 

Wanneer na die titel van hierdie verhandeling gekyk word naam

lik: "Terapie met kinders volgens die inkkladmetode: 'n siel

kundig-opvoedkundige benadering" staan die volgende begrippe 

sterk op die voorgrond: 

(1) Terapie 

(2) Inkkladmetode 

(3) Sielkundig-opvoedkundige benadering 

Die begrippe word nou verder omskryf: 

7. 1 Terapie: 

Terapie volgens Fritz (Read en Simon 1975:137) aangehaal deur 

Jacobs en Vrey (1982:79) is die herstel van innerlike beheer 
(inner control) wat verkrummel het. 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:79) bevind die kind homself ge

durig tussen die pole "Ek kan" en "Ek kan nie". 'n Belewing 
van "Ek kan nie" is essensieel (anders bevind die kind hom in 

'n fantasiewereld). Tydens opvoeding word take aan hom gestel 

wat hy as 'n uitdaging beleef en met steungewing baasraak, en 

dan beleef hy sukses. Die "Ek kan nie" verander in "Ek kan". 

Die terapeut se terrein behels dus die situasie waar die 

innerlike beheer (beheersing) verkrummel het. Derhalwe steun 

die terapeut die kind tot herstel van innerlike beheer sodat 

hy beleef en glo en oortuig raak dat "ek kan nie" met die be

heersing van die taak "ek kan" kan word. Die terapeut het te 
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doen met die kind by wie "Ek kan nie" oorheers, wat minder
waardig voel en vir wie die selfstandigheidstaak (bv. skryf, 
spel, lees, ensovoorts) nie 'n uitdaging is nie, maar 'n berg 
waaroor hy nie kan kom nie. 

Die arbeidstaak van die terapeut sentreer dus om die herstel 

van die eiewaarde by die kind. Nadat die kind se verdedig

ingsmeganismes geidentifiseer is asook die mate van innerlike 

kontrole begin hy aan die herstel van 'n reele selfidentiteit 

en verhoging van eie waarde werk. Dit doen hy deur hom toe te 

spits op die bates van innerlike kontrole waaroor die kind be

skik. 

Die terapeut se strategiee moet berus op sodanige optrede 

{steungewing) dat eie waarde herstel word en selfstandig

heidstake en selfaktualisering as uitdagings beleef word. 

Hierdie steungewing aan die kind met probleme is belangrik, 

aangesien dit die "ek kan nie" binne die psigodinamiek ver

ander na "ek kan". Terapie het met ander woorde die taak om 

hierdie dinamiek onder beheer te bring (Jacobs & Vrey 1982: 

80). 

Kwakkel-Scheffer (1972:109) omskryf die onderhawige vorm van 

pedoterapie in bree trekke soos volg: Die terapeut sluit hom 
aan by die kind wat impasse geraak het, wat te kampe het met 

'n besondere vorm en mate van hulpeloosheid. Die kind word in 

kommunikasie (deur illusiewe spel of beeld) gesteun tot perso

nale singewing. As die terapie bevredigend verloop, sal die 

kind hom weer veilig voel en weer durf oorgaan tot eksplorasie 
{in die vorm wat by sy leeftyd en aard pas). Hy kan weer vol

uit verder lewe, omrede hy weer gemotiveer is daartoe. 

7.2 Die inkkladmetode: 

Die inkkladmetode is 'n projeksietegniek wat gebruik maak van 

bilateraal-simmetriese inkkladde wat self deur die kinders ge

maak word. Die kind moet daarop reageer deur te se wat elke 

inkklad sou kon voorstel. Verskillende kleure (chromaties as

oak achromaties) word gebruik. 

Die toetsling se response word hoofsaaklik volgens die idio

grafiese metode ge1nterpreteer. Dit behels die interpretasie 
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van simboliese betekenisse van die persepsies asook gesprek

voering oor sy response om sodoende sy leefwereld te betree 

sonder dat hy bedreig voel en derhalwe waardevolle inligting 

en gevoelens inhibeer. 

Die toetsling se response is onder andere 'n aanduiding van 

die volgende aspekte: 

* die toetsling se emosionele en impulsiewe neigings; 

* introversie; 

* intelligensie; 

* geestesversteurings; 

* relasiepatrone. 

Die resultate kan 'n geheelbeeld van die toetsling se 

persoonlikheid bied. 

7.3 'n Sielkundig-opvoedkundige benadering: 

Die inkkladmetode word vanuit 'n sielkundig-opvoedkundige be

nadering bestudeer. Die ondersoeker gaan dus van die volgende 

standpunt uit: 

Die mens gee voortdurend betekenis aan sy leefwereld. Dit is 

'n basiese psigiese aktiwiteit. Elke mens se betekenisgewing 

is vir homself sinvol, al sou dit nie vir ander so voorkom 

nie. Die mens poog om aan alles wat in sy leefwereld verskyn, 

betekenis te gee. 

Betekenisgewing kan verskillende vorme aanneem. So kan 'n per
soon ook aan vormlose materiaal betekenis probeer gee. Beteke

nisgewing is uniek en geskied vanuit 'n eie verwysingsraam

werk. 

Daar sal heel moontlik ooreenkomste tussen persone se bete

kenisgewing aan objekte en idees wees, want objekte en idees 

dra gemeenskaplike betekenisse wat met die verloop van tyd tot 

stand gekom het. Vir die individu kom daar egter belewings

nuanses by wat uit die verlede, met ander woorde uit vorige 

ervaring spruit. Dit bepaal dan ook sy gedrag en mate van be

trokkenheid by sy leefwereld en aktiwiteite. 

Betekenisgewing aan inkkladde is derhalwe 'n aanduiding van 
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wat in die kind se verlede gebeur het, hoe hy daarby betrokke 
was en hoe hy dinge beleef het. Dit dien derhalwe as aanwysing 
van hoe gestolde ervaringsreste verwerk is. 

Die inkkladmetode word in samewerking met ander toetse vir 

diagnostiese insigte as riglyne gebruik om die voortgesette 

terapeutiese bemoeienis met die kind te beplan. Die ondersoek 

sowel as die interpretasie sal vanuit 'n sielkundig-opvoed

kundige oogpunt geskied. 

Omdat die terapeut nie alwetend is nie en omdat hy nooit 'n 

persoon se leefwereld van buite af ten volle sal kan verstaan 

nie, is dit belangrik dat hy hom van sy eie vooropgestelde 

idees omtrent die kind of menslike gedrag, sal distansieer. Hy 

kan die inligting verkry deur gesprekvoering tydens die onder

seek om beter insae te kry oor watter aspekte uit die verlede 

tot die spesifieke response aanleiding gegee het. Gesprekvoe
ring lei derhalwe tot meer outentieke insigte omtrent die kind 

se funksioneringspatroon. 

8. PROGRAM: 

Hoofstuk een dien as orientering en handel oor die probleem

ontleding en probleemstelling. Hierdie hoofstuk poog om aan te 

dui dat kinderterapie dikwels moeilik in die praktyk implemen

teerbaar is~ en dat moontlike tekorte in bestaande projeksie

tegnieke daartoe hydra. 

Die titel van die verhandeling is TERAPIE VOLGENS DIE INKKLAD

METODE: 'N SIELKUNDIG-OPVOEDKUNDIGE BENADERING. Aangesien die 

inkkladmetode as bykomende projeksietoets voorgestel word, 
handel hoofstuk twee oor die begrip, projeksie in die algemeen 

asook moontlike tekorte wat by sommige bestaande verkennings

media blyk. 

Die idee vir die gebruik van die inkkladmetode is ontleen aan 

die Rorschachtoets. Daar word derhalwe in hoofstuk drie na die 

ontstaan, ontwikkeling en interpretasiemoontlikhede van die 

Rorschach gekyk. 

Hoofstuk vier word aan die inkkladmetode as bykomende 

projeksiemedium gewy. Die rasionaal vir die gebruik van die 
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inkkladmetode word hierin verduidelik. Sommige beginsels wat 
by die interpretasie van die Rorschachprotokol beslag gekry 

het, sal in die rasionaal vir die gebruik van die inkkladme
tode neerslag vind. 

In hoofstuk vyf word die navorsingsontwerp bespreek waar ge

poog sal word om riglyne daar te stel waarvolgens die inkklad

metode vir diagnose en terapie aangewend kan word. 

Hoofstuk ses bevat die gegewens wat uit die navorsing verkry 

is. Twee gevallestudies sal volledig bespreek word om die 

moontlikheid van die inkkladmetode as projeksietoets te illus

treer. Daar sal oak van eksemplariese snitte gebruik gemaak 

word om sodoende die inkkladmetode as projeksietoets verder te 

illustreer. 

In hoofstuk sewe word gepoog om die navorsingsgebeure te eva

lueer en aanbevelings te maak wat vir die terapeut wat ge

moeid is met kinderterapie van nut kan wees. 
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HOOFSTUK 2 

PROJEKSIE 

1. INLEIDING: 

Die inkkladmetode as 'n moontlike projeksietegniek skep 'n be

hoefte om na projeksie oor die algemeen te kyk, maar ook in 

besonder na verskillende projeksietegnieke en die moontlike 

tekortkominge wat daaruit mag blyk. Die ondersoeker poog ver

der om die belangrikheid van 'n projeksietegniek vir diagnose 

en terapie uit te wys. 

2. DIE AARD VAN PROJEKSIE: 

Volgens Gouws, Meyer et al (1982:242) is projeksie die volgen

de: 

* 'n Verdedigingsmeganisme waarin 'n persoon op 'n onbewuste 

vlak sy eie onaanvaarbare wense, trekke, tekortkomings, 

houdings of subjektiewe gevoelens aan ander toeskryf. So glo 

die suinige persoon byvoorbeeld dat ander ook suinig is. 

* Die proses waardeur 'n persoon objektiewe stimuli waarneem 

en interpreteer ooreenkomstig sy persoonlike belange, be

geertes, vrese en verwagtings. Dit kom veral voor as die 

stimuli nie duidelik gestruktureerd is nie, soos in die 

geval van projeksietegnieke. 

* Oordrag van senuwee-impulse vanaf laer sentra na spesifieke 

areas van die serebrale korteks. 

Volgens Wiechers (1979:66) kan die woord projeksie etimologies 

van die Latynse woord proicere, wat letterlik beteken "om vo

rentoe te gooi", afgelei word. Volgens Jacobs (1981:230) het 

die term projeksie sy ontstaan te danke aan psigoanalitiese 

konsepte. In die psigoanalitiese teorie is projeksie een van 

die verdedigingsmeganismes wat deur Freud beskryf is. Volgens 

die psigoanalitiese literatuur vind projeksie plaas wanneer 

die persoon met probleme hom verdedig teen onaanvaarbare im

pulse binne homself, deur dit op ander persone oor te plaas. 
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Pretorius (1976:104) beskryf dit soos volg: "Projeksie is 

afweer. Die kind raak van sy nie-verwerkte belewinge ont

slae ... ". Die kind beskerm homself deur dit waaroor hyself 
beangs is aan die figuur in die projeksiebeeld toe te skryf. 

Pablo (Jacobs 1981:231) se oor projeksie: "it is a sort of a 

psychological screen on which we project an adventurous film 

of our inner experience, of our inner world, sometimes as it 

is, at other times as we would like it to be". Van Niekerk 
(1978:138) beweer dat ekspressie ook projeksie kan insluit, 

byvoorbeeld as die kind se dat die figuur wat hy geteken het 

vir hom soos 'n beangste persoon lyk, het hy inderdaad sy eie 

angsbelewing in sy tekenbeeld geprojekteer. waar die kind by

voorbeeld aan sy blydskap uiting gee deur 'n bos blomme te te

ken, is dit ekspressie, maar indien hy aan die ekspressiemate

rie 'n vorm toedig wat hy self is, maar wat hy nie van homself 

aanvaar nie, is dit projeksie. 

Van Niekerk (1978:138) tref die volgende onderskeid tussen 

ekspressie en projeksie: In ekspressie kommunikeer die persoon 

"bewustelik" of "onbewustelik" met 'n ander. Ekspressie is 

slegs sinvol as 'n handeling wat as kommunikasie gesien kan 

word. In projeksie is daar dus sprake van 'n gevoelsmatige ui

ting waardeur die persoon dit wat op homself van toepassing 

is, op ander van toepassing maak. 

Freeman (1956:503) definieer projeksie as: "one that provides 

the subjects with a stimulus situation, giving them an oppor

tunity to impose upon it's private needs and their particular 

perceptions and interpretations". 

Klepsch en Logie (1988:8) voel dat elke aksie wat voortgaan 

van die menslike liggaam, mee gekommunikeer word - daar word 

nie net met woorde gekommunikeer nie; maar met onbewustelike 

gebare, bewegings, maniere van staan, sit en loop, dansstyle 

en handskrif, choreografie, kreatiewe skryfstyl, musiek en 

kuns. Of die persoon dit nou wil weet of nie, die self word in 

elkeen van hierdie aktiwiteite geprojekteer. Onbewustelike ge

bare, kan byvoorbeeld, 'n persoon se ware gevoelens of ge

moedstoestand openbaar. 

3. WAT IS PROJEKSIETEGNIEKE? 



27 

Volgens Gouws et al {1981:242) is 'n projeksietegniek/toets 'n 
relatief ongestruktureerde, maar tog gestandaardiseerde situa
sie of stimuli waarop die toetsling so vrylik as moontlik meet 

reageer en wat volgens veronderstelling 'n aanduiding kan gee 

van die toetsling se persoonlikheidsbeeld, sy reaksiepatrone 

en die wyse waarop hy sy wereld sien. 

Ekspressie- en projeksietegnieke is derhalwe ongestruktureerde 

persoonlikheidstoetse. Dit is met ander woorde tegnieke wat 
nie volgens 'n nasienmasker nagesien word nie. Vir hierdie 

toetse bestaan daar nie bepaalde norme nie, sodat die resulta

te nie veralgemeen kan word nie (Van Niekerk 1978:135). By 

projeksietoetse word gebruik gemaak van kort, algemene in

struksies om die kind op vaag omlynde prikkels te laat rea

geer. Hierdie prikkels werk in op die onderbewussyn en op die 

apperseptiewe laag. Die uitvoering van die gedrag hied onbe
perkte moontlikhede. Daar is byvoorbeeld geen regte of ver

keerde antwoorde of reaksies nie (Barnard 197~:245). Die uit

gangspunt is dat die manier waarop die kinders die toetsmate

riaal waarneem, interpreteer en die situasie opbou, grondlig

gende aspekte van sy psigiese prosesse sal openbaar. Daar word 

dus verwag dat die toetsmateriaal sal dien as 'n soort skerm 

waar hy onder andere sy besondere idees, houdinge, aspirasies, 

vrese, bekommernisse en aggressies sal projekteer (Barnard 

1975:245). 

Volgens Louw en Edwards (1993:42) word die toetsling tydens 'n 

projeksietoets gekonfronteer met relatief ongestruktureerde 

stimuli (byvoorbeeld inkkladde) wat op verskillende wyses ge-

1nterpreteer kan word. Die veronderstelling is dat die toets
ling se onbewuste drang en neigings in sy interpretasies tot 

uiting kom. ,Omdat die respondent nie weet wat die bedoeling 

met die stimulus is nie, projekteer hy sy eie betekenisse op 

die stimulus. Sodoende openbaar hy iets van sy bewustelike en 

onbewustelike fantasiee, gevoelens, wense, behoeftes, waardes, 

motiewe, en so meer (Owen en Taljaard 1989:348). 

Projeksie vereis derhalwe 'n soort skerm waarop geprojekteer 

kan word. Volgens Jacobs en Vrey (1982:60) gee 'n projeksie

toets aan die terapeut 'n beeld van hoe die kind sy wereld 

waarneem, met ander woorde hoe hy sy wereld beleef, hoe hy hom 

in sy wereld gedra, daarin optree, daarin handel en daarin 
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waag. Deur dit te doen, sal die toets aan die terapeut inlig
ting verskaf oor die kind se vrese, behoeftes, verhoudlngs met 
mense, verhouding met homself, die wyse waarop hy homself eva
lueer, wat hy van homself as mens dink, en dies meer. 

Anders gestel, so 'n toets gee waardevolle inligting oor die 

kind se relasies met volwassenes, met ander kinders, met sy 

portuur, met homself, asook van sy waaghouding. Verder lig dit 

die terapeut in oor die kind se persoonsbeeld. Die manier 

waarop hy betekenis gee aan hierdie relasies, met ander woor

de, beleef hy dit as vyandig, aangenaam, neutraal, ensovoorts. 

Die kind se identiteite word aangespreek, met ander woorde, 

hoe lyk sy kern- en sy statusidentiteite. Identifiseer die 
kind met sy eie geslag? Waarheen is hy oppad, waarna streef 

hy, wat wil hy bereik? Is sy identiteitsvorming sodanig dat hy 

daarop kan terugval wanneer dit nodig is? Laastens kry die te

rapeut insae oor die kind se selfkonsep. Die terapeut kan ag

terkom of die kind vertroue in homself as persoon het, en of 

hy in staat is om te waag, en of hy 'n positiewe toekomsdoel 

nastreef (Jacobs en Vrey 1982:61). 

Volgens Owen en Taljaard (1989:348) is die beginsel waarop die 

projeksietegniek berus, die volgende: - dat alles wat ons doen 

in mindere of meerdere mate ons persoonlike stempel dra. Die 

persoonlikheid sal ook die wyse waarop 'n mens waarneem, bein

vloed. 

Projeksietoetse sluit meetinstrumente in soos die onvoltooide 

sinnetoets, interpretasie van spel, en tekentegnieke. Die ba
siese veronderstelling wat hierdie benadering onderle is die 

relatiewe dubbelsinnige aard van die materiaal wat gebruik 

word deur die kind om response te maak waar hy dit andersins 

moeilik sou vind. Tydens sy response organiseer hy sy eie ma

teriaal in terme van sy eie motiverings, persepsies, houdings 

en ander aspekte van sy persoonlikheid (Du Toit 1974: 10). 

'n Voorbeeld van een projeksiemetode is om 'n kind 'n prent te 

wys van 'n familie of 'n klaskamer en dan vir hom te vra om 'n 

storie daaroor dit te vertel. Dit word aanvaar dat die kind 

homself in die storie projekteer, en oor homself, sy skool, sy 

familie ensovoorts praat. Vraagstelling aangaande die storie 
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kan addisionele inligting meebring (Du Toit 1974:11). 

In die geval van inkvlekmedia word plate met simmetriese ink

vlekke aan die kind voorgele en word van hom verwag om sy ver

beelding te gebruik en te vertel wat hy sien. Volgens Nel en 

Pretorius (Kapp 1991 :231) word uit die interpretasie van die 

kind se antwoorde afleidings gemaak oar die kwaliteit van sy 

kognitiewe lewe (sy intelligensie, denke, waarneming, fanta

sie) asook oar die aard van sy intensionaliteit. 

Ander projeksietoetse wat in kinderterapie gebruik word, is 

die volgende: 

* Die Rorschachinkvlekmedium. 

* Die TAT (Tematiese Appersepsietoets). 

* CAT (Children's Apperception Test). 

* Rosenweig-Frustrasieprente. 

* Die Szonditoets. 

* Woordassosiasietoets. 

* Suid-Afrikaanse Prente-Analise-Toets. 

* Die Vierplate-Toets van Van Lennep. 

* Die Columbusserie van Langeveld. 

* Die Dusstoets. 

* Onvoltooide sinnetoets. 

* Von Staabs scenotoets. 

4. DIE WAARDE VAN PROJEKSIETEGNIEKE: 

Die waarde van die projeksietegniek le daarin dat dit minder 

kwesbaar is vir bewustelike manipulasies deur die respondent. 

Die nasien of evaluering van projeksietoetsresponse is oar die 

algemeen afhanklik van die ervaring, insig en vaardigheid van 

die terapeut. 

Volgens Ames, Learned, Metraux en Walker (1977:1) kan projek

sietegnieke, as hulle met omsigtigheid geadministreer en na 

behore geinterpreteer word, perspektief op die volgende werp: 

* die kind se vlak van ontwikkeling; 

* sy aangebore individualiteit; 

* die kind se aanpassing wat hy tot sy lewenssituasie maak. 
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van Niekerk (1986:22) se in die verband dat die aard van me

dedelings by ekspressie en projeksie 'n aanduiding is van die 
kwaliteit van die kind se leervoltrekking, te wete die wyse 

waarop hy die inhoud arden en struktureer, die konkrete of ab

strakte aard van sy denke, sy kreatiwiteit en sy fantaserings

vermoe. 

Barnard {1975:248) sam die waarde van projeksietegnieke soos 

volg op: 

* Dieperliggende psigiese verskynsels wat deur middel .van an

der metodes moeilik bereikbaar is, word deur hierdie metodes 

geopenbaar. 

* Hierdie toetsing vind in 'n vermomde vorm plaas sodat kin

ders niks kan wegsteek wat hulle miskien graag sou wou ver

bloem nie. 

* 'n Studie word gemaak van die hele persoonlikheid en nie 

slegs van persoonlikheidsaspekte saos met ander metodes nie. 

* Gewoonlik is dit 'n baie goeie middel vir die terapeut om 

kontak (rapport) met die kind te maak. Die kind raak gou 

verdiep in die taak wat aan hom opgedra is en so verdwyn sy 

weerstand, selfbewustheid of senuweeagtigheid. 

* Hierdie tegniek, byvoorbeeld in spel of teken, is doeltref

fend met klein kindertjies wat nie kan lees nie, of wat 

taalprobleme het. 

Opsommend kan oor die waarde van 'n projeksietegniek gese word 

dat so 'n tegniek onontbeerlike inligting ten aansien van die 

kind as persoon in sy leefwereld verskaf. Die terapeut het 

hierdie waardevolle inligting vir diagnose en terapie nodig. 

5. DIAGNOSE EN TERAPIE AS EEN PROSES: 

Tydens die diagnose- en terapieproses kom projeksie ten op

sigte van die verskillende projeksiernedia sterk ter sprake. 

Talle sielkundiges huldig die opvatting dat diagnose en tera

pie gelyktydig plaasvind terwyl ander opvoedkundiges weer van 
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mening is dat dit apart van mekaar geskied. 

Die sielkundig-opvoedkundige benadering wat in hierdie verhan

deling gebruik word, noodsaak die ondersoeker om diagnose en 

terapie, as aspekte van dieselfde proses te beskou. 

Volgens Jacobs (1980:140-153) is diagnose 'n voorvereiste vir 

hulpverlening. Diagnose word aan die hand van die volgende 

diagnoseringsmodel van Jacobs gemaak. 

IDIOGRAFIESE NAVORSINGS- EN DIAGNOSERINGSMODEL: 

Vlak 5 
Irrasionele Beeld 

Vlak 4 

Persoonsbeeld 

Vlak 3 
Relas iebeeld 

Vlak 2 
Fenomeenbeeld 

Vlak I 
Funksioneringsbeeld 

Ouers 

Relasies 
met ouers 

II 

* Funksioneringsbeeld: 

Relasies met 
onderwysers, 

Die vlak van die irrasionele 

Betelcenisgewing aan: 

Relasies 
met 

Funksioneringsbeeld 

Relasies met 
objekte en idees 

II 

Relasies 
met self 

Dit is die aanmeldingsprobleem, byvoorbeeld swak skolastiese 
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prestasie, diefstal, enurese, stokkiesdraai, ensovoorts. 

* Fenomeenbeeld: 

Hier word daar nou op die probleem as sodanig gefokus. Alle 

aspekte van die probleem word hier deeglik ondersoek. Toepas

like verkenningsmedia kan hier ingeskakel word ten einde die 

probleem na te vors. 

* Relasiebeeld: 

Al die kind se relasies word nou beskryf. Die relasiebeeld gee 

aan die terapeut 'n aanduiding van die moontlike oorsake vir 

die funksioneringsbeeld. 

* Persoonsbeeld: 

Vanuit die relasiebeeld word die persoonsbeeld saamgestel. 

Hier gaan dit om die kind se betekenisgewing aan sy relasies, 

met ander woorde hoe sien hy die relasies. Daar word vanuit 

die kind se verwysingsraamwerk gewerk. Indien die kind se re

lasies met sy ouers byvoorbeeld deur middel van 'n tekening 

ondersoek word, is dit noodsaaklik dat met die kind daaroor 'n 

gesprek gevoer sal word ten einde vas te stel watter beteke

nisgewing hy aan die relasies gee. Die terapeut diagnoseer nie 

vanuit sy eie interne verwysingsraamwerk nie. 

* Die vlak van die irrasionele: 

As gevolg van die voortdurende wisselwerking tussen die self

konsep en selfaktualisering, gebeur dit dat die selfkonsep di

namies tussen twee pole beweeg, naamlik 'n hoe en 'n lae pool. 

Dit is wanneer die selfkonsep van die kind verby die lae pool 

nog verder beweeg dat die vlak van die irrasionele betree 

word. Die kind wat homself op hierdie vlak bevind, sal dit on

moontlik vind om rasioneel betekenis te gee. Dit is op hierdie 

vlak dat patologiese gedrag ontstaan wat gespesialiseerde kli

niese terapie vereis (Jacobs 1980:145-146). 

Dit is belangrik om daarop te let dat diagnose nie van terapie 

geskei word nie. Diagnose moet nie gesien word as 'n vooraf

gaande prosedure voordat daar met die werklike terapie begin 
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word nie. Diagnose vorm 'n integrale deel van die terapeutiese 

program. Daarom meet diagnose ook nie as 'n eenmalige proses 

beskou word nie. Diagnose strek tot in die terapie in die sin 

dat die terapeut voortdurend sy aanvanklike hipoteses aan nuwe 

inligting meet toets en evalueer namate die terapeutiese pro

ses vorder. Indien dit nie gedoen word nie, sluit die terapeut 

homself af vir enige verdere nuwe inligting wat in die loop 

van die terapeutiese proses na vore kern. 

Diagnose word gesien as 'n rigtingwyser waarlangs die terapie 

gedoen word. Op hierdie "terapeutiese pad" is dit nodig om 

telkens weer die rigtingwyser te raadpleeg en dit te evalueer 

ten einde vas te stel of die "regte pad" steeds bewandel word. 

6. DIAGNOSTIESE EN TERAPEUTIESE WAARDE ASOOK TEKORTKOMINGE WAT 

BLYK UIT BESTAANDE PROJEKSIETEGNIEKE: 

6.1 Inleiding: 

Afgesien van bogenoemde voordele (punt 4), blyk talle tekort

kominge wat uit literatuurstudie en ervaring van projeksie

tegnieke na vore gekom het. Probleme aangaande kinderterapie 

is reeds in die eerste hoofstuk behandel. Die ondersoeker het 

derhalwe 'n paar projeksietegnieke se diagnostiese en terapeu

tiese waarde asook moontlike tekortkominge ondersoek. Die 

ondersoeker het met hierdie projeksietegnieke naamlik spel, 

teken, en die Tematiese Appersepsietoets (TAT) be-kend geraak 

tydens haar opleiding as terapeut en by die Onderwyshulpsen

trum waar sy werksaam is. 

6.2 Spel 

6.2.1 Spel as projeksie: 

Volgens Faure (1966:25) is alle spelhandeling en alle spel

diagnostiek gebaseer op die veronderstelling dat daar 'n ver

band bestaan tussen die spel van 'n kind en sy lewe in die 

werklikheid, en dat die werklikheid tot 'n sekere mate in sy 

spel terug te vinde is. Vir die kind is sy spel by uitstek 'n 

kommunikasiemiddel en vorm dit die belangrikste deel van sy 

dialoog met sy leefwereld, aangesien die jong kind neg nie ocr 

voldoende taal beskik om as doeltreffende kommunikasiemiddel 
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te gebruik, in sy dialoog met sy leefwereld nie (Faure 1966: 

22). 

Indien ons aanvaar dat die stelling van Faure korrek is, dan 
moet ons spel sien as 'n projeksie van die kind se lewe as 

werklikheid in die speelwereld. 

Speelmateriaal, onder meer poppe, mens- en dierfigure, meubels 

en voertuie, dien as projeksiemateriaal en die speelwereld as 

skerm waarop geprojekteer word. In die gebruik en hantering 

van die speeimateriaal word gesoek na inligting aangaande die 

kind se affektiewe gesteldheid, sy vrese, angste, aggressie, 

gesindhede teenoor ouers, broers, susters en andere (Van Wyk 

1974:71). 

Volgens Van Wyk (1974:88) beteken projeksie vir die kind om in 

sy spel sy probleem deur eienskappe, aff~kte, gedraginge, hou

dinge en verhoudinge aan ander toe te ken, byvoorbeeld aan die 

miniatuur-figuurtjies in die Von Staabspelmedium. Voorts se 

Van Wyk (1974:88) dat projeksie 'n vorm van afweer is. Die 

kind verdedig homself deur projeksie. 

Van die bekendste speldiagnostiese toetse is, "die Make a 

Picture Story Method (MAPS) Van Sceidman" en die Scenotoets 

van Von Staabs. 

6.2.2 Spel as diagnostiese en terapeutiese middel: 

Die terapeutiese waarde en diagnostiese moontlikhede van spel 

in die spelhandeling en speldiagnostiek kan nie van mekaar ge

skei word nie. In die spelhandeling word diagnostiese momente 

voortdurend gevind en betekenisvolle speldiagnostiek is slegs 

moontlik nadat die kind reeds 'n aantal spelsessies bygewoon 

het, wat alreeds weer 'n deel van die spelhandeling vorm 

(Faure 1966:35). 

Die waarde van spel as 'n diagnostiese- en terapeutiese middel 

le in die volgende: 

* spel is die kind se dialoog, sy kommunikasiemiddel met sy 

wereld, die kind se mees natuurlike middel, waarmee hy uit

drukking gee aan dit wat hy ervaar en belewe. Met ander 
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woorde, dit bevorder begrip van die kind en sy verhouding 

met die wereld; 

* omrede die kind by die spelsituasie betrokke is, daaraan 

betekenis gee en daarvoor verantwoordelik is, kan die op
lossing van sy probleme in hierdie situasie geskied. Die 

kind wys waar en hoe hy gehelp moet word; 

* in die spelsituasie kan die kind op die hulp en steun van 

die terapeut reken. Hy leer om sy probleme te hanteer; 

* hy projekteer nie net die oorsaak van sy probleme in sy spel 

nie, maar ook die gedragsafwykings wat uit sy konflik 

spruit, byvoorbeeld aggressiwiteit, gebrekkige gesagsaan

vaarding, swak funksionering van die gewete, gebrek aan 

verantwoordelikheid, ensovoorts (Faure 1966:54); 

* uit die wyse waarop hy die speelwereld konstitueer kan die 

kind se belewing van die werklikheid waargeneem word; 

* volgens Margow en Oxtoby (1988:49) leer spel die kind groter 

bemeestering van die wereld en skep dit geleentheid om die 

verband tussen werklikheid en fantasie te ondersoek. Dit is 

'n veilige toetsterrein vir gedagtes. Dit leer die kind 

sosiaal aanvaarbare gedragsvorme en is 'n uitlaattklep vir 

aggressie; 

* Nickerson (1973) se dat speel, 'n kind se natuurlike manier. 

vir selfekspressie, eksperimentering en leer is. Verder se 

hy dat speel die kind gemaklik en tuis laat voel. Dit maak 

dit vir die kind moontlik om met speelgoed te identifiseer 

en daarna te speel. 

Volgens hom kan speelervaring vernuwend, en herstrukturerend 

vir die kind se lewe wees. Die volwassene kan op 'n meer na

tuurlik wyse die kind se wereld observeer en navors. 

Spel is ook 'n aktiwiteit wat kreatiwiteit impliseer. Marie 

Klein was een van die eerste psigoanaliste wat spel gebruik 

het, om probleme by kinders te diagnoseer. Sy het agter gekom 

dat 'n kind homself op 'n natuurliker wyse deur middel van 

spel as deur taal uitdruk (Dalley 1987:18). 
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6.2.3 Interpretasie van spel: 

Volgens Pretorius (1976:36) druk die kind hom in spelbeelde 

uit. Hierdie spelbeelde moet versigtig deur die terapeut ge-

1nterpreteer word. Hy moet die kind se spelinhoud teen die ag

tergrond van die gegewens soos dit uit die historisiteitsbeeld 

en uit die ondersoek van die kind verkry is, interpreteer. 

Inligting verkry uit die ondersoek moet altyd tydens onder

houde (gesprek met kind) geverifieer word. As 'n kind byvoor

beeld in sy spel, die popfiguur alles in die pophuis omver 

laat gooi, dui dit nie daarop dat die kind dit aan sy eie huis 

wil doen nie. Dit moet eerder ge1nterpreteer word as 'n uiting 

van 'n innerlike spanning ten opsigte van die huislike situa

sie. 

6.2.4 Tekortkominge van spel as projeksietegniek. 

Spel as projeksietegniek leen hom goed tot die gebruik met 

jong kinders, veral die wat nog nie kan lees nie of wat 'n 

taalagterstand het. Grater kinders is nie genee om te speel 

nie. 

Sommige kinders voel ongemaklik in die teenwoordigheid van 'n 

vreemde volwassene en is gevolglik traag om 'n spelsituasie te 

skep. Die algemeenste reaksie by kinders is om al die figure 

en objekte op te tel, te beskou en weer terug te plaas. 

'n Behoorlike diagnose kan eers na 'n hele aantal sessies ge
maak word. By die Onderwyshulpsentrum waar die ondersoeker 

werksaam is, is skole ver gelee en is een besoek in ongeveer 

twee en half weke aan 'n skool slegs 'n moontlikheid. Diagnose 

en terapie deur spel kan gevolglik baie tydrowend wees. Dit is 

ook nie altyd moontlik om die 11 Von Staabs scenotoets 11 oral 

saam te neem nie. 

Baie ervaring is nodig om hierdie projeksietegniek behoorlik 

te interpreteer. 

6.3 Teken 
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6.3.1 Teken as projeksie: 

'n Kind se poging tot kommunikasie is soms onduidelik, sodat 

dit vir die persoon moeilik is om betekenis daaraan te gee. 
Die kind se nood is dikwels vir homself onduidelik, of hy 

beskik nie oor die vermoens om sy nood duidelik uit te spel 

nie (Vander Merwe en Jacobs 1992:1). 

Die een metode waarop die kind wel in staat gestel word om sy 

nood aan ander te kommunikeer, naamlik om te teken, word deur 

talle terapeute ondersteun. Van Gelder en Van Praag (Van der 

Merwe en Jacobs 1992:1) se: "In zijn tekening openbaart het 

kind zijn persoonlikheid, de belewing van zijn wereld, de 

vreugden en moeilijkheden van zijn bestaan". 

Volgens Van Niekerk (1978:169) stel 'n kind deur sy grafiese 

ekspressie sy wereld aan sy medemens bekend. Dit wat hy nie in 

woorde kan uitdruk nie, gee hy weer wanneer hy vry, ongebonde 

mag teken. Sy tekening is dus 'n weergawe soos hy dit sien en 

nie soos dit vir 'n volwassene lyk nie. 

Kapp (1991:43) beweer dat kinders hul eie belewinge in teke

ninge weergee, veral indien daar met hulle gesprek oor die 

tekeninge gevoer word. Die kind se verhoudings met mense, sy 

vrese en angste kom dikwels na vore. So kan grafiese ekspres

sie (om 'n figuur te teken) ook projeksie insluit, aldus Van 

Niekerk (1978:138). As 'n kind byvoorbeeld se dat die figuur 

wat hy geteken het soos 'n bang persoon lyk, het hy inderdaad 

sy eie angsbelewing in sy tekenbeeld geprojekteer. 

Voorts se Van Niekerk (1978:138) dat waar die kind byvoorbeeld 

uiting gee aan sy blydskap deur 'n bos blomme te teken, is dit 

ekspressie. Indien hy aan die ekspressiematerie 'n vorm toedig 

wat hyself is, maar wat hy nie van homself aanvaar nie, is dit 

projeksie. 

6.3.2 Teken as diagnostiese en terapeutiese middel: 

Kindertekeninge sluit die tekening van die menslike figuur, 'n 

huis en 'n boom, met potlood geteken of deur die gebruikmaking 

van kleurmedia, in. 'n Tekenmedium wat nuttig vir diagnose en 

terapie aangewend word, is die Warteggtekenmedium. Van die 
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kind word verwag om agt onvoltooide tekeninggedeeltes te vol
tooi. Deur 'n tekening te ontleed, word aan die lig gebring 
hoe die kind homself in die wereld beleef (Kapp 1991:50). 

Kapp (1991:51) haal Nel en Van Niekerk aan wat daarop wys dat 
die wyse waarop die kind aan ongestruktureerde materiaal, by

voorbeeld in die Warteggmedium ('n lyntjie, 'n kolletjie, 'n 

figuurtjie of stippellyntjie) vorm gee, redelik betroubare 

aanduidings is rakende die kind se intelligensie, die konkrete 

of abstrakte aard van sy denke, sy belangstelling, sosiali

teit, motoriek, kunsaanleg, ensovoorts. 

Van Staden (1984:2) haal Bland Jenkins. in die verband aan: 

"Art to the child is more than a matter of painting pictures 

or making objects. It is a means by which he expresses his in

dividuality and communicates his idea about himself and his 

world". 

Die kind het in sy leefwereld unieke relasies met homself, sy 

medemens, dinge, idees en God. Elke kind se leefwereld is dus 

uniek (Vander Merwe en Jacobs 1992:2). Die terapeut moet dus 

daarop bedag wees dat die kind op 'n heel ander manier dinge 

beleef en daaraan betekenis gee as wat die volwassene sal 

doen. Die terapeut moet ook in gedagte hou dat die kind se wy

se van betrokkenheid by sy omstandighede beduidend verskil van 

die van 'n volwassene, met ander woorde, die kind se leefwe

reld is onmiskenbaar anders as die van die volwassene (Le Roux 

1979:100). 

Die menstekening word derhalwe deur terapeute gebruik in 'n 

poging om die kind in nood in sy unieke, anderse en veranderde 

leefwereld te leer ken (Vander Merwe en Jacobs 1992:2). 

'n Tekening vang die simboliek van die persoon se gedagtes en 

gevoelens op papier vas. Dit openbaar 'n deeltjie van die 

self. Die belangrikheid van selfopenbaring is dat die persoon 

nie homself hoef te teken nie. Onwetend teken hy sekere beson

derhede van sy eienskappe, houding en gedragskenmerke, per

soonlike sterkte en swakheid, met ander woorde hy laat 'n 

stempel, alhoewel onvoltooid, van sy innerlike self op sy te

kening (Klepsch en Logie 1988:6). Teken is 'n belangrike al

ternatief vir selfekspressie; alhoewel nie volmaak nie, is dit 
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moontlik om inligting na vore te bring wat min ander tegnieke 

kan openbaar. 

Kramer (1971:xiii) se, "Self-expression through art is good 

for people and especially for unhappy people. Art programs are 

being established in prisons, training schools, and hospitals, 

in homes for disturbed children and homes for the aged, in 

neighbourhood houses and clubs". 

Volgens Klepsch en Logie (1988:11), is tekenkommunikasie ele

menter en basies. Dit is universeel. Waar ons ookal reis in 

die wereld vertel tekeninge en prentjies, simbole en tekens 

ons waar om te stop, te eet, te rus ensovoorts. Lank voordat 

geskrewe taal bestaan het, het die mens t~keninge teen grot

mure gekrap om hulle gevoelens, behoeftes en aktiwiteite uit 

te druk. 

6.3.3 Interpretasie van teken: 

Die interpretasie van die toets word bemoeilik deurdat die 

terapeut hom moet losmaak van sy eie verwysingsraamwerk of 

leefwereld en hom moet inleef in die unieke, anderse en 

veranderlike leefwereld van die besondere kind in nood, aldus 

Vander Merwe en Jacobs (1992:2). 

Van Niekerk (1978:148) meen dat dit wat opval in 'n kind se 

menstekening baie belangrik is vir die interpretasie daarvan. 

Dit kan egter gebeur dat 'n terapeut sy eie betekenis daaraan 

gee. Soos Van der Merwe en Jacobs (verwysing hierbo) tereg ge

se het, moet die terapeut poog om vanuit die kind se verwy

singraamwerk te werk en nie volgens sy eie nie. So kan ver

seker word dat die terapeut nie sy eie betekenis daaraan heg 

nie, maar wel dat daar by die kind se betekenisgewing uitgekom 

word. 

Byvoorbeeld: In 'n tekening van 'n vier-jarige dogtertjie is 

die eienaardige mond opvallend. By navraag se Bettie dat die 

mond so lyk omdat die dogtertjie iets eet. 'n Interpreteerder 

se ervaring is met ander woorde belangrik, hy moet dus nie sy 

eie afleidings maak nie. Uit hierdie voorbeeld blyk dit duide

lik waarom navraag belangrik is. 'n Tekening kan nie apart van 

navraag ge1nterpreteer word nie, alhoewel dit geen waarborg is 
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Die terapeut moet besef dat die klein kind deur gedrag, spel, 
taal en tekeninge kommunikeer. Wanneer die terapeut wil diag

noseer en hulp verleen, moet hy moeite doen om hierdie kommu

nikasie te verstaan. 

Nel en Esterhuizen (Van der Merwe en Jacobs 1992:3) som die 

interpretasie van die tekenmedium soos volg op: "Die siste

matiese ontleding van die verskillende eienskappe aan die hand 

van die verskillende betekenisse wat daaraan geheg word, gee 

'n mens insig in die tekenaar se behoeftes, sy drange, sy te

kortkomings, moeilikhede en psigiese steurings - waardeur 'n 

mens in staat gestel word om 'n beeld van sy persoonlikheid op 

te bou". 

Karen Machover (Van der Merwe en Jacobs 1992:2) beweer dat 

daar sekere sensasies en persepsies in 'n besondere liggaams

deel van 'n mens gelee is. Volgens haar metode word die teken

styl van elke liggaamsdeel, of die afwesigheid daarvan, gekop

pel aan die bepaalde betekenis wat dit sou he. 

6.3.4 Tekortkominge van teken as projeksietegniek: 

Kinders, veral jong kinders, geniet dit om te teken. Ouer·kin

ders is nie genee om te teken nie en teken meestal vinnig 

stokmannetjies om die opdrag agter die rug te kry. Ouer kin

ders voel verlee om te teken omdat hulle, volgens hulle eie 

persepsie nie mooi kan teken nie. Derhalwe gebeur dit dat die 

kind homself al meer onttrek van die terapeutiese gebeure. Die 

intelligenter kind vra maklik aan die terapeut waar hy wat 

moet teken, sodat die terapeut kan sien wat hy wil sien. Som

mige kinders raai die rasionaal agter die projeksietegniek. 

Ander kinders wat herhaaldelik sielkundiges besoek, word met 

hierdie tegniek gekonfronteer en is gevolglik onwillig om ver

der aan hierdie medium onderwerp te word. Teken laat die kind 

dink aan skoolwerk. Dit dra by tot onwilligheid aangesien die 

meeste probleemkinders skoolversadig is. 

Talent en aangeleerde wyses van teken kan ook 'n invloed he op 

die interpretasie van hierdie projeksietegniek. Derhalwe is 
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ervaring en die bestudering van interpretasiemoontlikhede 'n 
noodsaaklikheid vir behoorlike interpretasie. 

6.4 Tematiese Appersepsietoets (TAT) 

6.4.1 Projeksie in die Tematiese Appersepsietoets (TAT): 

Die Tematiese Appersepsietoets (TAT) word naas die Rorschach 

en " Draw-a-person " meer as enige ander toets ter wereld deur 

sielkundiges gebruik. Dit bied 'n bruikbare weergawe van die 

mens soos hy in sy wereld leef, en is daarom dikwels vir na

vorsing, psigoterapie en voorligting waardevol (Du Toit 1974: 

9) . 

Die TAT is 'n halfgestruktureerde toets wat 'n gedeeltelik ge

struktureerde situasie van mense, voorwerpe en gebeure aan

bied. Die persoon is dan vry om daarop te reageer soos hy ver

kies, maar die aard van die stimulus kanaliseer tog die reak

sie in 'n bepaalde rigting (Du Toit 1974:11). 

Die TAT as gedeeltelik gestruktureerde toets dui die meer on

bewuste houdings, behoeftes, strewes en agtergrond aan. Die 

meer aanneemlike beskrywing van die ongestruktureerde toetse 

soos die Rorschach, dui die "wat" van die persoonlikheid aan, 

terwyl die TAT in grater mate die "hoe" en "waarom" aandui (Du 

Toi t 197 4: 12) . 

In die geval van die tematiese projeksiemedia word 'n aantal 

plate met prente daarop wat elk 'n besondere tema uitbeeld, 
aan die kind voorgele en word van hom verwag om die prent as 

beginpunt te gebruik vir die opbou van 'n verhaal. Volgens Nel 

en Van Niekerk (Kapp 1991:52) is die grondgedagte dat die kind 

sy· eie belewinge, gevoelens, wense ensovoorts, op die wyse na 

vore sal laat tree. 

6.4.2 Die Tematiese Appersepsietoets (TAT) as diagnostiese en 

terapeutiese middel: 

Die TAT, in 'n gekontroleerde situasie, is 'n perseptuele taak 

waarin die subjek (die kind) betekenis aan sy waarneming moet 

gee. Die wyse waarop hy waarneem en betekenis daaraan gee, se 

iets van sy unieke waarnerning en insig. Dit dien as indeks tot 
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sy funksionering en dui ook soms iets aan van die ondervind
ings wat in sy ontwikkeling sy unieke funksionering help vorm 

het. 

Die verteller meet vir sy vertelling put uit sy eie geheue, en 

sy geheue-organisasie word grootliks bepaal deur sy emosionele 

konstellasie, sy behoeftes en vrees - dit wat vir hom uitnodi

gend en dit wat vir hom bedreigend is (Du Toit 1974:15). 

Bellak (1954:29) se hieroor: "In completing or structuring an 

incomplete or unstructured situation, the individual reveals 

his own strivings, dispositions and conflicts". 

Rapaport (1942:7) se die volgende oor die struktuiering van 

ongestruktureerde materiaal: "They are procedures in which the 

subject actively and spontaneously structures unstructured ma

terial and in so doing reveals his structuring principles 

which are the structuring principles of his psychological 

structure". 

Verder se Rapaport (1942:56): "Die prente en toetssituasie 

word so saamgestel dat dit in 'n gekontroleerde situasie be

studeer kan word". 

Die persoonlikheid kern tot uiting in gedrag. Die TAT beskryf 

hoe 'n persoon sy wereld waarneem. Dit is 'n besondere aan

duiding van hoe hy in sy wereld staan, dit wil se hoe hy sy 

wereld beleef, hoe hy hom gedra in sy wereld. Die respons is 

'n antwoord op 'n bepaalde TAT-prent wat die persoon se waar
neming van en reaksie op die inhoud van die prent is. Voor

beelde van gedrag wat deur middel van die TAT verkry word, kan 
gesien word as aanduidings van hoe die persoon in ander situa

sies en in die toekoms sal optree op grand van hierdie konti

nu1teit van persoonlikheid. 

6.4.3 Interpretasie van die Tematiese Appersepsietoets (TAT): 

Volgens Rapaport (1942:7) beteken "spontaneously" die volgen

de: dat die opdrag en die situasie sodanig is dat die subjek, 

in 'n mate altans, vry sal voel van kultuur en konvensie sever 

dit bewuste kontrole aangaan. Wat plaasvind is eintlik die 

teenoorgestelde van Freudiaanse projeksie. Dit vereis juis 
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minder verdedigingsmeganismes in die situasie wat minder be

dreigend is as wanneer die persoon voel dat hy van homself 

praat. 

Projeksietegnieke en spesifiek die TAT word sodoende 'n proses 
waarin die verteller sy wereld.spontaan kan organiseer omdat 

hy nie so blootgestel voel nie, want wat hy se het vir hom nie 

in die eerste plek betrekking op homself nie (Du Toit 1974: 

1 6) • 

Die feite waarmee die subjek in die toets uitkom, kan wel nie 

sander meer as beskrywend van homself beskou word nie, maar 

dit kan ook nie los staan van sy psigologiese struktuur, sy 

vorige ondervindings en die wyse waarop hy sy waarnemings en 

gedrag organiseer nie. Daarom kan die interpreteerder in die 

lig van die stimuluswaarde van die kaarte, uit die vertellings 

aflei wat die emosies, houdings, potensiaal, selfkonsep en an

der aspekte van sy funksionering is, ook in 'n mate waardeur 

dit so gevorm is en hoe gedrag moontlik in die toekoms of in 

bepaalde situasies sal wees (Du Toit 1974:6). 

Die interpreteerder moet die vertellings in gesprekvoering ve

rifieer. Anastasi (1961 :564) formuleer die gedagte so: "The 

underlying hypothesis is that, the way in which the individual 

perceives and interprets the test material, or structures the 

situation, will reflect the mental aspects of his psychologi

cal functioning". 

6.4.4 Tekortkominge in die Tematiese Appersepsietoets (TAT) as 

projeksietegniek: 

Die Tematiese Appersepsietoets verleen hom sterk tot kinders 

wat taalkundig vaardig is. Kinders wat taalarm is of wat uit 

'n milieu-gestremde omgewing kom, vertel dikwels kort stories 

wat meestal niksseggend blyk te wees. 

Die uitgewerkte temas van die Tematiese Appersepsietoets (TAT) 

bind die kreatiewe en meer intelligente kind. Introverte kin

ders en die met baie min waagmoed en selfvertroue sukkel aan

vanklik om by die metode aan te pas. Die druk wat op die kind 

geplaas word om nou 'n storie aangaande die tema te vertel en 

die verlede en hede daarby in te sluit, veroorsaak onnodige 



44 

spanning by die kind. Angstigheid wat kan ontstaan is nie be
vorderlik vir die terapeutiese situasie nie. 

Interpretasie meet versigtig aan die hand van gesprekvoering 
aangaande die stories en historisiteitsinligting wat versamel 

is, gedoen word. 

7. SAMEVATTING: 

Soos gesien uit die bespreking van bogenoemde projeksieteg

nieke, kan verskeie tekortkominge geidentifiseer word en is 

dit nodig dat verskillende tegnieke in 'n toetsbattery gebruik 

word, om betroubare inligting aangaande 'n kind se leefwereld 

te verkry. 

Die terapeut meet dus 'n verskeidenheid' aspekte in ag neem by 

die opstel van so 'n toetsbattery, soos Qyvoorbeeld die kind 

se ouderdom, ingesteldheid en die mate waarin hy reeds aan be

staande tegnieke, blootgestel is. 

Die inkkladmetode word as 'n bykomende projeksietegniek deur 

die ondersoeker voorgestel, om moontlike tekorte by bestaande 

tegnieke aan te vul. 

In die volgende hoofstuk sal aangetoon word hoedat die Ror

schach as projeksietoets, as gevolg van bewuswording van wer

kers om inkkladde in persoonlikheidsontleding te gebruik, ont

wikkel het. 'n Studie van die ontwikkeling van die Rorschach 

werp lig ook op die rasionaal vir die gebruik van die inkklad

metode as projeksietegniek. 



45 

H00~3 

DIE RORSCHACH 

1. INLEIDING: 

Die inkkladmetode wat vir die doel van hierdie ondersoek ge

b~uik gaan w9rd, is aan die Rorschachtoets ontleen. 

Die Rorschach-inkkladtoets is 'n projeksietegniek wat gebruik 

maak van 10 kaarte waarop bilateraal-simmetriese inkkladde 

verskyn en waarop die toetsling moet reageer deur te se wat 

elke kaart sou kon voorstel. Daar is vyf akromatiese en vyf 

kleurkaarte. Die response word gekategoriseer en geevalueer 

ooreenkomstig faktore soos waarneming van beweging, inhoud van 

die klad, kleurresponse, skaduresponse, vorm, en oorspronklike 

en populere response. Die toetsling se re~ponse, wat kwanti

tatief en/of kwalitatief ge1nterpreteer kan word, kan 'n aan

duiding gee van aspekte soos die volgende: die toetsling se 

emosionele en impulsiewe neigings, introversie, intelligensie 

en geestesversteurings. Die resultate kan 'n geheelbeeld van 

die toetsling se persoonlikheid bied. 

Die Rorshachtoets is een van die bekendste toetse wat bestaan, 

veral wanneer psigopatie vermoed word. Die Rorschach is een 

van die mees gebruikte psigometriese instrumente wat in die 

toetsbattery vir opname in sielkundige inrigtings prominent 

figureer. 

Vervolgens word aandag aan die ontstaan van die Rorschachtoets 

gegee. 

2. 'N KORT HISTORIESE OORSIG 

Hermann Rorschach is op 8 November 1884 in Zurich gebore. Hy 

word groot in Scaffhausen en studeer in die psigiatrie aan 

verskeie Switserse en Duitse universiteite. Na sy huwelik met 

'n Russiese dame, Olga, vertoef hy vir 'n jaar lank in Moskou 

maar keer terug na sy vaderland en werk in verskeie hospitale 

en inrigtings vir kranksinniges tot sy dood op 2 April 1922. 

Na sy dood was Emil Oberholzer, een van sy medewerkers, een 
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van die vurigste propageerders van die Rorschachtoets. Ober
holzer was sterk psigoanalities georienteerd. Hy het weer vir 
David M. Levy in die tegniek opgelei en Levy het die Rorschach 
na Amerika gebring. 

In Amerika het die volgende persone die Rorschach ontwikkel: 

Beck, Klopfer, Hertz, Piotrowski, Rapaport en Schafer. Omdat 

nie een van hierdie persone ooit met Rorschach self kennis ge

maak het nie maar die sisteem by ander geleer het, het vyf 

verskillende sisteme (die woord sisteem word gebruik eerder as 

teorie omdat die Rorschachmetode eerder as 'n werkswyse be

skryf kan word) in Amerika ontwikkel. Hierdie sisteme is be1n

vloed deur die persone se sielkundige orienterings. 

Aan die een uiterse van die spektrum vind ons vir Beck wat 

sterk in die Amerikaanse Behaviorisme georienteerd is en aan 

die ander uiterse is Klopfer wat weer duideliker in die Feno

menologiese denkwyses geskoold is. Exner (1969:8) maak die 

volgende aanmerking: "If a hypothetical continuum were drawn, 

placing the tenets of behaviorism on the far ~ight and those 

of the more subjective phenomenology on the far left, the ba

sic premises of each of the five systems can be evaluated a

long such a line. The Beck System would fall near the extreme 

right while the Klopfer and Rapaport - Schafer Systems would 

fall near the extreme left. 

Hiervolgens sal die Piotrowskisisteem regs vanaf die middellyn 

wees maar nie sover regs as die Becksisteem nie. So ook sal 

die Hertz-sisteem links van die middellyn wees maar weer, nie 
so ver links as die Klopfer en Rapaport - Schafersisteme nie. 

2.1 Ontstaan van die Rorschachtegniek: 

Lank voordat Rorschach op die toneel verskyn het, het Leonardo 

da Vinci vir Botticelli aangehaal wat gese het dat indien 'n 

spons vol allerhande kleure vloeistof teen 'n muur gegooi sou 

word, die klad wat gevorm sou word mense se verbeelding sou 

aangryp om verskillende dier- en mensfigure te sien. Leonardo 

da Vinci het toe voorgestel dat hierdie metode gebruik sou kon 

word om kunstenaars te inspireer om te skilder. 

Die Rorschachmetode het dus volgens Zubin, (Holtzman et al 
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1970:3) deur drie stadia ontwikkel. Die bewuswordingsfase kan 

beskryf word as 'n periode waartydens persone soos kunstenaars 
en spiritualiste inkkladde en ander vormlose stimuli nuttig 
gevind het om hulle verbeelding aan te wakker om sodoende 
voorspellings te waag of om kunswerke te skep. 

Die tweede fase van ontwikkeling, wat as die eksperimentele 

fase genoem kan word, het met Alfred Binet in 1895 begin. Hy 

het belang gestel om 'n verbeeldingstoets te antwerp wat die 

verskil in individue se intelligensie kon bepaal. Hiervolgens 

sou 'n persoon se vermoe om in 'n inkklad 'n groat aantal fig

ure te sien 'n aanduiding wees van 'n lewendige verbeelding en 

dit kan aanduidend wees van intelligensie. Uitbreiding van 

hierdie aanname het gelei tot ander werkers, wat Binet se 

werkwyse gevolg het, se opvatting dat die reaksietyd van waar

neming van assosiasies 'n rol speel in die bepaling van intel

ligensie. Dit is dus duidelik dat Binet en andere die moont

likheid in die metode gesien het om persoonlikheidseienskappe 

soos byvoorbeeld intelligensie te bepaal. 

Die derde periode van ontwikkeling het met Hermann Rorschach 

in 1911 begin. Sy sisteem van analise, wat in 1921 in sy Psy

chodiagnostiek gepubliseer is word steeds vandag in bree trek

ke nagevolg. Aspekte wat hy in sy metode in aanmerking geneem 

het, is onder andere die persoon se modus van waarneming, 

waaronder hy aspekte soos die volgende belangrik geag het: 

* is die hele klad, of net dele daarvan in die persoon se 

persepsie van die klad opgeneem? 

* watter primere stimulus het die persoon se respons ontlok? 

Was dit kleur, vorm, skaduwee? 

* neem die persoon iets leweloos waar of dig hy/sy lewe en/of 

aksie aan die persepsie toe? Hiervolgens het hy sekere af

leidings ten opsigte van die individu se persoonlikheid ge

maak. 

Rorschach het van die veronderstelling uitgegaan dat die mens 

vanuit sy leefwereld persipieer en daarom sal die response van 

'n individu 'n snit van die individu se innerlike psigiese di

namiek weerspieel. Agtergrond en ervaring asook die kognitiewe 

insette wat gemaak word, beinvloed 'n mens se persepsie van 

die gegewe werklikheid en dit is die dimensies wat in die in-
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terpretasie van die protokol 'n aanduiding van persoonlik

heidsvoltrekking is. Rorschach het met hierdie werkwyse aan

sienlike sukses met die diagnose van geestelik versteurde pa
siente gehad. 

Dit was Rorschach se oortuiging dat 'n persoon sekere dinge in 

die inkvlekke sien, wat as gevolg van die fisiese eienskappe 

van die klad soos vorm en kleur ontlok word. Die response wat 

hy op hierdie manier verkry het, het hy dan op formele wyses 

ge1nterpreteer en hiervolgens het hy sy diagnoses gemaak. In 

sy benadering het die determinante derhalwe die meeste klem 

gekry want dit was die vorm, kleur, ensovoorts wat die per

soon se aandag in beslag geneem het, wat vir hom in sy diag

nose betekenisvol was. Dit was ook 'n kognitiewe aangeleent

heid want die persoon se response is as 'n snit van sy manier 

van hantering van sy leefwereld gesien. 

Ongelukkig is Rorschach op die vroee ouderdom van sewe en der

tig jaar oorlede en is die taak om hierdie metode verder te 

ontwikkel aan ander navorsers oorgelaat. 

3. TEORETIESE OORWEGINGS TEN OPSIGTE VAN RORSCHACH 

VERDEELDHEID WAT OOR DIE INTERPRETASIE ONTSTAAN HET: 

Volgens Blum (1975:5) is die Rorschachtoets gebaseer op die 

veronderstelling dat gedrag betekenisvol is. Elke persoon wat 

in aanraking kom met vreemde, nie-gestruktureerde materiaal, 

sal op sy eie unieke manier reageer. Deur die omvang van per

sepsie ontbloot die Rorschach die struktuur van die persoon

likheid, met ander woorde; persepsie is 'n betekenisvolle om

vang van menslike gedrag. Dit sluit in die manier waarop per

sene dinge sien asook die manier waarop hy assosiasies wat hy 

met die persepsies maak, verbaliseer. 

Blum (1975:5) se verder dat die stimulusmateriaal, die 10 

kaarte van die Rorschach op verskillende maniere gesien kan 

word. Elke persoon bring sy eie persoonlikheid, sy eie unieke 

kompleksiteit van gevoelens en sy eie geskiedenis van erva

rings na die toetssituasie. Elke persoon struktureer die ink

kladde op 'n manier wat hom onderskei van 'n ander persoon. 

Die verdeeldheid oor interpretasie wat in Amerika onder Ror

schachwerkers ontstaan het, het gegaan oor die vraagstuk of 
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toetsresultate geheel-en-al objektief ge1nterpreteer moet word 

en of 'n mate van subjektiwiteit toelaatbaar is. Hierdie ver
deeldheid van standpunte kon tot 'n mate uit Rorschach se eie 
onsekerheid in die verband afgelei word. Verder moet ook ont
hou word dat nie een van die Amerikaanse Rorschachwerkers ooit 

met Rorschach self kennis gemaak het nie. 

Beck was 'n sterk voorstander van gestandaardiseerde prose

dures in sy metode van toetsadministrasie en interpretasie. 

"In all of his early publications, beginning in 1930, Beck 

took a strong position favouring standardization of procedures 

for administration and scoring. He consistently denounced sub

jectivity in scoring. Conversely, Klopfer expressed much more 

willingness for the individual examiner to see his own Ror

schach experience as a guideline" (Exner 1969:17). 

Hierdie twee metodologiese benaderings kan as die nomotetiese 

en die idiografiese benaderings beskryf word. Dit is te ver

stane dat Beck wat vanuit die behavioristiese skoal kom, hom 
tot die neiging om wetmatighede en die meting daarvan in mens

like gedrag, aangetrokke voel. Aan die ander kant van die 

spektrum staan Klopfer wat hom meer tot die fenomenologiese 

benadering aangetrokke gevoel het, waar na die mens as unieke 

wese, wat op 'n idiosinkratiese wyse aan sy leefwereld bete

kenis gee, daarby betrokke is en dit op 'n unieke wyse beleef, 

gekyk word. 

Beck het geoordeel dat 'n nomotetiese benadering die beste is 

om eenduidigheid met betrekking tot die interpretasie van pro
tokolle te verkry. Sy strewe was derhalwe om van die Rorschach 

'n gestandaardiseerde psigometriese meetinstrument te maak. Hy 

het egter toegegee dat die bedrewe Rorschachwerker, met goeie 

kliniese insig, subjektiewe interpretasies uit die Rorschach 
kan maak om waardevolle afleidings tot die beter begrip van 

die hele persoonlikheid te kan verkry. Daar is egter die voor

behoud ... "that a certain subjectivity in Rorschach testing is 

acceptable but only as modified by serious strivings toward 

objectification" (Exner 1969:18). 

Marguerite Hertz (Exner 1969:18) se reaksie op Beck se stand

punt is gepas. Sy se: "In as much as Beck has pleaded persis

tently for objectivity in scoring and for scientific determi-
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nations, it is disappointing that he did not give the necessary 

information in respect to his procedure or to the sample of the 

population on which he based his results ... if norms are to be 

generalized for all subjects, examiners have the right to know 

something of the "representativeness" and the "appropriateness" 

of the subjects on which they had been determined. Klopfer is 

certainly justified, therefore in requesting the frequency 

gures on which the tables are based". 

Vir Klopfer was 'n rigiede skernatiese sisteem van interpretasie 

onaanvaarbaar. Hy se die volgende: "They want to reduce the sco

ring and interpretation to a seemingly full-proof mechanical and 

therefore, "objective" procedure. Even these extremists would 

concede that this procedure is like an attempt to study the func

tion of the human body by first cutting it up into pieces in or

der to find out afterwards how many pieces may have functioned 

together .. " (Exner 1969:22). 

Klopfer maak nie die behoefte, om die Rorscach volgens vaste rig

lyne te interpreteer, as onnodig, af nie. Inteendeel, hy beklem

toon dat die rnetode soos Rorschach dit voorgestel het, behoue 

rnoet bly. Hy voel egter dat die interpretasie van elke Rorschach

protokol daarop gemik rnoet wees om die individu, wat die response 

gegee het beter te leer ken, eerder as om 'n lid van 'n norrngroep 

te tipeer en te beoordeel. Klopfer voel horn dus meer aangetrokke 

tot die idiografiese rnetode van interpretasie. 

Verder kan die verdeeldheid wat ontstaan het oor die interpre

tasie van die Rorschach, toegeskryf word aan die verskil van op

vatting of die Rorschach bloot 'n persepsietoets is en of dit ook 

as 'n projeksie toets geklassifiseer kan word. 

Indien na die ontwikkeling van die Rorschachrnetode gekyk word kan 

die afleiding gernaak word dat dit beide 'n projeksie- en 'n per

sepsietoets is. Hieroor is daar egter nie eensternrnigheid nie. 

Rorschach, Beck en diegene wat die nornotetiese benadering beklern

toon~ sien die Rorschach grotendeels as 'n persepsietoets. Daarom 

word klem gele op eenvorrnigheid van signering sodat die interpre

tasie van protokolle volgens dieselfde norme beoordeel kan word. 
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Na aanleiding van die Rorschachmetode het variante soos die 
STRUCTURED OBJECTIVE RORSCHACH TEST oftewel die SORT ontstaan. 
Die klem in hierdie benadering word grotendeels op persepsie 
gele. Die rasionaal is dat aanvaar moet word dat mense oor die 
algemeen dieselfde betekenisse aan objekte met dieselfde vorm, 
kleur, skakering, beweging ensovoorts, gee. 

Klopfer aan die ander kant is meer geneig tot die kontinentale 

sielkundige benadering van ander persone soos Descarte, Bren

tano, Stumpf en Husserl waar menslike gedrag vanuit die feno

menologiese benadering verklaar word. In so 'n teoretiese be

nadering is projeksie aanvaarbaar. Klopfer plaas dus meer klem 

op subjektiwiteit in sy interpretasie van die Rorschachproto

kol. Hy bepleit 'n benadering waar die individu wat die re

sponse gee, beter leer ken word deurdat die Rorschachwerker 

homself as't ware met die mens agter die response identifi

seer. 

Navorsing oor die geldigheid van die Rorschach as 'n suiwer 

psigometriese instrument is blykbaar nie bevredigend nie. In 

antwoord op die vraag, waarom navorsing hierdie bevindinge met 

betrekking tot die Rorschach toon; is die mening van Aronow en 

Reznikoff {1976:2) dat Rorschach interpretasie in die verlede 

meestal op die perseptuele analise berus het en dat handboeke 

die klem veral op die perseptuele faktore van Rorschachinter

pretasie laat val het. Sodoende is navorsing ook hoofsaaklik 

op die geldigheid en betroubaarheid van hierdie tipe inter

pretasies gedoen en die resultate was onbevredigend. 

'n Verdere verwikkeling was dat Rorschachwerkers al hoe meer 

na die interpretasiemoontlikhede van inhoudanalises begin kyk 

het. Inhoudsanalises kan, volgens Aronow en Reznikoff {1976: 

2), ook volgens of die nomotetiese of die idiografiese metode 
gedoen word. Volgens die nomotetiese metode sal van inhoudska

le gebruik gemaak word om 'n individu se response met die van 

ander te vergelyk. Daar bestaan verskeie sulke skale. 

Volgens die idiografiese metode sal na die individu se unieke 

psigodinamiese reaksie op die inkkladde gekyk word om sodoende 

iets van sy eie psigodinamiek te ontrafel (Aronow en Reznikoff 

1976:2). 
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Sommige terapeute sal altyd gelukkig wees wanneer bulle met 
vaste waardes en norme omgaan. Hulle voel seker dat wanneer 
bulle 'n persoon se prestasie met 'n norm kan vergelyk en die 
mate van ooreenkoms en afwyking kan bepaal, hulle sekere uit
sprake met betrekking tot die persoon se gedrag kan waag. Aan 

die ander kant is daar diegene wat belangstel om te sien hoe 

'n persoon op unieke wyse sy lewensopdragte hanteer. 

Dit wil dus voorkom of die Rorschachtegniek op twee maniere 

hanteer kan word: 

* Die nomotetiese benadering waar die gesigneerde response 

ontleed word en volgens vaste betekenisdimensies inter

preteer word. 

* Die idiografiese benadering waar die gesigneerde protokol as 

'n persoon se unieke patroon van betekenisgewing en belewing 

gesien en ontrafel word om sodoende sy persoonlike leef

wereld binne te tree. Die Rorschachwerker doen hiermee ook 

formele signerings maar daar word ook gekyk na individuele 

nuanses en fasette van die spesifieke protokol. 

Die inhoudsanalise, volgens die idiografiese benadering " ... 
uses the inkblots for the intensive study of the individual 

case, rendering information about the unique pattern of psy

chodinamics of the individual subject information that cannot 

be called from objective tests'' (Aronow en Reznikoff 1976:2). 

Dit wil voorkom of 'n inhoudsanalise van die Rorschach sigself 

beter tot idiografiese benaderingswyse leen. Wanneer dit ge
doen word kom 'n verdere moontlikheid na vore en dit is om die 

Rorschach in die terapeutiese gebeure te gebruik. 

Aronow en Reznikoff (1976:1) is verder van mening dat siel

kundiges 'n ander standpunt inneem wanneer na navorsing oor 

die geldigheid van inhoudsanalises gekyk word. "Studies that 

have dealt with content interpretation of the Rorschach have 

found favourable evidence of the test's validity". 

4. KAN DIE PROJEKSIETEGNIEK AS OBJEKTIEWE OF SUBJEKTIEWE EVA

LUERING GESIEN WORD? 

Kadinsky (Griesel 1993: Universiteitsaantekeninge) spreek hom-
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self soos volg uit oor die kwessie van objektiewe of subjek
tiewe evaluering. Hy maak die opmerking dat dit eienaardig is 
dat die projeksietegniek in hierdie eeu waarin alles aan we
tenskaplikheid getoets word so baie veld gewen het, nieteen
staande die bewering dat ... "this concept can not but reveal 

its scientific meaninglessness". 

Kadinsky (Griese! 1993: Universiteitsaantekeninge) se die 

volgende oor projeksie: 

* Daar moet onderskeid getref word tussen die betekenis van 

projeksie soos dit in die alledaagse lewe voorkom en soos 

daar aan die term projeksie in die projeksietegniek aan be

tekenis gegee word. Die konsep soos dit in die Psigoanalise 

verstaan word verduidelik die dinamiese behoefte van 'n in

dividu om 'n sekere inhoud uit die onbewuste van die ego te 

haal en deel van die wereld daarbuite te maak ... "such pro

jections are always emotionally charged because they full

fil some psychic need. That means that the projection is 

forceful i.e. its truth seems to be self evident and any 

realisation of its projective character is to overcome an 

emotional resistance. Unlike the happenings in the so-called 

projective test situation, the ego does not consider the 
projection a play of his phantasy -on the contrary, the 

projection appears to him as the one and only true percep

tion of reality" (Griesel 1993: Universiteitsaantekeninge). 

* Indien daar dus onderskeid tussen projeksie in die pro

jeksietegniek en projeksie as 'n emosionele ontlading ge
tref word kan vervolgens gevra word hoe projeksie in die 

projeksietegniek geinterpreteer moet word. Kadinsky lug sy 
mening daaroor. Hy toon aan dat projeksie in die projeksie

tegniek die sielkundige se projeksie eerder as die toetsling 

se projeksie is. Kadinsky verduidelik dat daar 'n behoefte 

is om die toetsling se persoonlikheid aanskoulik te maak. Hy 

vra die vraag: watter innerlike behoefte kan daar by die 

sielkundige wees wat bevredig moet word, wat hom noop om 

iets in die persepsies van die toetsling te projekteer? 

"What emerges then out of the projection of the "projective 

technique" on the test situation and the test material is 

that. the "psychological structure" of the subject, his 
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"personality" becomes "palpable" i.e. objectively existant 
(Griesel 1993: Universiteitsaantekeninge). 

* Hy toon verder dat hierdie siening nie veroorsaak dat die 
projeksietegniek nou gesien meet word as 'n objektiewe 

meettegniek wat persoonlikheid kan meet nie. Inteendeel ... 

"The concept of personality which is supposed to become ob

jectively palpable through the medium of projection tech

niques is therefore nothing but an axiom which is basic to 

my approach. It is not observable as such and its objective 

existence cannot be established scientifically. In fact the 
concept of personality is just a frame of reference into 

which we fit our observations ... ". 

Verder beweer hy dat persoonlikheid as subjek nooit tot objek 

van studie gemaak kan word nie. "This fundamental experience 

of the subject - be it spoken of as self or as ego - is in no 

way identical with the empirical knowledge we have of perso
nality traits, problems, aims, etc, which may be empirically 

palpable. But all this empirical knowledge becomes only then 

meaningful when it is related to a centre - the subject. With

out that it remains a mass of disjointed information" (Griesel 

1993: Universiteitsaantekeninge). 

* Die implikasies van hierdie sienswyse is dat geen menslike 

gedrag na aanleiding van objektiewe waarneembare determinan

te met sekerheid voorspelbaar is nie. Projeksietegnieke kan 

dus nie aan die verwagtinge, naamlik dat dit persoonlikheid 

objektief sal meet, voldoen nie. Die alternatief is dat die 

sielkundige wat self ook subjek is, die projeksies van sy 

klient interpreteer, asof dit sy eie is, en dit, met 'n ba

siese geloof in die essensiele goedheid van die individu, 

doen. Hy betree die leefwereld van die kind met die doel om 

daardie persoon beter te leer ken en te verstaan. "What he 

does is that he enters with his personal attitude into the 

emotional setup of the clinical situation and by his the

rapeutic attitude influences the situation" (Griesel 1993: 

Universiteitsaantekeninge). 

Dit is duidelik dat hierdie metode nie aan wetenskaplike ob

jektiewe norme kan voldoen n , maar dit maak nie van hierdie 

metode iets onwetenskaplik of minderwaardig en ongeloofwaardig 
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nie. Inteendeel, dit skep 'n rasionaal wat as grondslag·kan 
dien om die Rorschach of soortgelyke tegnieke in terapie te 
kan gebruik. 

Die kwaliteit van begrip in menslike verhoudinge is iets an

ders as objektiewe "persoonlikheidsmeting". "By it- by the 

medium of the clinician's personality - the record of test 

responses comes alive and instead of an agglomeration of test 

responses a living person is created" (Griese! 1993: Univer

siteitsaantekeninge). 

Met hierdie standpunt sluit Kadinsky hom by Klopfer aan wat 

die mening toegedaan is dat die Rorschachwerker hom as't ware 

tot so 'n mate met die response van die toetsling meet iden

tifiseer dat hy die leefwereld van die persoon agter die re-. 

sponse kan betree. 

Hierdie redenasie kan daartoe lei dat die terapeut poog om by 

die verwysingsraamwerk van die kind in te val. Dit is dus 'n 

terapeutiese proses waartydens die terapeut poog om saver 

moontlik te bepaal wat die kind se interne verwysingsraamwerk 

is. Vir die terapeut om daarin te slaag, is dit belangrik om 

saver as dit moontlik is, van sy eie interne verwysingsraam

werk af weg te kern. 

Anders gestel, die terapeut moet poog om nie sy opinies, waar

des of houdings as geldend vir die kind te ag nie. Indien hy 

nie hierin slaag nie, sal hy geneig wees om nie werklik te 
verstaan en te voel, hoedat die kind dink en voel nie. 

Gouws et al (1982:323) beskryf verwysingsraamwerk as "'n stel

sel van opinies, houdings en waardes waarvolgens 'n individu 

die gedrag, idees en resultate beoordeel en wat 'n rigting

gewende invloed op sy gedrag en denke kan he". 

'n Eksterne verwysingsraamwerk dui derhalwe op die vermoe om 

weg te kom van 'n eie interne verwysingsraamwerk en op die an

der persoon se verwysingsraamwerk in te skakel. Die terapeut 

moet hierin slaag, om sodoende na die kind se selfgesprek deur 

te dring. 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:85) is 'n eksterne verwysings-
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raamwerk 'n voorvereiste vir sensitiewe luister, invoeling en 
begrip vir die kind se gevoelens, oortuigings en opinies. 

Selfgesprek verteenwoordig die intrapsigiese dinamiek waar
tydens 'n persoon met homself praat, oor homself dink, met 
homself redeneer. 

Die ondersoeker wil poog om met die inskakeling van die ink

kladmetode as uitvloeisel van die Rorschachprojeksietoets, by 

die selfgesprek van die kind uit te kom. 

5 . SAMEVATTING: 

In die kart historiese oorsig is aangedui hoedat die toets 

ontwikkel het as 'n persoonlikheidstoets deur die gebruik

making van die inkvlekmetode. Daar is ook aangedui dat klem

verskuiwings plaasgevind het tydens die geskiedenis van die 

toets se ontstaan en ontwikkeling maar dat dit nie veroorsaak 

het dat die toets se waarde verlaag het, ongeag skeptici se 

besware teen die geldigheid en betroubaarheid van die toets. 

Wanneer na persoonlikheid gekyk word, word dit baie duidelik 
dat blote perseptuele analises nie volkome bevredig nie omdat 

persoonlikheid nie tot objek gemaak kan word sander om die 

subjekkarakter prys te gee nie. In so 'n geval het ons nie 

meer met persoonlikheid te doen nie maar met persoonlikheids

trekke wat op sigself leweloos is en buite die mens as blote 

konsepte bestaan. 

Persoonlikheid is dinamies en as sodanig ''bestudeer" ons nie 

'n persoon nie maar leer ons hom ken deur te let op die wyse 
hoe hy sy lewensopdragte hanteer. 

Derhalwe stel die terapeut belang in die kind se betrokken

heid, belewing en betekenisgewing teenoor ander mense, objekte 

en idees. Dit is van wesenlike belang om die kind in sy leef

wereld te leer ken. 

'n Projeksietoets gee aan die terapeut 'n beeld van hoe die 

kind sy wereld waarneem, met ander woorde hoe hy sy wereld 

beleef, hoe hy hom in sy wereld gedra, daarin optree, daarin 

handel en daarin waag. 
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Die inkkladmetode as uitvloeisel van die Rorschachprojeksie
toets gaan vir die doel van hierdie ondersoek ingeskakel word 
om relevante inligting aangaande die kind en sy probleemareas 
in te samel. Hierdie inligting is nodig om 'n behoorlike diag
nose van die kind se probleme te maak en om uiteindelik tera
pie daaruit te doen. 

Die Rorschach is 'n kliniese instrument wat slegs deur gere

gistreerde sielkundiges gebruik mag word en derhalwe is dit 

vir baie terapeute ontoeganklik. Deur gebruik te maak van die 

inkkladmetode soos dit in hierdie verhandeling voorgestel word 

kan hierdie baie nuttige tegniek wyd gebruik word sender om 

die wettige kodes in verband met die Rorschach te oorskrei. 

Hierdie hoofstuk oor die Rorschach se ontstaan en interpre

tasiemoontlikhede is derhalwe ingesluit om die rasionaal vir 

die gebruik van die inkkladmetode in grot~r diepte te beves

tig. 
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HOO~UK4 

DIE INKKLADMETODE AS PROJEKSIETEGNIEK - GESIEN VANUIT 'N SIEL

KUNDIG-OPVOEDKUNDIGE BENADERING: 

1. INLEIDING: 

Vanuit pedagogiese perspektief is dit 'n uitgemaakte saak dat 

die kind nooit die volwaardige volwassene kan word wat hy be

hoort te word as hy nie effektiewe hulp en steun van 'n vol

wassene, wat vir hom belangrik is en verantwoordelikheid vir 

hom aanvaar, ontvang nie (Vrey 1979:9). 

Opvoeding kan in sy eenvoudigste vorm omskryf word as die 

steungewing en doelgerigte begeleiding aan die hand van be

paalde norme en standaarde wat 'n volwassene (opvoeder) aan 'n 

nie-volwassene ('n kind) hied, .totdat hy uiteindelik self 'n 

volwaardige volwassene is. Die opvoeder beweeg op die agter

grond, sodat hy as doeltreffende steungewer en begeleier kan 

optree. Die kind is op die voorgrond, aangesien dit in die op

voeding altyd primer om die kind gaan wat aan die hand van 

norme tot volwaardige volwassenheid opgevoed moet word. Die 

norme of behoorlikheidseise staan in die middelpunt, sodat op

voeding altyd 'n normatiewe aangeleentheid is. 

Opvoeding is dus om die kind te help om toenemend in ooreen

stemming met die besondere behoorlikheidseise (norme) te lewe 

totdat hy vanself met die norme identifiseer. Om die kind tot 

valle aktualisering te lei impliseer dus dat die opvoeding 
langs 'n bepaalde weg voltrek moet word. Indien die kind op sy 

weg na volwassewording met probleme worstel en op terapie aan

gewese is, word dieselfde begeleiding aan die hand van bepaal
de norme en standaarde deur die terapeut aan die kind voorge

hou. 

Vrey (1979:32-52) onderskei bepaalde empiries-opvoedkundige 

kategoriee wat die essensies van opvoedelingwees omvat. Hier

die kategoriee sal voorts omskryf word. Daarna sal ook aange

toon word hoe hierdie kategoriee omgebuig kan word om as kri

teria te dien waarvolgens die opvoedelingshandeling in die 

inkkladde beoordeel kan word. 
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2. OPVOEDINGSESSENSIES: 

2.1 Betekenisgewing: 

Fisieke groei en ryping van die kind is pedagogies belangrik as 

vasgestel kan word wat die funksie daarvan is vir die eksplorasie 

deur die kind wat vir hom 'n betekenisvolle leefwereld konstitu

eer. Die klein kindjie ken betekenis toe deur die vasstelling van 

relasies tussen homself en die objekte en mense in sy wereld. Na

mate die liggaam ontwikkel en kontrole oor die liggaam toeneem, 

eksploreer die kind sy wereld en ken betekenis toe. Sodoende gee 

hy toenemend betekenis en is hy toenemend verantwoordelik vir sy 

betekening. Betekenisgewing vind plaas sodat die kind hom in sy 

omgewing kan orienteer. Betekenisgewing is aan kindwees gegee en 

geskied deur differensiasie van die sintuiglike gewaarwordinge 

sodat die kind in beperkte mate kan voorspel en verwag. 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:11) moet die kind kan herken, ken, 

verstaan en weet, om te kan vorder op die weg na volwassewording. 

Met ander woorde, vordering na volwassenheid is onmoontlik as die 

kind nie kan ken en verstaan nie (Griesel en Jacobs 1991:16). 

Hierdie kognitiewe vermoens stel die kind in staat om hom te 

orienteer in sy wereld, en deurdat hy betekenisse ontdek en toe

ken, vorm hy sy leefwereld (Jacobs en Vrey 1982:11 ). 

Voorts se Jacobs en Vrey {1982:2), dat betekenis slegs in die 

gedagtes van 'n mens wat verstaan, bestaan. Dit bring mee dat 

betekenis in totali tei t uniek is. Bo en behalwe die logiese 

dimensie van betekenis wat gemeenskaplike kommunikasie moontlik 

maak, is daar altyd 'n gevoelsmatige of konnotatiewe betekenis

dimensie wat soms sulke gevoelsmatige botone het dat dit hom 

moeilik tot kommunikasie leen. Bepaalde tekens of simbole kan 

slegs betekenisvol wees indien dit deur die persoon geinterpre

teer kan word. Taal is die onmisbare simbool in die algemene lewe 

en vorm 'n onmisbare funksie as simbool aan die hand waarvan 

betekenis beskryf word. 

Volgens Griesel en Jacobs (1991 :16), is betekenisgewing 'n 

psigiese aktiwiteit waardeur die mens hom in sy wereld orien

teer en 'n eie unieke leefwereld stig. 
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Deur die betekenisse waardeur die kind in relasie met alles in 
sy leefwereld staan, raak hy in toenemende mate georienteer in 
sy leefwereld. Hoe beter hierdie orientasie, hoe grater en 
doeltreffender die selfstandigheid wat bereik word. Sander 
toenemende betekenisgewing is daar geen sprake van volwasse

wording of selfstandigwording nie. Om dus te bepaal of 'n han

deling waarby die kind betrokke is empiries opvoedkundig is al 

dan nie, sal afhang van die betekenisvolheid daarvan vir hom 

waardeur hy in volwassenheid toeneem. 

Frankl (1964:99) se dat: "Man's search for meaning is a pri

mary force in his life". Volgens hom is betekenisgewing uniek 

en spesifiek in die sin dat dit net deur 'n bepaalde persoon 

in homself toegeken kan word. Niemand anders kan namens 'n 

persoon vir hom betekenis aan dinge toeken nie. Indien dit ge

beur is die betekenis wat so toegeken word nie meer vir die 

persoon self betekenisvol nie. 

Horrocks en Jackson (1972:35) se dat 'n persoon se gedrag 

hoofsaaklik bepaal word deur sy betekenisgewing aan dinge en 

gebeure. Volgens hierdie skrywers ontstaan betekenisgewing " 

... when a stimulus event is cognitively processed and located 

with reference to previously acquired meanings". 

Elke mens gee dus voortdurend betekenis aan homself, dit wil 

se aan hom as persoon. Hierdie betekenis wat die persoon aan 

sy eie identiteit gee soos wat hy verstaan, het 'n logiese be

tekenisdimensie met onderskeidende kenmerke wat gemeenskaplik 
deur mense verstaan word. Saam hiermee is daar ook die dimen
sie van betekenis wat idiosinkraties en uniek sy eie is (Vrey 

1979:34). 

Volgens Lindgren en Fish (1976:86) sal enige persoon wat in 'n 

situasie beland wat vir hom betekenis moes inhou, maar nie be

tekenis het nie, angs ervaar. Hierdie skrywers haal navor

singsbevindings van .Smelser (1961) aan, waartydens hy in 'n 

studie gevind het dat 'n persoon wat nie in staat is om inter

persoonlike verhoudings op 'n wyse te hanteer waaraan hy ge

woond is nie, angs beleef. Hierdie angs is verder daarvoor 

verantwoordelik dat hy ook nie op intellektuele vlak sy beste 

kan lewer nie. Volgens Smelser ontstaan hierdie toestand omdat 

die bepaalde situasie vir die persoon sander betekenis is. 
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Volgens Jacobs en Vrey (1982:12) berus betekenisgewing altyd 
op 'n persoon se kognitiewe struktuur, vandaar die logiese en 
die gevoelsmatige dimensie en 'n normatiewe komponent wat die 
totale betekenis waaroor 'n persoon van 'n saak beskik, altyd 
idiosinkraties maak. Hiervolgens orienteer hy hom en vorm re
lasies met ander mense, objekte en idees. 

Daar kan derhalwe gese word dat die mens sy wereld van objek

te, idees en relasies stig deur middel van betekenisgewing. 

Volgens Griese! en Jacobs (1991:16) is daar 'n waarskynlikheid 

dat hierdie betekenisse op 'n kontinuum van eg tot oneg, rea

listies tot onrealisties, le. Voorts se die skrywers dat tera

pie daarin bestaan dat die persoon bewus gemaak word van die 

struktuur van sy betekenisgewing sodat hy dit kan verken en 

regstellings kan maak. 

As 'n kind die gemeenskaplike dinge, idee.s en si tuasies nie 

verstaan soos sy portuurs dit verstaan nie, sal hy uitsak. Dit 
geld volgens Jacobs en Vrey (1982:12) vir elke skoolvak. Wan

neer 'n kind "nie verstaan hie", kan dit aanleiding gee tot 

gedrags- en persoonlikheidsprobleme, byvoorbeeld, stokkies

draai, diefstal en minderwaardigheid. 

Die kind met betekenisgewingprobleme is dan op terapie aan

gewese om opnuut sin en betekenis in sy !ewe te vind. 

Daarom se Frankl (1964:102) met reg dat die mens se soeke na 

betekenis 'n primere motiveringskrag in sy !ewe is. Die bete
kenis van ons bestaan word nie soseer uitgevind as wat dit 

ontdek word nie. Frankl (1964:105) beskryf voorts die mens as: 
"being whose main concern consists in fulfilling a meaning and 
in actualizing values". 

Vrey (1979:34) se vanwee die totale betrokkenheid by beteke

nisgewing is die betekenis van enige objek of gebeure die re

lasie wat dit het met die self van die persipieerder. 

Volgens Vrey (1979:32-36) is die volgende dimensies inherent 

teenwoordig in betekenisgewing: 

* 'n Kognitiewe struktuur - betekenisse staan altyd in ver

houding tot, of hou verband met ander betekenisse. 
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* 'n Logiese dimensie - sodat gemeenskaplike verstaan moont
lik is. 

* 'n Psigologiese dimensie - wat uniek die eie betekenis is 
wat 'n bepaalde persoon aan 'n situasie , saak, idee of ob

jek toeken. Hierna word oak verwys as die konnotatiewe bete

kenisdimensie. 

* 'n Handelingsdimensie - wat beide psigiese en fisiese han

deling behels. 

* 'n Affektiewe dimensie - wat die genot weerspieel by die 

deurbraak van insig of die vrees wat volg by onegte bete

kenisgewing (byvoorbeeld die onnatuurlike vrees vir 'n 

spinnekop). 

* 'n Normatiewe dimensie - die logiese betekenismoment ver
eis kongruensie met objektiewe norme. 

* 'n Kognitiewe dimensie - dit berus in mindere of meerdere 

mate op denkfunksies soos differensiasie, integrasie, ver

gelyking, memorisering, ensovoorts. 

2.1.1 Betekenisgewing is teenwoordig in die response van 

klein kinders: 

Volgens Van der Merwe en Jacobs (1992:96) word kinders, deur 

voortdurend betekenisse toe te ken, in staat gestel om hul 
wereld te orienteer en 'n unieke leefwereld te stig. Omdat die 

kind, as gevolg van wording, algaande beter toegerus word om 

aan meer entiteite in sy wereld betekenis te gee, word hierdie 
leefwereld algaande grater en ryker aan inhoud. 

Die kind se betekenisgewing is vir hom sinvol, al sou dit nie 

so .vir die terapeut voorkom nie. Hy sal poog om aan alles wat 

in sy leefwereld verskyn, betekenis toe te ken. Wanneer struk

tuurlose materiaal (byvoorbeeld die inkkladde) aan die kind 

voorgehou word, sal hy 'n besliste paging aanwend om betekenis 

daaraan te heg. 

Volgens Du Toit {1974:15), gee die subjek betekenis aan mate

riaal volgens sy eie unieke waarneming en insig. Dit dien as 
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indeks tot sy funksionering en dui ook soms iets aan van die 
ondervindings wat in sy ontwikkeling, sy unieke funksionering 
help vorm het. Terwyl die kind response op sy inkkladde gee, 
put hy uit sy geheue, en sy geheue-organisasie word grootliks 
bepaal deur sy emosionele konstellasie, sy behoeftes en vrese 

- dit wat vir hom uitnodigend en dit wat vir hom bedreigend 
is. 

Wanneer die kind poog om aan die ongestruktureerde inkkladde 

struktuur te gee, bring dit die strukturerende beginsels van 

sy psige in werking. Daarom sal die vertellings aangaande die 

response van die inkkladde aandui hoe hy sy wereld waarneem en 

daarmee besig is, want dit is hy wat in aksie kom sodra hy die 

wereld betree wat die inkklad hom bied. 

Ook die maniere waarop hy verdedig en - met watter motief ook 

al - gedagtes verswyg of verander, vertel. net meer van hom

self, want dit is nog altyd hy wat dit doen in reaksie op die 

inkklad (Du Toit 1974:15). 

Volgens Bellak (1954:29): "In completing or stucturing an in

complete or unstructured situation, the individual reveals his 

own strivings, dispositions and conflicts". Die response het 

dus betekenis ten opsigte van die subjek omdat dit sy response 

is. 

2.2 Betrokkenheid: 

Volgens Vrey (1979:37-38) sentreer die betekenis van die woord 

betrokkenheid om die stamwoord trek of nader getrek wees. Hier 

het ons te doen met 'n subjek-subjek of subjek-objek-verhou
ding. Die subjek het die ander persoon of saak.fisies en psi

gies nader getrek en sodoende bestaan daar nou intense ge

moeidheid. Hierdie gemoeidheid impliseer nie slegs 'n gewil

ligheid om gemoeid te raak nie maar ook 'n intensie om wel ge

moeid te raak. Om by 'n saak betrokke te wees vereis ook 'n 

mate van kennis van die saak. Vanwee die intensie om meer van 

'n saak te wil weet, raak 'n persoon meer betrokke. 

Volgens Oberholzer (1968:300} kan betrokkenheid ook verband 

hou met 'n betrekword by norme waardeur die kind tot volwaar

dige volwassenheid gelei word. Vrey (1979:41) wys ook daarop 
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dat benewens die moontlikheid om betrokke te wees by die af
brekende, die groot gevaar bestaan dat die kind onbetrokke kan 
wees. Traagheid en lusteloosheid is manifestasies van die ver
skynsel van onbetrokkenheid. 

Volgens Griesel en Jacobs (1991:17) verwys betrokkenheid na 

daardie ps1g1ese aktiwiteit waar die' mens gemoeid raak by 'n 

aktiwiteit, saak of objek, deur middel van aktiewe betekenis

gewing aan sy omgewing. Van Zyl (1978:67-68) se dat betrokken

heid daardie gemoeidheid is van 'n persoon by 'n besondere si

tuasie waardeur hy tot aksie oorgaan. Dit is dus innerlike 

krag, 'n drang, 'n behoefte, 'n hunkering na ontwikkeling, 

ontplooiing en selfaktualisering. Volharding, ywer en toewy

ding is komponente van betrokkenheid. Betrokkenheid impliseer 

·ten volle "daarwees". Om by iets betrokke te wees, beteken om 

totaal deel daarvan te vorm. Betrokkenheid verg voorts kennis. 

Dit is nie moontlik om by iets betrokke te wees sender om 'n 

mate van kennis daarvan te he nie. 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:12) is dit nie moontlik om kennis 

aangaande 'n saak te bekom sender om daarby betrokke te wees 

deur daadwerklike handeling, hetsy fisiek of psigies nie. Die 

persoon moet wil handel, en daarom impliseer betrokkenheid 

doelgerigtheid, volharding, ywer en toewyding. So vereis ook 

volwassewording en volwassenheid intense betrokkenheid by die 

handeling wat hom daarheen voer ·(Vrey 1979:41). 

Die kind is met ander woorde betrokke by die aktualisering van 

homself, as ope moontlikheid, van al sy ontplooiende potensia

liteite. Vir die kind om tot sy optimale selfaktualisering te 
kan kom, is totale betrokkenheid essensieel. "Total involve
ment ... is involvement as it affects the cognitive structure, 

emotional structure {valences and values) and motoric action" 

{Kemp 1979:14). 

Volgens Vrey (1979:41-42) behels betrokkenheid die volgende 

komponente: 

* 'n Wilskomponent - 'n Persoon kan nie by 'n saak of situasie 

betrokke raak as hy nie daarby betrek wil wees nie. Ek kan 

dus nie maar sporadiese of terloopse aandag gee aan 'n saak 

as ek nie daarby betrokke wil wees nie. 
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* Betrokkenheid veronderstel 'n kenaspek. Dit is immers on
moontlik om betrokke te raak by iets waarvan jy geen kennis 
dra nie. Grondige kennis aangaande-'n saak bring ook mee dat 
die persoon in 'n grater mate daarby betrokke raak. 

* Betrokkenheid behels verder 'n belewingsaspek. As die per

soon 'n relasie, saak of situasie as onaangenaam beleef neig 

hy om homself daarvan te onttrek, om dus onbetrokke te raak. 

* Jacobs en Vrey (1982:12) voer verder aan dat die normatiewe 

'n belangrike rol speel by betrokkenheid, aangesien 'n per
soon ook by verkeerde, waardelose en afbrekende dinge en 

verhoudinge betrokke kan wees. 

Volgens Griesel en Jacobs (1991:17) versterk betrokkenheid die 

mens se intensionele gerigtheid. Dit be1nvloed sy psigiese vi

taliteit (emosionele sterkte) en bepaal sy wil om stuikelblok

ke te oorkom. 'n Belewing van sukses sal sy betrokkenheid by 

'n saak, situasie of ideaal verhoog. Voorts se die skrywers 

dat onbetrokkenheid die relasies tussen mense versteur. Wan

neer onderwysers kla oor onverskillige en belangelose houdings 

van leerlinge ten opsigte van studies en skoolaktiwiteite; dat 

ouers aantygings maak dat hulle nie meer met hulle kinders kan 

kommunikeer en hulle verstaan nie, dui dit op simptome by kin

ders wat 'n gebrek aan betrokkenheid in die opvoedingsgebeure 

is, wat deur die opvoeders daargestel is. 

Volgens Vrey (1979:41) manifesteer die verskynsel van onbe
trokkenheid hom in traagheid, lusteloosheid en apatie soos dit 

beskryf word as 'n gebrek aan gevoel van passie, emosie, op
winding of onverskilligheid. Traagheid, gebrek aan dryfkrag, 
doelloosheid, asook die najaag van opportunistiese en opper

vlakkige waardes, dui op simptome van dieperliggende probleme 

van die kind as persoon. Onbetrokkenheid affekteer noodwendig 

die kind se kognisie, sy gevoelslewe en sy waardestelsel. 

Dit is deur steungewende opvoedingshulp dat die kind gerig 

word tot singewing en om betrokke te raak. Vir die kind om op

nuut sin te gee en betrokke te raak, is 'n emosionele belewe

nis en daarom beskryf Gouws et al (1982:35) betrokkenheid as 

die mate waarin 'n persoon 'n emosionele belegging in 'n saak 

of situasie maak. Die skrywers praat van 'n openlike intieme 
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en empatiese verhouding tussen terapeut en pasient. 

2.2.1 Betrokkenheid is teenwoordig in die response van kin
ders: 

'n Kind is gedurig besig om te speel en leer die meeste dinge 

speel-speel aan. Net soos teken is 'n kind gek na die verf van 
prente, met die gevolg dat die kind intens betrokke sal wees 

om sy eie inkklad(de) te maak. Hy is dus met sy hele wese in

tens gemoeid en met inspanning besig om aan homself uitdruk

king te gee. Volgens Jacobs en Vrey (1979:23) is die mens 

voortdurend in sy totaliteit betrokke by al sy handelinge, fi

siek sowel as psigies. Die kind is met ander woorde gedurig 

deur besig om data omtrent homself en sy omgewing in te win. 
Dit doen hy deur betekenis daaraan te gee; daarby betrokke te 
wees en dit te beleef. Die wyse van hierdie betekenisgewing, 

betrokkenheid en belewing sal bepaal of die kind dit as posi

tief of negatief interpreteer. 

Kinders speel graag. Om te teken of te skryf kan weer eens 1 n 

werksopdrag wees. Deur inkkladde te maak; kan spel en verbeel

ding ontlok word wat betrokkenheid en belewing kan verhoog. 

Inkkladde maak is 1 n maklike werkopdrag. Die kind se pogings 

kan nie as "goed" of "sleg" beoordeel word nie. Vrees vir mis

lukking is derhalwe heeltemal afwesig en hierdie wete sal die 

kind se betrokkenheid verhoog. 

2.3 Belewing: 

Sonnekus et al (1973:17) omskryf belewing as "'n intensioneel 
bepaalde, subjektiewe personale stellingname deur die kind as 

totaliteit-in-funksie in sy kommunikasie met die werklikheid". 

Volgens Linschoten (1959:30) is belewing die term waarmee alle 

bewussynsstoestande as bepaalde bewussynstoestande benoem kan 

word, losstaande van hulle besondere kwaliteit of kognitiewe 

funksie. 

Vir Landman (Pretorius 1974:5) dui belewing op dialoe wat die 

mens met die lewenswerklikheid voer. Hy beskryf die samehang 

tussen lewe en belewing soos volg: " ... die lewe van 'n mens 

word geopenbaar in sy belewinge. Die samehang tussen lewe en 
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belewing is 'n onmiddellike betrekking tussen belewing en die 

totaliteit van die lewe. Belewingsmomente is dus momente van die 

lewensgebeure self, want di t toon inner like samehang en betekenis 

en laat die lewe in sy omvang en sterkte voelbaar word. Volgens 

Vrey (1979:43) lei die belewing van 'n situasie waaraan 'n be

paalde betekenis gegee word daartoe dat die besondere belewing 

met die betekenis ge1ntergreer word, waardeur die betekenis dan 

'n individueel persoonlike dimensie bykry. 

Carkhuff en Berenson (1967:225) beklemtoon hierdie persoonlike 

belewing van die individu wanneer hulle se dat " ... he must ex

perience himself fully in order to be creative in all spheres of 

endeavor, including the interpersonal sphere". Om hierin te kan 

slaag, is di t nodig dat die kind daartoe gesteun sal word; 

" ... education must become a process of giving the child his expe

rience in clearer and stronger terms, providing better constructs 

or "handles" for the experience and helping to break the barriers 

toward fuller and wider range of experience". 

Persoonlike belewing word ook deur Rogers (1974 of 1979:25) be

klemtoon as hy Se: !I • •• experience is 1 for me 1 the highest autho

rity. The touchstone of validity is my own experience. No other 

person's ideas, and none of my own ideas, are as authoritative 

as my experience. It is to experience that I must return again 

and again, to discover a closer approximation to truth as it is 

in the process of becoming in me". Dit is dus deur dinge te be

leef dat die individu daartoe kom om werklik betekenis daaraan 

te gee. 

As gevolg van betekenisgewing aan en dus betrokkenheid by 1 n 

gegewene, ervaar 'n persoon of sukses of mislukking. Na die mate 

van sukses of mislukking beleef hy frustrasie, genot 1 woede 1 

opwinding, terneergedruktheid 1 ensovoorts ( Griesel en Jacobs 

1 991 : 8). Gevoelens is begeleidend tot alle gedrag ( Vrey 1 979: 42) 1 

daarom kan 1 n persoon nie vooraf besluit watter emosie hy gaan 

beleef nie. 1 n Persoon se belewing dui aan hoe hy 'n situasie wat 

hy ervaar 1 evalueer. Hierdie evaluering vind plaas op 'n konti

nuum van aangenaam tot onaangenaam en di t be1nvloed weer die 

kwaliteit van die persoon se betekenisgewing aan en be-
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trokkenheid by die situasie. Wanneer die kind in sy betrokken

heid by die skoal en sy betekenisgewing aan die leertaak oor
wegend onaangename belewinge ervaar,. word hy beslis nie aange
spoor tot betekenisgewing en die vorming van relasies met on
derwysers en ander kinders nie. 

Belewing bepaal die kwaliteit van relasies, want dit is ge

voelsmatig van aard en beklemtoon die unieke aard van die re

lasies wat 'n persoon stig, en die intensiteit daarvan bepaal 

die duidelikheid en bestendigheid van die betekenisse wat ge

vorm word. 

Bepaalde gevoelsbelewinge dui daarop dat 'n persoon so deur 'n 

situasie geraak word dat hy daardeur ontroer word. Die gevoe

lens wat iemand beleef, word deur die situasie bepaal en wel 

op die wyse waarop hy aan die situasie betekenis gee. Psigiese 

gevoelens soos droefheid, leed, vreugde en blydskap kan nie na 

willekeur deur 'n persoon opgeroep word nie. Gevoelens dui aan 

hoedat 'n besondere situasie wat ervaar word deur 'n persoon 

gewaardeer en sodanig beleef word. Die besondere belewing word 

dus met die betekenis geintegreer waardeur die betekenis dan 

'n individuele persoonlike dimensie bykry. 

In die opvoedingsituasie tuis bepaal die opvoedingshulp in 'n 

hoe mate wat die kind beleef. Positiewe begeleiding en steun

gewing kan hydra tot gevoelens van genet en geborgenheid, ter

wyl smart en gevoelens van verwerping ervaar kan word as die 

opvoedingessensies nie verwerklik word nie. Vrey (1979:46) 

stel dit egter baie pertinent dat die opvoedingshulp as soda

nig nie altyd alleen verantwoordelik is vir die betekenisse 

wat gevorm word nie, maar die aanprysing deur die opvoeder ty

dens leersukses of die vernederende bestraffing as die kind 

misluk, bepaal die positiewe of negatiewe intensiteit van die 

belewing. 

Belewing, wat die kwaliteit van verhoudinge bepaal, beklemtoon 

die unieke aard van verhoudinge wat 'n persoon stig. Belewing 

strem of versterk die kind se betrokkenheid by elke betekenis

gewende handeling. 

Belewing bly dus beperk tot die gevoelsmatige bewussynstoe

stand en as sodanig bly dit altyd die meeganger van 'n toe-
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stand of aktiwiteit soos betekenisgewing en betrokkenheid 

(Jacobs en Vrey 1979:13). 

Vrey (1979:45-46) noem die volgende wesenlike komponente van 
belewing: 

* Belewing bepaal die kwaliteit van relasies. 

* Belewing is gevoelsmatig van aard en dui op 'n evaluering 

van 'n situasie en verskillende grade van aangenaamheid of 

onaangenaamheid. 

* As gevolg van die belewingsaspek het relasies 'n idiosin

kratiese kwaliteit. 

* Die intensiteit van belewinge bepaal die duidelikheid en 

bestendigheid van betekenisse. 

* Belewing strem of dien as insentief vir betrokkenheid by 

betekenisgewende handeling. 

* Deur middel van betekenisgewing word die bestaan van bele

winge benoem, byvoorbeeld, hartseer, jammerte, ensovoorts. 

Die mens se emosies as dryfkrag agter sy dade oorheers dikwels 

sy rasionele denke sodat hy hom skuldig maak aan irrasionele 

denke en onaanvaarbare gedrag. Die kind se gevoelens "neem 

dikwels met hom die loop" sodat die ouers tussenbeide moet 

tree en sy optrede moet beheer. 'n Analise van sulke tipiese 

gedrag dui daarop dat die persoon se vertolking van die ver

oorsakende gebeure neerkom op onegte of onrealistiese beteke

nisgewing en dus 'n gevolglike onbetrokkenheid of oorbetrok

kenheid met die begeleidende belewinge van woede, frustrasie, 

hartseer, ensovoorts. 

Wat ook al die geval mag wees, sulke gebeure en die herhaling 

daarvan veroorsaak spanning by die persoon en versteur sy re

lasiepatroon. Die belewing van aanvaarding, warmte, liefde en 

begrip veroorsaak dat 'n kind geborgenheid ervaar (primer in 

die ouerhuis), wat daartoe sal lei dat hy kan waag om uit te 

beweeg, sy leefwereld te verbreed en outentieke relasies te 

stig. 
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2.3.1 Belewing is teenwoordig in die response van klein kin

ders: 

Volgens Van der Merwe en Jacobs (1992:96) is belewinge indi
vidueel, persoonlik en daarom uniek. Die inkkladmetode veron

derstel dat unieke belewinge aanleiding sal gee tot unieke re

sponse op die inkkladde. 

Volgens Du Toit (1974:18) is die wyse waarop 'n persoon sy we

reld waarneem 'n aanduiding van hoe hy in sy wereld staan, dit 

wil se, hoe hy sy wereld beleef, hoe hy hom in sy wereld ge

dra. Die waarnemer lewer 'n bydrae tot die waarneming. Sy on

dervindings, sy behoeftes en vrese, sy wyse van menswees be

paal hoe hy waarneem. 

Verder se Du Toit (1974:19) dat waarneming nie 'n passiewe 

ontvang van 'n prikkel is nie, maar 'n aktiewe deelname aan 'n 

situasie. Hy toon aan hoe die kind homself besig hou met die 

dinge en met sy medemens. Die aard van iemand se waarneming 

word bepaal deur sy motiewe, houdings en emosies. 

Derhalwe bied die inkkladmetode deur die voorbeeld van waar
neming, 'n voorbeeld van gedrag waarin hyself te vind is. Ver

der sal die belewingsnuanses wat 'n persoon se betekenisgewing 

inkleur, sy gedrag tot 'n groat mate bepaal. Dit is hier waar 

die individu se mate van betrokkenheid by sy leefwereld en ak

tiwiteite in gedrang kom. Blootstelling aan 'n vormlose stimu

lus, soos die maak van 'n eie inkklad sal veroorsaak dat die 

kind daarop reageer. Sy betekenisgewing bestaan daarin dat hy 

sal probeer om vorm aan die inkklad te gee. Hy sal poog om dit 

met sy lewenservaring in verband te bring. Indien dit te pyn

lik is sal hy dit moontlik verwerp. 

Dit wat hy in die inkkladde sien sal derhalwe 'n aanduiding 

wees van wat in sy verlede gebeur het, maar ook van die wyse 

hoe hy dit as persoon verwerk het. Verder is dit wat die per

soon in die inkkladde sien 'n aanduiding van hoe sy ervaring 

en die belewing van sy ervaring sy betekenisgewing aan die 

huidige situasie be1nvloed. Geen twee persone het ooit die

selfde lewenservaring agter die rug nie en geen twee persone 

het ooit dieselfde betekenisnuanses en belewingsnuanses aan 

gebeurtenisse geheg nie, al was dit dieselfde gebeurtenis. 
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2.4 Selfaktualisering: 

Gouws et al (1982:269) gee Carl Rogers se weergawe van self
aktualisering en stel dit soos volg: "Dit is die neiging van 
die individu om te handel en te ontwikkel ooreenkomstig sy 

siening van homself en sy ideale self". Hulle haal ook Maslow 

aan wat se: "Dit is die neiging van die individu om sy eie 

intrinsieke aard te ontwikkel". Volgens Vrey (1979:46) impli

seer selfaktualisering die persoon se doelbewuste poging om 

die latente moontlikhede van sy selfheid te realiseer. Dit lyk 

dus of die selfaktualisering daardie strewe van die mens is om 

te wil grootword, te wil presteer, betekenisvol te wil lewe, 

of soos Vrey (1979:46) dit stel: "Dit is juis by die voldoe

ning aan, of bevrediging van, die fisiologiese en psigiese be

hoeftes wat die drang ontplooi om toenemend te word waartoe hy 

in staat is". 

Selfaktualisering impliseer die persoon se doelbewuste pogings 

om al die latente potensiele moontlikhede van sy selfheid te 

realiseer. Dit sal al die terreine van fisiese vaardighede, 

verstandelike vermoens, gevoelsbelewing en sedelike bewussyn 

ingesluit, sodat hy sy menslike selfheid wat hy inderdaad is, 

kan verwerf en verwerklik. 

·Hierdie toenemend-word-waartoe-hy-in-staat-is, behels dat die 

selfaktualiseerder "so by die saak buite homself betrokke 

raak, dit so intens beleef en betekenis daaraan gee dat hy 

buite homself uitstyg" (Jacobs en Vrey 1982:14). Hierdie tran
sendensie veronderstel 'n realistiese selfkonsep waarby 'n di

stansiering en evaluering van die eie identiteit in die self

kennis ge1nkorporeer is (Vrey 1979:47). 

Aangesien 'n positiewe selfkonsep ten grondslag le van outen

tieke selfaktualisering, is dit vir die kind belangrik om aan

vaar te word en 'n gevoel van geborgenheid te beleef wat sy 

waaghouding versterk en daartoe hydra dat hy sy vermoens in 'n 

groter mate aktualiseer. 

Vrey (1979:47) haal Maslow aan wat beklemtoon dat aan die pri

mere behoeftes voldoen moet word voordat selfaktualisering 'n 

werklikheid kan word. Fisiologiese vereistes, geborgenheid en 

aanvaarding moet eers nagekom word voordat selfaktualisering 
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kan gedy. Na voldoening aan die basiese behoeftes kan self
aktualisering voorkom, wat onder meer die volgende kenmerke 

het: 

* Die selfaktualiseerder moet kan verstaan en betekenis gee en 
hom toenemend orienteer. 

* Hy is intens betrokke by 'n taak (buite die self). 

* Hy belewe sy sinvolle aktiwiteite intens. 

Die volgende voorwaardes geld vir die kind se maksimale self

aktualisering: 

* Menslike ideaalmodelle met wie hy kan identifiseer. 

* Beginsels en ideale waaruit hy kan kies .. 

* 'n Geordende waardesisteem in sy subkultuur waarop hy 'n 

lewensfilosofie kan baseer (Vrey 1979:47). 

As 'n kind se relasiepatroon versteur raak, byvoorbeeld die 

met sy ouers, kan selfaktualisering nie verwerklik word nie. 

Die kind sal derhalwe die ouer as steungewer en begeleier ver

werp en gedurig 'n opposisieneiging openbaar. Dit sal na ander 

volwassenes as gesagsfigure uitkring. Verdere relasies wat hy 

mag aangaan, sal noodwendig. negatief be1nvloed word. 

2.4.1 Selfaktualisering is teenwoordig in die response van 

klein kinders: 

Die terapeut kan deur die kind se response op sy inkkladde die 

kwaliteit van sy betrokkenheid, belewing en betekenisgewing 

agterkom. Derhalwe kan die terapeut 'n verdere afleiding maak 

oor 'n mate van die kind se selfaktualisering. Die appel wat 

die inkkladde tot die kind se nuuskierigheid en skeppingsin 

rig, veroorsaak dat hy by 'n saak buite homself betrokke raak. 

Hierdie aksie as sodanig het reeds terapeutiese waarde vir die 

kind met emosionele- en relasieprobleme. 

2.5 Die vorming van selfidentiteit en selfkonsep: 
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2.5.1 Selfidentiteit: 

Vrey (1979:48-49) verklaar die begrip soos volg:"Selfidenti
teit is die kongruensie tot 'n ge1ntegreerde eenheid van (i) 
die persoon se konsepsies van homself, (ii) die bestendigheid 

van en kontinu1teit van die attribute waaraan die persoon 

homself ken en (iii) die gemeenskaplikheid van 'n persoon se 

selfkonsepsies en die konsepsies van mense wat vir hom 
belangrik is, van hom". 

Vir Terblanche (1981 :17) kan die begrip "selfidentiteit" as 

term gebruik word om die kind se identiteit op enige bepaalde 

moment in sy lewe aan te dui en waardeur die kind met sy self

beeld vir hom 'n voorstelling kan maak. Hier is sprake van die 

identiteit van 'n persoon se self of soos Vrey (1979:49) se, 

'n self wat 'n unieke identiteit is. 

Die vorming van 'n selfidentiteit is 'n lewenstaak wat geskied 

van die wieg tot die sterwensdag en geskied onbewustelik vir 

die betrokke individu en die gemeenskap. Dit gaan gepaard met 

groei en ontwikkeling en daar vind gedurig wysiging plaas. 

Volgens Griese! en Jacobs (1991 :19) word die kind bewus van sy 

andersheid wanneer hy begin onderskei tussen homself en ander 
- sy hande, sy oe, ensovoorts teenoor die van ander. Hierdie 
toenemende bewuswording van homself en sy liggaam in onder

skeid met die liggaam van die volgende persoon kan as 'n per

soon se identiteitontwikkeling beskryf word. Dit is met ander 
woorde 'n bewuswording van sy bestaan, sy 11 isheid 11

, van hom

self. Dit is 'n antwoord op die vraag: Wie is ek? en dan die 

antwoord: Ek is 'n seun, 'n dogter, 'n man, 'n vrou (Jacobs & 
Vrey 1982:95-101). 

Namate die persoon ouer word, word hy ook bewus van sy speel

goed, sy moeder, vader, ensovoorts, wat aangedui kan word as 

entiteite van homself. Namate hy grater word, raak hy ook be

wus van ander aspekte omtrent homself, veral wanneer hy in 

kontak kom met norme, waardes, standaarde en die aanprysing 

en/of kritiek van mense wat vir hom saak maak. Hy evalueer 

homself dan na aanleiding van die kategorisering wat as gevolg 

van hierdie kontak plaasvind as byvoorbeeld 'n goeie rugby

speler, 'n swak student, 'n stout seun, ensovoorts. !dent 
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teite wat hy in sy selfsiening inkorporeer, vorm sy selfbeeld 

wat aan sy eie subjektiewe evaluasie onderhewig is en even

tueel sy selfkonsep vorm. Die kernidentiteit kan dus as 'n 

gegewene, 'n is-heid omskryf word en is nie evalueerbaar nie. 

Dit stem ooreen met die mensbeskouing van die "ek" as subjek 

wat nie tot objek gemaak kan word nie, maar wat tog in alle 

handeling teenwoordig is. Dit is met ander woorde die mens se 

geestelike dimensie (Jacobs en Vrey 1982:97). Die selfbeeld 

van die mens is veelfasettig en het 'n objek-karakter wat wel 

evalueerbaar is - goeie student, hardwerkende huisvrou, enso

voorts. Die selfbeeld verteenwoordig derhalwe die beeld wat 'n 

persoon in sy gedagtes vorm na aanleiding van sy denke oor 

homself en soos hy interpreteer hoe andere ook van hom se en 

oor hom voel (Griese! en Jacobs 1991:19). 

Namate 'n persoon homself evalueer aan die hand van die opinie 

van ander, norme en standaarde, ontwikkel hy 'n selfkonsep. 

Identifisering kan beskryf word as "die aktiwiteit waartydens 

daar gestreef word om die verskil wat tussen die selfbeeld 

(soos hy homself sien) en die ideaalbeeld(e) (soos hy graag 

sal wil wees) bestaan, op te hef" (Jacobs en Vrey 1982:20). 

Identifisering kan nie sander selfkennis plaasvind nie, want 

dit kan lei tot teleurstelling as hy/sy nie die vlak kan be

reik wat in die ideaalbeeld gepersipieer word nie. 

Jacobs en Vrey (1982:33) haal Combs en Snygg aan wat 
A 

se; "Soos 

die self voortdurend in dinamiese selfontplooiing is, sal 'n 

persoon se identiteit dienooreenkomstig aktief dinamies ont

plooi". 

Ontplooiing van die kind se selfidentiteit hang grootliks af 

van die aanvanklike opvoedingshandelinge binne die huisgesin 

en later binne skoal- en kerkverband. 

2.5.1.1 Selfidentiteit is teenwoordig in die response van 

klein kinders: 

Dit wat die kind in sy persepsies opneem, is gekoppel aan sy 

leefwereld en derhalwe aan sy selfidentiteit. Sensitiewe waar

neming van die kind se persepsies kan derhalwe baie aangaande 

sy identiteitsbelewing ontbloot. In die terapeutiese proses is 

identiteitsdiffusie dikwels die oorsaak van gedrags- en re-
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lasieprobleme. Die terapeut kry derhalwe die geleentheid om 

die kind van sodanige probleme bewus te maak. 

2.5.2 Selfkonsep: 

Vrey (1974:95) definieer die selfkonsep soos volg: "Die self

konsep verwys na die konfigurasie van oortuigings omtrent my

self en houdinge teenoor myself wat dinamies is en waarvan ek 

gewoonlik bewus is of bewus kan word". 

In sy verhouding met sy medemens gee die kind betekenis aan sy 

self na aanleiding van ervarings en houdings wat ander teenoor 

hom openbaar. Hierdie betekenisgewing sluit ook die kategoriee 

betrokkenheid en belewing in en help gesamentlik mee dat die 

kind 'n konsep van sy self kan vorm. 

Le Roux (1979:159) stel dit soos volg: "My betekenisgewing aan 

myself, my betrokkenheid by myself en my belewing van my self, 

gee daartoe aanleiding dat ek 'n idee van my self vorm. Ek 

vorm dus 'n konsep of 'n konstruk van my self en aan hierdie 

konsep of konstruk gee ek die naam selfkonsep". 

Purkey (1970:35:36) verwys na Coopersmith wat drie voorwaardes 

stel waardeur die opgroeiende kind homself kan evalueer: 

* Ouerlike warmte ("parental warmth") waardeur die kind die 

ouer se liefde en bemoeienis ervaar en daardeur bewus word 

dat hy vir hulle kosbaar is. 

* Eerbiedwaardige handeling van die kind deur sy ouers 

waardeur hy tot die besef kan kom dat hy 'n demokratiese 

plek in die gesin beklee. 

* Duidelike grense of perke wat deur die ouers gestel word 

waardeur die kind bewus word wat van hom verwag word en 

waardeur die ouers te kenne gee dat hulle wel vir hulle 

kind omgee. 

"The critical factor is how the child interprets his parent's 

views of him. If parents wish to provide a home enviroment 

which will build a positive selfregard in children, then they 

must give consideration to the attitudes they express toward 
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their children and be sensitive to how these attitudes are 

being perceived'' (Purkey 1970:36). 

Purkey beskou die eerste aantal lewensjare as die kritieke 

tydperk in die kind se leeftyd vir die vorming van 'n self

konsep. Die selfkonsep word gevorm deur ervarings in die alle

daagse lewe, onuitgesproke gevoelens en affek van andere en 

gevoelens of houdings teen die kind. "The child becomes the 

way he is treated" (Purkey 1970:34). 

Op grand van die veelfasettigheid van die self, kan die vol

gende dimensies van die selfkonsep onderskei word: 

* fisieke of liggaamlike self: die self in verhouding tot die 

liggaamlike; 

* persoonlike of psigiese self: die self in sy eie psigiese 

verhoudinge; 

* gesinself: die self in gesinsverhoudinge; 

* sosiale self: die self in sosiale verhoudinge; 

* sedelike self of waardeself: die self in verhoudinge tot 

sedelike norme en godsdienstige waardes; 

* selfkritiek (Terblanche 1981:79). 

Hoe hoer die kind se selfkonsep, hoe meer is hy op selfverwe

senliking gerig. Hoe laer die selfkonsep, hoe meer konsentreer 

hy op selfbeskermende handelinge wat uiteindelik in afwykende 

gedrag kulmineer. Die kind met 'n positiewe selfkonsep het 'n 

gunstige siening van homself en kan dan: 

* egte en realistiese betekenisse aan homself en ander 

persone gee; 

* toenemend met inspanning lewe; 

* die moontlikheid van sy selfheid ontdek en realiseer, omdat 

hy konstruktief kan waag en verken; 
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* toenemend selfstandiger begin optree; 

* sinvolle verhoudings aanknoop en dit onderhou; 

* toenemend met waardes en norme identifiseer; 

* presteer volgens vermoe en eie verwagting; 

* toenemend sy vryheid met verantwoordelikheid gebruik. 

Een van die omvattendste definisies van die selfkonsep word 

deur Rogers (1974:36) gegee, naamlik: "The self-concept or 

self-structure may be thought of as an organised configuration 

of perceptions of the self which are admissable to awareness. 

It is composed of such elements as the perceptions of one's 

characteristics and abilities, the percepts and concepts of 

the self in relation to others and to the environment, the 

value qualities which are perceived as associated with expe

riences and objects, and goals and ideals which are perceived 

as having positive or negative valence". 

Uit hierdie definisie blyk die volgende aspekte: 

* Die selfkonsep is 'n georganiseerde konfigurasie van per

sepsies en konsepsies van die self. 

* Die elemente van hierdie konfigurasie blyk die 

volgende te wees: 

** Die persepsies van eie kenmerke en vermoens. 
** Evaluering van die eie vermoens in vergelyking met die 

van ander mense. 

** Die belewing van sy ervaringe as positief of negatief, 

dit wil se of dit hom aantrek of afstoot. 

Dit wil dus voorkom asof die kern van die selfkonsep bestaan 

uit die evaluering van die self volgens eie subjektiewe norme. 

Dit bring Vrey (1974:84) daartoe om te se: "Dit skyn dus of 

die selfkonsep sentraal staan in die lewe van 'n persoon, dat 

alle inkomende prikkels, dit wil se dat aan alle selfbetrokke 

ervaringe, betekenis gegee word in relasie tot die evaluering 

van die self 11
• 
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Daarom se Griesel en Jacobs (1991:20) dat die identiteit van 
'n persoon nie 'n bepaalde substansie is nie. Elke mens het 

bepaalde identiteite wat moet oorgaan in funksie voordat daar
die identiteite aan daardie persoon gekoppel kan word. 

Vrey (1979:50) stel dit soos volg: "Om 'n bepaalde iemand te 

wees, moet gewoonlik 'n bepaalde iets gedoen word ... die omge

keerde is ook waar, naamlik om 'n bepaalde iets te doen, moet 

die persoon gewoonlik 'n bepaalde iemand wees". 

Rollo May soos aangehaal deur Vrey (1979:50) het gese dat in 

sy intensionaliteit die mens sy identiteit bevestig. Soos die 

mens sy leefwereld beleef en daaraan betekenis gee, bevestig 

hy sy identiteit deur sy gedrag en sy fisiese daarwees. Sy 

selfkonsep bestaan daarin dat hy nou sy identiteit evalueer 

aan die hand van die norme en standaarde wat aan hom voorgehou 

word. In wisselwerking met sy leefwereld leer hy homself ken 

en vorm hy selfpersepsies (Griesel en Jacobs 1991:20). 

Vrey (1979:5) onderskei drie onderling afhanklike komponente 

in die selfkonsep, naamlik die identiteit, handeling en self

agting. Die ontwikkeling van die selfkonsep hang af van die 

persoon se persepsies van ervarings in sy omgewing. 'n Per

soon se selfkonsep is altyd vir hom hoogs betekenisvol, of in 

hierdie selfkonsep nou 'n ho~ of lae selfagting geintegreer 

is, kom nie daarop aan nie. So ken hy homself (Vrey 1979:5). 

Dit is hierdie beeld van homself wat hy met alle mag sal be

skerm as dit aangeval of beledig word. Die mens is geneig om 

ooreenkomstig sy selfkonsep op te tree. 

Jacobs en Vrey (1982:26) stel dit dat die selfkonsep as die 

inisieerder van gedrag beskryf kan word en indien verandering 

dan aan die persoon se selfkonsep aangebring kan word, kan dit 

tot verandering in sy gedrag lei. 

'n Positiewe selfkonsep is 'n besliste aanduiding dat die kind 

se volwassewording suksesvol verloop. 'n Negatiewe selfkonsep 

dui daarop dat die opvoedingswerk ondoeltreffend was en dat 

die kind in sy wording gerem is. Die kind kan alleen 'n posi

tiewe selfkonsep vorm as sy opvoeders hom die geleentheid gee 

om elke faset van die self te ontdek en te realiseer sodat hy 

suksesvol op die werklikheidseise kan antwoord. 
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2.5.2.1 Selfkonsep in response van kinders teenwoordig: 

Die terapeut sal tydens navraag oor die response op die ink
kladde kan agterkom of die kind 'n positiewe of 'n negatiewe 
selfkonsep het. So sal 'n kind met 'n positiewe selfkonsep 'n 
grater waagmoed aan die dag le om response op sy inkkladde te 

maak. Die kind se positiewe of negatiewe houding teenoor men

se en dinge kan uit die inkkladde afgelei word. 'n Negatiewe 

selfkonsep veroorsaak dat 'n persoon verdedigend en inhiberend 

optree, veral wanneer hy nie begryp wat in 'n vreemde situasie 

van hom verwag word nie. Die kind wat 'n swak selfbeeld het, 

sal in sy response op die inkkladde hierdie gesindhede reflek

teer. 

3. VERDUIDELIKING VAN DIE INKLADMETODE AS PROJEKSIETEGNIEK 

VANUIT 'N SIELKUNDIG-OPVOEDKUNDIGE BENADERING: 

Die kind gee betekenis aan sy leefwereld. Dit is 'n basiese 

psigiese aktiwiteit. Sander betekenisgewing is dit onmoontlik 

vir die kind om psigies te funksioneer. Daar kan nie van gees

telikheid sprake wees sander dat die kind aan sy bestaan bete

kenis gee nie. 

Elke kind se betekenisgewing is vir homself sinvol, al sou dit 

nie vir ander so voorkom nie. Die kind poog om aan alles wat 

in sy leefwereld verskyn betekenis te gee. Wanneer iets, soos 

by die maak van inkkladde, objekte onder sy aandag kom sal hy 

dus poog om daaraan betekenis te gee. 

Betekenisgewing kan verskillende vorms aanneem. Aan vormlose 

materiaal sal 'n kind moontlik vorm probeer gee. Idees sal hy 

moontlik probeer verstaan, in sy verwysingsraamwerk inkorpo

reer, klassifiseer en verder uitbrei. Aksies sal hy moontlik 

probeer naboots. Verhoudings sal hy moontlik probeer ontleed 

maar in elk geval beleef. Hierdie betekenisgewing is uniek sy 

eie. 

Daar sal noodwendig ooreenkomstes wees tussen kinders se bete

kenisgewing aan objekte en idees, want dit dra gemeenskaplike 

betekenis wat met verloop van tyd tot stand gekom het. Vir die 

individu kom daar egter belewingnuanses by wat uit die verlede 

spruit soos hy\sy ervaring daaroor, of oor iets aanverwant of\ 
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en soortgelyk opgedoen het. Die belewingsnuanses wat 'n kind 
se betekenisgewing inkleur bepaal tot 'n groat mate die van 
betrokkenheid by sy leefwereld en aktiwiteite wat in gedrang 
kom·. 

Dit wat hy in die inkklad sien sal 'n aanduiding wees van wat 

in sy verlede gebeur het, maar oak van die wyse hoe hy dit as 

persoon verwerk het. Daar is aspekte van gemeenskaplikheid wat 

hy, in sy persepsie van die stimulus, met die van ander kin

ders sal deel (vorm, waarneming van die geheel waar die vorm 

van die klad 'n geheelbeeld vir hom skep, kleur van kladde wat 

raakgesien word, ensovoorts). Daar kan dus verwag word dat 'n 

sekere mate van wetmatigheid in 'n persoon se protokol moet 

figureer. 'n Perseptuele analise van die inkkladde het dus in

terpretasiewaarde en so 'n interpretasie is derhalwe gewens. 

'n Kind se blootstelling aan die inkkladde rig derhalwe 'n 

appel tot hom om iets van homself aan die sielkundige te ont

hul. Dit is 'n onbewuste onthulling omdat die individu nie die 

rasionaal daarvan verstaan nie, en daarom voel hy nie so be

dreig as wat dit moontlik tydens 'n direkte ondervraging sal 

wees nie. As gevolg van die "struktuurloosheid" van die stimu

li is dit oak nie vir die individu moontlik om die aard en om

vang van sy onthullings te peil nie. Hy kan dus nie verdedi

gingsstrategiee antwerp om sy ego te beskerm nie. 

Omdat die terapeut nie alwetend is nie en omdat hy nooit die 

volgende persoon se leefwereld van buite af sal kan verstaan 

nie, is dit noodsaaklik dat hy, deur hom van sy eie voorop

gestelde idees omtrent die kind, of menslike gedrag, los te 

maak, poog om aanknoping met die kind deur gesprekvoering 

tydens die afneem van die toets te bewerkstellig. Die ge

sprekvoering word gerig om beter insae te kry oar watter as

pekte uit die verlede tot die spesifieke response aanleiding 

gegee het. Dit kan lei tot meer outentieke insigte omtrent die 

kind se funksioneringspatroon. 

Die terapeut maak oak nie daarop aanspraak dat sy insigte om

trent die persoon se persoonlikheid die valle waarheid behels 

of genoegsaam is nie. Die inkkladtoets is.slegs 'n instrument 

om in samehang met ander toetse en terapeutiese insigte, rig

lyne vir die voortgesette terapeutiese bemoeienis met die kind 
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te beplan. 

Beide, persepsie en projeksie is in hierdie benadering van be
lang, aangesien beide psigiese aksies is wat betekenisgewing 

impliseer. In die geval van persepsie word die klem laat val 

op die kind se visuele persipiering van 'n stimulus en die ge

paardgaande kognitiewe funksies wat in werking tree, soos by

voorbeeld die klassifisering van die waargenome objek(te), die 

vasankering daarvan in 'n reeds bestaande kognitiewe struk

tuur. 

In die geval van projeksie word die stimulus 'n emosioneel

belaaide persepsie waar die terapeut, deurdat hy sensitief is 

vir die kind se persoonlike vryheid en privaatheid, 'n gewaar

wording van die kind se emosionele belewenisse ervaar. Hy kyk 

as't ware in die spieel van die kind, 'n spieel wat die kind 

onbewus vir hom voorhou om na te kyk. Daar kan dus gese word 

dat die kind se persepsies middele word wat deur die terapeut 

gebruik word om die kind as mens beter te leer ken (Griese! 

1993: Universiteitsaantekeninge). 

4. OPSOMMING: 

In hierdie hoofstuk is aandag aan die opvoedingsessensies ge

gee. Daar is aangetoon hoedat betrokkenheid, betekenisgewing, 

belewing, selfidentiteit en selfkonsep tot uiting kom in die 

inkkladmetode, en wel in die response van kinders. 

In die volgende hoofstuk word die inkkladmetode se navorsings

ontwerp uiteengesit. 
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HOOFSTUK 5 

NAVORSINGSONTWERP 

1. INLEIDING: 

Daar is in hoofstuk een aangetoon dat die terapeut sekere in

ligting omtrent die kind benodig om suksesvolle terapie te 

verseker. Hierdie inligting word onder andere deur die gebruik 

van projeksietegnieke, ingesamel. 

Tydens die bespreking van bestaande projeksietegnieke het dit 

duidelik geword dat tekortkominge in alle tegnieke bestaan. 

Derhalwe is dit wenslik dat die terapeut verskillende tegnieke 

gebruik om sodoende, so 'n volledige beeld as moontlik van die 

kind se probleemarea te bekom. Daar is ook aangedui dat die 

inkkladmetode verskeie voordele by kinderterapie inhou. 

Die gebruik van 'n tegniek hang ook grootliks af van die te

rapeut se bedrewenheid met die middel. Om hierdie rede word 

daar voorts as navorsingsdoel die ontwikkeling van 'n tera

peutiese model daargestel. Die riglyne wat hieruit voortvloei 

kan dan gevolg word wanneer terapie en diagnose volgens bier

die tegniek gedoen word. 

2. AFBAKENING VAN DIE NAVORSINGSPROBLEEM AAN DIE HAND VAN POS

TULATE: 

Uit die literatuurstudie en die werksomstandighede van die on

dersoeker kan die volgende postulate afgelei word: 

2.1 Deur middel van die inkkladmetode kan inligting uit die 

kind se psigiese struktuur verkry word waarvan die kind 

self nie bewus was nie: 

Omdat die rasionaal van die inkkladmetode nie vir die kind 

bekend is nie, stel dit die kind op sy gemak sodat hy on

wustelik meer inligting aan die terapeut oordra as wat hy 

andersins sou wou doen. 

2.2 Die kind as betekenisgewende mens poog voortdurend om sy 

leefwereld te arden sodat hy gemaklik daarmee kan omgaan 
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en dit kan beheer: 

Omdat die inkkladmetode (wat aan die kind voorgehou word), 
ongestruktureerde materiaal is, poog die kind om uit sy 
ervaringswereld en geheue, struktuur aan die inhoude van 
die inkklad te gee. Hierdie poging sal daartoe lei dat die 

terapeut wenke kan kry oor die kind se psigiese struktuur. 

2.3 Die inkkladmetode prikkel die kind om te droom en te fan

taseer, moontlik tot 'n groter mate as wat by ander pro

jeksietegnieke die geval is: 

As gevolg van die struktuurloosheid van die inkkladmetode, 

bied dit die kind geleentheid om sy verbeelding in te span 

om betekenis daaraan te gee. 

Hedendaagse kinders word min die geleentheid gebied om nog 

te droom en hul verbeelding vrye teuels te gee. Veral in 

'n toetssituasie (met 'n vreemde volwassene as terapeut), 

is dit ongewoon om te maak met 'n "toets" wat hy wil. 

Fantasie is verbeeldingskrag, dit wil se, skeppende en 

produktiewe verbeeldings soos dit veral in dagdromery tot 

uiting kom: Dit is as 'n reel aangenaam vir die kind, om 
te droom (Gouws et al 1982:83). 

2.4 Die inkkladmetode maak tot 'n groter mate 'n appel op 'n 

kind se kreatiewe denke as wat by bestaande projeksieteg
nieke die geval is: 

Omdat die inkkladmetode nie die kind tot die alledaagse 

bind nie, prikkel die ongestruktureerde materiaal die kind 

se kreatiewe denke om "wyer" na die inkkladde te kyk en 

sodoende meer oorspronklike en ongewone response op die 

inkkladde te lewer. 

Kreatiewe of uiteenlopende denke word benodig wanneer 'n 

persoon aan 'n probleem blootgestel word wat moontlik 'n 

hele paar aantal antwoorde kan he (Lewis & Green 1983: 

1 61 ) . 

'n Kreatiewe gedagte word geskep en selfgeinisieer wan

neer 'n nuwe kombinasie van idees en voorstellings gepro-
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duseer word uit vorige ervaring (Sherman 1960:50). 

Die inkkladmetode moet derhalwe aan die begin van 'n be
plande toetsbattery vir die kind aangebied word, vera! 
voor die CAT of DAP, aangesien die dierkaarte van die CAT, 
by die kind meer dierresponse sal ontlok, en die DAP 

(menstekening) meer mensresponse sal inisieer. 

2.5 Die gebruik van die inkkladmetode is minder bedreigend as 

ander tegnieke omdat dit as 'n speletjie aangebied word. 

Dit verminder derhalwe die kind se angstigheid en voor

bedagte vrese vir die kind-volwassenerelasie in die tera

peutiese situasie: 

Omdat daar aan die kind gese word dat daar geen verkeerde 

of regte antwoorde is nie, verminder dit onmiddellik angs 

en voorbedagte vrese oor die "wat" en "waarom" van die 

toets. Dit is vir die kind gerusstellend om te weet dat 
verskillende mense verskillende dinge in die inkkladde 

sien, en dit neem die spanning weg om na die "wenslike" 

antwoorde te soek. 

Die inkkladmetode word as "speletjie" vir die kind aange

bied en omdat dit nuut, anders en 'n uitdaging vir die 

kind is, boei dit die kind en sodoende word van die 
"toetssituasie" vergeet. Die kind word derhalwe op sy 

gemak gestel en raak nou betrokke by sy spel. Algaande 

vergeet hy van aanvaarbare antwoorde (met ander woorde 

watter response sal aanvaarbaar wees en watter nie), en 
probeer hy nie die terapeut beindruk met sy response nie. 

Die kind kan homself wees, en gee sodoende meer van 

homself weg as onder ander "toetsomstandighede". 

2.6 Die gebruik van verskillende kleure ontlok emosionele er

varinge by kinders wat op beperkende mate by ander projek

sietegnieke aandag geniet: 

Indien aanvaar word dat kleur 'n appel tot 'n individu se 

emosies rig kan dit wees dat die gebruik van morbiede 

kleure swart en grys, en die gebruik van ligter kleure, 

geel en groen, 'n aanduiding van die kind se gemoedstoe

stand verteenwoordig. 
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2.7 Omdat die inkkladmetode nie op die kind se vermoens om te 

teken of om self te skep gerig is nie, kan daar ryker re

sponse vanuit sy leefwereld ontlok word: 

Dit is binne enige kind se vermoe om 'n inkklad te maak. 

Die maak van eie inkkladde is 'n eenvoudige proses en 

geen talent of kunservaring is daarvoor nodig nie. 'n Po

sitiewe belewing tydens die maak van sy eie inkklad, dra 

by tot positiewe betrokkenheid en betekenisgewing in die 

skepping van response. 

2.8 Die kind gee sy eie struktuur en die terapeut is nie gebonde 

aan aspekte soos die ontwikkelingsfases van die kind nie: 

Elke kind gee struktuur aan sy inkkladde volgens sy eie 

psigiese struktuur. Geen twee kinders het dieselfde leef

en ervaringswereld nie, derhalwe is die terapeut nie ge

bonde aan ontwikkelingsfases nie. Die inkkladmetode word 

by alle ouderdomsgroepe ingeskakel. 

2.9 Die kwaliteit van 'n kind se response gee 'n aanduiding 

van, nie net sy emosionele probleme nie, maar ook van sy 

intellektuele funksionering en taalvaardigheid: 

Vormskerpte en duidelikheid van omskrywing dui op die kind 

se beheer oor sy leefwereld. Oorspronklikheid in sy response 

en wegbreek van die alledaagse dui op kreatiwiteit en open

heid van denke. Die terapeut kan met behulp van die response 

op inkkladde die kind se gemoedstoestand bepaal. Derhalwe 

kan vormskerpte en 'n duidelike omskrywing daarop dui dat 

die persoon beheer oor sy leefwereld het, en die taal goed 

beheer. Oorspronklikheid in die kind se response en die weg

breek van die alledaagse dui op kreatiwiteit, soepelheid van 

denke en hoe intellektuele-funksionering. 

2.10 Die kind se vermoe om beweging en die twee-dimensionele 

figure te sien kan dui op sy soepelheid van denke en die 

vermoe om uit die gebruiklike alledaagse weg te breek: 

Bewegingsantwoorde kan moontlik dui op 'n hoe intellek-



86 

tuele funksionering. Verder weerspieel bewegingsantwoorde 

'n persoon se belewing van sy innerlike ervarings. 

2.11 Die waarneming van vreesaanjaende figure en beelde, die 

waarneming van bloed en mistigheid, dreigende wolke en 

rook kan aanduidend wees van bedekte vrese: 

Figure wat lelik of bedreigend is kan dui op 'n persoon 

se afkeur in mense of 'n vrees vir verhoudings. Bloed, 

mistigheid, dreigende wolke en rook kan gevolglik ook op 

onderdrukte vrese en traumatiese ervarings van die kin

ders se verlede asook op toekomsonsekerheid dui. 

2.12 Die kind se belewenis van konflikterende figure, gevegte 

tussen mense en diere ensomeer, kan op die persoon se 

aggressie en neigings tot weerspannigheid dui: 

Die soort bedrywigheid waarmee die mens- of dierfigure 

besig is, is 'n aanduiding van 'n persoon se interpreta

sie van sy verhoudinge. Gevegte en argumente kan aandui

dend wees van 'n persoon se aggressiewe gevoelens. 

2.13 Omdat geen twee kladde ooit dieselfde is nie rig 

hierdie metode appel op die kind se nuuskierigheid, 

weetgferigheid en eksplorasie-wil: 

Die kind wil na sy eerste inkklad, nog maak omdat hy 

nuuskierig is om te sien hoe dit lyk en wat hy daarin kan 

sien. Die kind voel ook goed om iets "moois" te maak. Dit 

dui waagmoed en 'n positiewe of negatiewe selfbeeld aan. 

2.14 Deur met die kind in gesprek te tree oar sy response, 

kan die terapeut baie van sy postulate verifieer: 

Die terapeut kry bevestiging oor sy vermoedens sander 

dat die kind die rasionaal daaragter verstaan. 

2.15 In ander projeksietegnieke maak die terapeut tydens 

interpretasie van metafore gebruik: 

Met die inkkladmetode werk die terapeut met die kind soos 
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hy (die kind) daaraan betekenis gee. In ander tegnieke 

werk die terapeut tydens interpretasie vanuit sy eie ver

wysingsraamwerk. 

3. SPESIFIEKE DOELSTELLINGS: 

Na aanleiding van die voorafgaande postulate sal daar ge

trag word om 'n terapeutiese model te ontwikkel wat aan die 

vereistes wat in die postulate figureer, voldoen. Die in

ligting wat hieruit verkry word, sal waar moontlik met an

der gegewens uit die TAT, CAT, DAP, KFD, onvoltooide sinne, 

PVK en HSPV geverifieer word. 

Daar sal derhalwe meer spesifiek aan die volgende aspekte 

van die doelstellings aandag gegee word: 

* Die ontwikkeling van 'n terapeutiese model. 

* Die toepassing van die model en die dokumentering daarvan. 

4. DIE IDIOGRAFIESE NAVORSINGSMETODE: 

4.1 Die aard van die idiografiese studie: 

Die aard van die idiografiese studie (ook genoem die gevalle

studie) word deur die volgende navorsers soos volg beskryf: Sax 

( 1968: 288-289) se: "In research the definition of the case study 

is extended to include any relatively detailed descrip-tion and 

analysis of a single person, event, institution or community 11
• 

Hy se ook: " ... it at tempts to understand the beha-vior and 

attitudes of the individual without attempting to ge-neralize 

these findings to other persons or groups". 

Vir Nunnally (1967:471) is die verskil tussen die nomotetiese en 

idiografiese metode daarin gelee dat eersgenoemde verwys na 

... "general laws" applicable to all people, and the latter re

ferring to a personalized approach. Essentially, the idiogra-phic 

point of view is that each person is a law unto himself". 

Vol gens Badenhorst (Jacobs 1 980: 1 40) is die doel van die ge

vallestudie om: " ... die pertinentste aspekte van 'n saak of 

situasie nate speur. Die eenheid wat gebruik word vir die studie 

kan 'n indi vidu, 1 n sosiale ins telling of 1 n kul turele groep 

wees. In die studie kan slegs 'n fase in die geskiedenis 
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en lewensverloop van die eenheid nagevors word of die verloop 
daarvan nagegaan word". 

Vir Sax (1968:289-290) het die gevallestudie die volgende: 

* Dit voorsien hipoteses wat in ander kontekste moeilik be

kombaar sou wees; en 

* dit lei tot nuwe insigte en maak die navorser van kennis

gapings bewus. Dit kan ook 'n rol speel in die wysiging van 

bestaande praktyk. 

Idiografiese studies poog dus om die individuele leerling of 

persoon te ondersoek ten einde sy leefwereld te verstaan en 'n 

diagnose te konstrueer. 

"'n Idiografiese studie is dus nie maar net die insameling van 

verskillende data met die oog op die samestelling van 'n uit

eindelike verslag nie. 'n Idiografiese studie is 'n noukeurige 

beplande, wetenskaplike geordende stel gegewens met die oog op 

evaluasie" (Jacobs 1980:141). 

Derhalwe kan die kennis wat uit idiografiese studies verkry 

word (omdat dit op doelbewuste en wetenskaplike wyse bekom is) 

lei tot toepaslike toepassingsmoontlikhede in die praktyk. 

Petrick (1986:14) sien die n6u verband tussen idiografiese na

vorsing en die werklike lewe raak as hy se: "In die praktyk 

word daar van die idiografiese navorsing gebruik gemaak wan

neer deurgedring word na 'n bepaalde probleem van 'n kind as 
persoon. Hierdie gebeure, wat ook as diagnostiseringsgebeure 
omskryf kan word het die aard, omvang en oorsake van die pro

bleem in die oog". 

Volgens Jacobs (1980:41} is die idiografiese studie 'n weten

skaplik verantwoorde werkwyse waarin daar gepoog word om op 'n 

wetenskaplike wyse: 

* rigting aan 'n bepaalde ondersoek te verleen; 

* die vordering te evalueer, en 

* enige verandering wat mag plaasvind duidelik uit te wys. 

In die lig van die voorafgaande uiteensetting word die idio

grafiese navorsingsmetode in hierdie studie gebruik om die 
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sentrale probleem te ondersoek. Die sentrale probleem wat in 
hierdie studie figureer, is om 'n terapeutiese model vir die 

gebruik van die inkkladmetode as projeksietegniek te ontwikkel 
en dan·in gevallestudies toe te pas om daarna 'n oorsig te kry 
van wat presies plaasgevind het. 

4.2 'n Model vir die opstel van 'n idiografiese studie: 

Vir die doe! van hierdie studie sal Jacobs (1980:143-46) se 

model vir die idiografiese studie gebruik word om die kind se 

probleem vanuit sielkundig-opvoedkundige perspektief te diag

noseer. 

Hy het die volgende onderskei: 

4.2.1 Die Funksioneringsbeeld: 

Die funksioneringsbeeld is die manifestasie van die probleme 

wat die kind opvallend maak en daartoe aanleiding gee dat so

danige leerling met die oog op hulpverlening aangemeld word. 

Die funksioneringsbeeld kan dus ook beskryf word as die rede 

van verwysing en kan die volgende insluit: 

* leerprobleme; 
* gedragsprobleme en 

* swak skolastiese prestasie en dies meer. 

4.2.2 Die Fenomeenbeeld: 

Indien die funksioneringsbeeld verder ontleed word, word daar 

deurgedring na die wese daarvan, naamlik dit wat die funksio

neringsbeeld ten grondslag le, te wete: 

* relasieprobleme; 

* gedragsprobleme en 

* skolastiese probleme. 

Die deurdring na die fenomeen van die funksioneringsbeeld im

pliseer dat die ondersoeker sekere postulate daarstel. Hierdie 

postulate sal help om rigting aan die ondersoek te verleen. 
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4.2.3 Die Relasiebeeld: 

Omdat die meeste probleme van kinders binne bepaalde relasies 
ontstaan, val die klem nou in besonder op die relasiebeeld van 
die kind en daar word op die volgende gelet: 

* sy relasie met sy ouers; 

* sy relasie met sy broers en susters; 

* sy relasie met sy onderwysers; 

* sy relasie met objekte en idees; 

* sy relasie met die self. 

Daar sal nou in besonder gepoog word om probleemareas te iden

tifiseer. 

4.2.4 Die Persoonsbeeld: 

Die persoonsbeeld bestaan uit die integrering van al die rela

sies tot 'n sinvolle geheel. Dit is dus die wyse waarop die 

kind betekenis gee aan bogenoemde relasies. Terblanche 1981: 

220) wys daarop dat die kwaliteit van 'n kind se betekenisge

wing, betrokkenheid, belewing en selfaktualisering basies 

daarvan afhang of die kind se selfkonsep hoog of laag is. As 

die selfkonsep laag is, sal dit die kind se betekenisgewing en 

betrokkenheid op so 'n wyse be1nvloed dat die kind nie sy 

moontlikhede kan verwesenlik nie. Vrey (1974:362) wys ook 

daarop dat die selfkonsep die brandpunt vorm waarheen verhou

dinge konvergeer of divergeer. Dit is om die rede dat 'n self

konsepskaal ingeskakel kan word om 'n relasie- en persoons

beeld te verkry. 

4.2.5 Diagnose en terapie: 

Nadat gegewens oor hierdie hele spektrum ingesamel is, word 'n 

diagnose gemaak en met terapie begin. Die probleemareas word 

blootgele waaraan aandag tydens terapie geskenk sal moet word. 

Die diagnose en terapie geskied aan die hand van die volgende: 

* Die manifestasie van die funksioneringsprobleme word duide

lik onderskei. 

* 'n Analise van die fenomeen; dus watter van die fenomeen

areas is betrek - gepaste media kan hier vir diagnosering 

gebruik word. 
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* 'n Analise van die persoonlikheidsamestelling. 
* 'n Analise van die relasies. 
* 'n Analise van die doeltreffendheid van die psigiese 

struktuur naamlik belewing, betrokkenheid en beteke

nisgewing. 
* Terapeutiese beplanning geskied aan die hand van ontleding 

van die kind se persoonlikheidsamestelling, sy relasiepa

troon en psigiese struktuur. 

5. DIE VERLOOP VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK: 

Bogenoemde model sal in twee idiografiese studies van leer

linge; 'n senior primere skoolleerling en 'n sekondere skool

leerling verduidelik word. Hierdeur sal gepoog word om aan te 
toon dat effektiewe diagnose en terapie gedoen kan word. Daar 

sal ook van eksemplariese snitte gebruik gemaak word om die 

postulate verder te toets en te evalueer. 

Elke fase sal dus bestaan uit die beskrywing van: 

* Die funksioneringsbeeld wat na die rede vir aanmelding ver

wys. 
* Die fenomeenbeeld - besonderhede wat uit die aanmeldingsge

sprekke voortspruit word hier ook aangewend. 

* Die relasiebeeld word verkry deur 'n ontleding van die ver

skillende relasies wat die kind vorm. Relevante inligting 

word uit die diagnostiese onderhoude, asook ander projeksie

tegnieke en vanuit die inkkladmetode verkry. 

* Die persoonsbeeld word saamgestel uit al die inligting wat 
verkry is, veral uit die inkkladmetode asook die droomana
lises {ontspanningsterapie). 

6. VERKENNINGSMEDIA: 

Ten einde die ondersoeker in staat te stel om 'n vollediger en 

objektiewe empiriese idiografiese studie daar te stel, is die 

volgende verkenningsmedia gebruik: 

* Inkkladmetode 
* Diagnostiese onderhoudvoering 

* TAT (Tematiese Appersepsietoets) 

* CAT {Children Apperception Test) 

* DAP {Draw-a-Person) 
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* Onvoltooide sinnetoets 
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* HSPV (Hoerskool-persoonlikheidsvraelys) 
* PVK (Persoonlikheidsvraelys vir kinders) 

Vir die doel van hierdie ondersoek is die inkkladde en diag

nostiese onderhoudvoering volledig bespreek. 

6.1 Die Inkkladmetode: 

6.1.1 Inleiding: 

Die inkkladmetode word as "speletjie" aangebied waar die kind 

sy eie kleur en verskeidenheid verf kies om sy eie inkklad te 

maak. Die toepassingswyses word voorts bespreek. Aandag sal 

ook aan die interpretasie en die gebruik van die inkkladmetode 

tydens diagnose en terapie gegee word. 

6.1.2 Toepassingswyses: 

6.1.2.1 Toetstoepassing: (Voorbereiding) 

Vir die inkkladmetode is die minimum toetsmateriaal of infra

struktuur nodig. 

TOETSMATERIAAL: 

* skoon foliobladsye; 
* botteltjies verf van verskillende kleure; 

* kwassies; 
* water en 'n lappie, koerantpapier; 

* bandopnemer. 

TOETSLOKAAL: 

'n Goedverligte toetslokaal wat nie "klinies" voorkom nie, met 

ander woorde, 'n warm huislike atmosfeer word vir die kind ge

skep. Die toetsling en toetsafnemer sit op die mat, verkieslik 

met groot kussings. Koerantpapier word op die mat oopggegooi 

sodat die kind of terapeut nie oor moontlike verf op die mat 

hoef te bekommer nie. Sagte agtergrondmusiek kan ook gespeel 

word om by te dra tot die gerusstelling van die toetsling. Die 

terapeut moet toegenee wees. 
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EMOSIONELE VOORBEREIDING VAN DIE TOETSLING: 

Die toetsling se gesindheid tydens die afneem van die toets 
het 'n sterk invloed op die kwaliteit sowel as die kwantiteit 

van die response. Dit is dus belangrik dat die terapeut trag 
om 'n positiewe gesindheid by die toetsling te probeer wek. 

Die meeste toetslinge sal op hul hoede wees en moontlik die 

gedagte koester dat hulle "ontleed" gaan word. Die toets

afnemer trag om sulke wanbegrippe uit die weg te ruim. In 

hierdie navorsing sal van die volgende werkswyse gebruik ge

maak word: 

* vriendelikheid en aanknoop van 'n geselsie met die toets

ling; 

* geen haastige begin nie. Vra uit oar sy/haar dag tot dusver, 

ensovoorts; 

* verduidelik wat gedoen gaan word. 

6.1.2.2 Toetstoepassing: (Aanbieding) 

BEWOORDING: 

Die toetsafnemer maak 'n inkklad as voorbeeld en se dan: 

"Ek gaan nou vir jou die kans gee om jou eie inkkladde te 

maak. Soos jy sien stel die inkklad wat ek gemaak het, niks in 

besonder voor nie, maar as jy mooi kyk kan jy verskillende 

prentjies van dinge daarin sien. Daar is nie "regte" of "ver

keerde" antwoorde nie. Jy kan enige kleur verf gebruik, om jou 

eie inkklad te maak. Daarna moet jy vir my se wat jy in jou 

inkklad raaksien ... ek wil graag alles neerskryf wat jy sien. 

So probeer maar om nie te vinnig te praat nie. Ek stel belang 

in jou werk daarom gaan ek dit ook oor die bandopnemer opneem, 

sodat ek weer agterna daarna kan luister .. , is dit goed so? 

Jy moet ook vir my duidelik wys wat jy sien en waar jy dit 

sien. Wanneer jy niks meer sien op jou inkklad nie, gaan ons 

daaroor gesels. Goed? Kan ons maar begin?" 

OPTEKENING VAN RESPONSE: 

Daar word duidelik aangetoon watter response deur die leerling 

waargeneem is. Terloopse aanmerkings, word ook aangeteken. 

Daar word ook van 'n bandopnemer gebruik gemaak. 
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6.1.2.3 Aanbieding van die inkkladde: 

Nadat die toetsling sy inkkladde gemaak het en die persoon 
enige verdere versekerings kry, kan hy/sy byvoorbeeld vra of 

hy/sy net een ding moet noem, of daar kan gevra word of die 

inkklad gedraai mag word. In elke geval moet geantwoord word 
dat dit geheel-en-al van hom/haarself afhang. Se byvoorbeeld: 
"Net soos jy dit wil doen" of "Net soos jy verkies" of "net 

soos jy wil" of "as jy wil" ensovoorts. 

Indien die toetsling met die eerste inkklad net een respons 

gee, moet hy/sy aangemoedig word om meer as een respons te 

gee. Dit is nie wenslik om weer hierdie versoek te herhaal 

nie. Die min response wat die kind derhalwe gee, het ook in

terpretasiewaarde. Die kind moet ook aangemoedig word om dui

delik aan te dui waar op die inkklad hy sy persepsies waar

geneem het. 

Na hierdie stap kan die persoon selfs gevra word om dit met sy 

eie lewe te assosieer. Dit kan ook as "droomdiagnose" aange

bied word waar die kind op 'n bed, matrassie of bank le en 

"droom" of "fantaseer" oor sy response, 'n storie aangaande 'n 

respons of response bou, of dit assosieer met iets of iemand 

vanuit sy ervaringswereld. Die "droomsessie" word voorafge

gaan met ontspanningstegnieke wat deur die terapeut gegee 

word. 

Die ondersoeker skakel die droomtegniek in om die volgende 

redes: 

* Droom is meer as 'n padkaart vir ons emosionele toestand. 

* Die kreatiewe droom is 'n proses van persoonlike groei. Deur 

te kan droom kan 'n persoon 'n vars innerlike kyk in sy ge

voelens en persoonlikheid kry, asook sy selfvertroue verbe

ter. Die persoon kan ook deur middel van droomdiagnose leer 

om spanning te hanteer en oplossings te soek vir probleme. 

Droomdiagnose kan as 'n soort herprogrammering van die brein 

beteken. 

6.1.2.4 Navraag of gesprekvoering oar response: 

Navraag of gesprekvoering met die kind oor sy response maak 

dit vir die terapeut moontlik om die kind in sy "kinderlike" 
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leefwereld te ontmoet, ten einde vas te stel hoe die kind be
tekenis daaraan gee, betrokke daarby is en dit beleef. 

Gesprekvoering word gerig om beter insae te kry oor watter as
pekte uit die verlede tot die spesifieke response aanleiding 

gegee het. Dit is noodsaaklik dat die terapeut hom van sy eie 

vooropgestelde idees omtrent die kind, of menslike gedrag, los 

maak, en poog om aanknoping met die kind, deur gesprekvoering 

tydens die afneem van die toets, te bewerkstellig. 

Die volgende eienskappe met betrekking tot die navraagtegniek 

is belangrik: 

* Dit is oopvrae. Voorbeeld: Waaraan herinner dit jou? Waaraan 

laat dit jou dink? 

* Die ondersoeker kan groat vrymoedigheid aan die dag le ty

dens die metode. Daar kan byvoorbeeld gefokus word op 'n 

herhalende tema, of om sekere assosiasies met mekaar te ver

bind, of om nuwe elemente in response uit te lig en in diep

te te bekyk, ensovoorts. 

* Indien die persoon se reaksies op blootstelling aan die ink

kladde tot emosionele onderwerpe aanleiding gee, kan die 

kind onder ontspanningsterapie geleentheid gegee word om oor 

die betrokke tema te praat. 

6.1.2.5 Samevatting: 

Uit die bogenoemde uiteensetting is dit duidelik dat hierdie 

metode in belangrike aspekte van die tradisionele wyse ver
skil. Daar word voorgestel dat hierdie werkwyse as 'n terapeu

tiese en diagnostiese tegniek geimplementeer word. Daar is 

reeds in hoofstuk twee aangetoon dat met hierdie ondersoek 

daar van die standpunt af uitgegaan word dat diagnose en tera

pie een proses is. 

6.1.3 Interpretasie van die Inkkladmetode: 

6.1.3.1 Inleiding: 

Die ondersoeker het bewus daarvan geraak dat die klem ten aan

sien van Rorschachinterpretasie gedurende die jongste tyd meer 

op die inhoudsanalise van die protokol geplaas word. Hier is 

dit rnoontlik dat die Rorschachinterpretasie nomoteties en 
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idiografies gedoen kan word. In die nomotetiese interpretasie 
van die Rorschach word die individu se persepsies met norm

skale vergelyk om te sien in watter mate sy/haar persepsies 
met die van die normskaal ooreenstem of daarvan afwyk. 

Dit was egter vera! Aronow en Reznikoff (1976:2) wat getoon 
het dat die Rorschach verder verpersoonlik kan word en dat die 

toetsling oor sy persepsies uitgevra kan word om sodoende sy 

betekenisgewing aan die situasie te kan verstaan en vanuit sy 

verwysingsraamwerk te kan bepaal wat in sy leefwereld tot die 

persepsies aanleiding gegee het. 

6.1.3.2 Postulate oor inhoudsanalise van Aronow en Reznikoff: 

Die hipoteses soos deur Klopfer en Davidson (Griese! 1993: 

Universiteitsaantekeninge) voorgestel is die volgende: 

Hipotese met betrekking tot die simboliese betekenis van 

mens figure: 

* Indien 'n persoon behep is met sekere ligggaamsdele dui dit 

daarop dat hy/sy een of ander probleem daarmee ondervind. Her

haalde verwysing na koppe en gesigte kan 'n aanduiding wees 

dat die persoon 'n probleem het met intellektuele aange

leenthede of dat hy/sy intell~ktuele aktiwiteite as van 

grater waarde as fisiese aktiwiteite ag. 

* 'n Persoon wat baie liggaamsprofiele waarneem kan moontlik 
nie van sy liggaam hou nie. 

* 'n Persoon wat gedurig liggaamsdele wat met seks in verband 

gebring word raaksien, ervaar moontlik een of ander ongemak 

met betrekking tot seksuele aangeleenthede, of hy wil toon 

dat hy volwasse genoeg is om seksuele verhoudinge te han

teer. 

* Seksuele identiteitsdiffusie word soms aangedui deurdat die 

persoon nie die mensfigure wat hy sien as of manlik of vrou

lik kan identifiseer nie. 

* Die soort bedrywigheid waarmee die mensfigure gemoeid is, is 

ook interpreteerbaar. Gevegte, argumente, ensovoorts, kan 

aandui dat die persoon aggressiewe gevoelens het. Buigings, 
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gesels en luister kan aanduidend wees dat die persoon geneig 

is om toe te gee en homself te onderwerp. Figure wat lag of 

dans, ensovoorts, mag aandui dat die persoon gelukkig is. 

Figure wat lelik of bedreigend is kan dui op die persoon se 

afkeur in mense. 

* Menslike figure wat in een of ander snaakse vorm getooi word 

soos byvoorbeeld monsters, mitiese figure, narre ensovoorts, 

kan daarop dui dat die persoon nie maklik met werklike mense 

identifiseer nie. Die heksfiguur kan moontlik sekere kind

moederverhoudinge aandui. 

Hipoteses met betrekking tot die simboliese betekenisse van 

dierfigure: 

* Dierfigure word deur alle mense gesien ongeag of hulle 

normaal of versteurd is. Dit kan wees dat die waarneming van 

roofdiere soos leeus en tiers op aggressiewe neigings dui en 

dat passiewe diere soos koeie en huisdiere soos katte en 

honde op passiwiteit en afhanklikheidbehoeftes dui. 

Hipoteses met betrekking tot simboliese betekenisse van 

seksresponse. Daar is twee soorte seksresponse: 

* Response wat met seksuele simboliek in verband gebring kan 

word soos slange, totempale, huise ensovoorts. 

* Direkte seksverwysings soos verwysings na menstruasie, 

seksuele omgang en genitaliee. Seksresponse moet altyd met 

inagneming van die persoon se agtergrond en die totale 

protokol ge1nterpreteer word. 

Hipoteses met betrekking tot die simboliese betekenisse van 

Anatomie-, Geografie- en Wetenskapresponse: 

* Hierdie tipe response word dikwels deur persone gegee wat op 

intellektuele wyse probeer spog. Dit kan 'n manier wees om 

ware gevoelens te onderdruk of weg te steek of dit kan 'n 

onderdrukking van intellektuele minderwaardigheidsgevoelens 

verteenwoordig. 
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Hipoteses met betrekking tot ander inhoudsmateriaal: 

* Maskers - rolspel om ontbloting te vermy. 
* Embleme - houdings teenoor gesag, veral onderdanigheid. 
* Spinnekoppe - houdings teenoor die moederfiguur, die soge

naamde 11 Euwel-ma-simbool 11
• 

* Letters en syfers - tekens van 'n patologiese toestand (in

dien dit deur volwassenes gegee word). 

* Bloed - onbeheerste affektiewe gevoelens. 

* Voedsel - afhanklikheidsgevoelens. 

Hipoteses met betrekking tot die simboliese betekenisse van 

inhoud: 

By simboliese inhoudsanalise word daar veral gelet op die per

soon se styl van beantwoording. Dit is derhalwe nie alleenlik 

belangrik om te let op die inhoud as sodanig nie maar ook op 

die segswyse. 

Die tipe inligting wat uit die inkkladde verkry word, kan in 

drie kategoriee verdeel word naamlik, die persoon se verhou

dinge met homself, sy verhoudinge met betekenisvolle ander 

persone en sy verhoudinge met sy omgewing (wat dinge en idees 

insluit). 

6.1.3.3 Postulate oor inhoudsanalise van Klopfer en Davidson: 

* Verskaf inligting aangaande intellektuele aangeleenthede. 

* Verskaf inligting aangaande moontlike onbeheerste affek

tiewe gevoelens. 

* Wys aggressiewe gevoelens uit. 
* Verskaf inligting aangaande probleme ten aansien van lig

gaamsdele. 

* Verskaf inligting aangaande probleme met betrekking tot 

seksuele aangeleenthede. 

* Laggende en dansende figure dui op geluk. 

* Lelike of bedreigde figure kan op 'n kind se afkeur in mense 

dui. 

* Heksfiguur, spinnekop uit inkklad kan op swak moeder-kind 

verhouding dui (Euwel-ma-simbool). 

* Verskaf inligting aangaande passiewe- en afhanklikheids

behoeftes. 

* Vanuit maskers kan rolspel afgelei word wat dui om ontblo-
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ting te vermy. 
* Verskaf inligting aangaande handelings teenoor gesag maar 

veral onderdanigheid. 

* Verskaf inligting oor 'n moontlike patologiese toestand 
wanneer met volwassenes gewerk word. 

6.1.3.4 Postulate vir die inkkladmetode soos in hierdie ver

handeling voorgestel word: 

Die inkkladmetode 

* Verskaf inligting aangaande intellektuele funksionering as-

ook taalvaardigheid. 

* Wys bedekte vrese uit. 

* Wys aggressie en neigings tot weerspannigheid uit. 

* Verskaf inligting uit kind se psigiese struktuur. 

* Kind gee struktuur aan fnkkladde uit ervaringswereld en ge-

heue. 

* Gee aan kind geleentheid om te droom en te fantaseer. 

* Rig appel op kind se kreatiewe denke. 

* Verminder angs en voorbedagte vrese as gevolg van die aan

bieding in spelvorm. 

* Maak gebruik van verskillende kleure wat emosionele erva

ringe by kinders ontlok. 

* Is nie gerig op enige kunstalent nie, derhalwe verkry die 

terapeut ryker response. 

* Noodsaak die terapeut nie om gebonde te wees aan ontwikke

lingsfases nie. 

* Laat blyk soepelheid van denke wanneer beweging en twee

dimensionele figure gesien word. 

* Bied geleentheid tot die wegbreek van die alledaagse. 

* Rig appel tot die kind se nuuskierigheid, weetgierigheid en 

eksplorasie-wil. 

* Verifieer en bevestig vermoedens en postulate deur met die 

kind oor response te gesels. 

* Werk vanuit die kind se verwysingsraamwerk. 

6.1.3.5 Samevatting: 

Uit die postulate oor inhoudsanalise van Klofer en Davidson en 

postulate gestel vir die inkkladmetode, word dit duidelik dat 

simboliek 'n belangrike rol in idiografiese inhoudsanalise 

speel. Dit is in die meeste gevalle moeilik om idiografiese · 
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interpretasies van enkel response af te lei. 'n Sekere aspek 
van die respons suggereer moontlik 'n sekere interpretasie, 
maar dan moet daar na verdere samevloeiende getuienis in die 
protokol gekyk word om hierdie suggestie te versterk voordat 
interpretasie as sterk moontlikhede beskou kan word. 

6.1.4 Basiese aannames by die interpretasie van die ink

kladmetode: 

6.1.4.1 Inleiding: 

Volgens Van der Merwe en Jacobs (1992:94) vorm die kind sy eie 

unieke leefwereld deur betekenisgewing, betrokkenheid en be
lewing. Die kind se leefwereld is totaal anders as die leef
wereld van die volwasse pedoterapeut, omdat die terapeut al
reeds oneindig baie betekenisse in sy kognitiewe struktuur op

geneem het wat tot nou toe glad nie vir die kind bestaan nie. 

Vanuit daardie "volwasse" wereld met sy ryk kognitiewe struk

tuur, moet die terapeut betekenis kan gee aan die inkkladde 

van die kind, nie wat vir hom betekenisvol is nie, maar wel 

vir die kind. Die terapeut moet dus "wegbeweeg" uit sy eie 

leefwereld en "luister" na wat die kind vanuit sy leefwereld 

hom van die inkklad vertel. 

6.1.4.2 By die interpretasie en diagnose van die inkkladmeto

de as projeksietoets word die volgende aannames ge

stel: 

* Die terapeut kan nie die kind se response op die inkklad 

vanuit sy eie verwysingsraamwerk interpreteer nie: 

Volgens Van der Merwe en Jacobs (1992:94} leef die klein kind 
in 'n wereldjie van sy eie. Hierdie wereldjie bevat slegs 'n 

klein deel van die wereld waarin die volwassene leef. Ten ein

de hierdie wereldjie vir homself sinvol te maak, is dit vir 

die kind nodig om aktief daarby betrokke te wees, betekenis 

daaraan te gee en dit te beleef; oftewel, dit te omskep in 'n 

eie unieke leefwereld. 

Dit is vir die terapeut nodig om die unieke leefwereld van die 

kind te betree en hom daarin te leer ken. Om die kind in sy 

leefwereld te leer ken is geen maklike taak nie, omdat die te

rapeut hom in sy eie leefwereld bevind. Dit is vir hom baie 
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moeilik om sender meer terug te dink aan sy kinderdae en hom 
te verplaas in die leefwereld wat hy as kind geken het. 

Derhalwe moet die terapeut sy leefwereld sowel as die kind se 
leefwereld in gedagte hou wanneer hy met diagnose besig is. 
Daaroor se DiLeo (1973:2), ... "The recognition of two worlds, 

that of the child and that of the adult is an indispensable 

prerequisite to understanding of the child. The adult cannot 

avoid erring grossly if he tries to interpret the child's 

world in terms of his own "perceptions'"'. 

Die terapeut kan dus nie sy eie afleidings vanuit sy eie leef

wereld maak wanneer hy na die kind se leefwereld kyk nie. Die 

kind moet self sy betekenisgewing, betrokkenheid en belewing 
openbaar. 

Wanneer die kind se projeksie, in hierdie geval die kind se 

inkkladrespons vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk geinter

preteer word, vloei die inligting vanaf die kind self na die 

terapeut. Die terapeut luister en ontvang die inligting deur 

die kind gekommunikeer, terwyl hy poog om sy eie "volwasse" 

betekenisse, betrokkenheid en belewing op te skort (Van der 

Merwe en Jacobs 1992:95). 

* Persoonlikheid kom tot uiting in gedrag: 

Gedrag is nie toevallig nie, maar 'n manifestasie van die per

soon wat in aksie is. Geen gedrag reflekteer die hele persoon 

nie. Daar kan aspekte van die persoonlikheid onderdruk of ver

swyg wees in 'n bepaalde aksie. Aan die ander kant sal dit 

moeilik wees om te motiveer dat in enige gedrag dele van die 

persoonlikheid geheel uitgeskakel is. Dit is daar, al is dit 

net by wyse van 'n remmende werking. Elke gedrag is die per

soon in funksie. Die reaksiewyse van gedrag kan met die onbe

perktheid van inkkladresponse in verskillende situasies in ak

sie gesien word. Daar kan gevra word vir meer informasie om 

die samehang beter te begryp (navraag-gesprekvoering) (Du Toit 

1974:18). 

Elke persoon se persoonlikheidsamestelling is uniek en die 

verskillende eienskappe van die persoonlikheid is by elkeen in 

'n unieke patroon saamgeweef. Hierdie persoonlikheidstruktuur 

verkeer natuurlik gedurig onder die invloed van eksterne fak-
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tore soos die indruk wat die persoonlikheid van iemand maak 
deur sy gedrag of deur meting in terme van die omstandighede 
waaronder hy verkeer, beskou moet word. 

Persoonlikheid vorm 'n kind se toekoms deur die boublokke te 
verskaf van waar intellektuele vermoens, sosiale bekwaamheid 

en emosionele response gevorm word (Lewis & Greene 1983:32). 

'n Kind se bekwaamheid tot emosionele probleme, tesame met die 

tipe intensiteit en tydsduur van sulke probleme word beteke

nisvol geaffekteer deur persoonlike faktore. 

* Psigiese determinisme: 

Daar is volgens Du Toit (1974:19) 'n oorsaaklike verband tus

sen 'n aanleiding en daaropvolgende gedrag, bedoelende dat die 

respons in antwoord op 'n bepaalde inkklad die persoon se 

waarneming van en reaksie op dit is wat hy in die inkklad 

raaksien. Wanneer hy verder oor die respons fantaseer sou die 

persoon se aard en vorige ondervinding in sy "fantasie" na vo

re kom. 

Horrocks en Jackson (1972:35) se dat 'n persoon se gedrag 
hoofsaaklik bepaal word deur sy betekenisgewing aan dinge en 

gebeure. Volgens hierdie skrywers ontstaan betekenisgewing, 

" ... when a stimulus event is cognitively processed and located 

with reference to previously acquired meanings". Met ander 

woorde wanneer betekenisgewing plaasgevind het rig dit die 

persoon se gedrag. So sal die kind wanneer hy oor 'n respons 
"terugdink" die betekenis wat hy aan so 'n respons geheg het, 

kan terugroep. 

* Kontinuiteit: 

Die voorbeelde van gedrag wat deur middel van die inkkladde 

versamel word, kan gesien word as aanduidings van hoe die per

soon in ander situasies en in die toekoms op grand van konti

nu1teit van persoonlikheid sal optree. 

Wanneer die kind response op sy inkkladde maak, doen hy dit 

vanuit sy eie verwysingsraamwerk. Indien 'n ongunstige ge

dragspatroon waargeneem word, sal daar eers 'n werklike ver

anderinge kan plaasvind wanneer gunstige betrokkenheid, bele-
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wing en betekenisgewing bewerkstellig kan word. Anders gestel, 

sal 'n kind wat homself negatief beleef, geen positiewe reaksies 

op bepaalde situasie kan openbaar nie. 

6.1.5 Terapie volgens die inkkladmetode op die opvoedings

essensies gegrond: 

Deur te konsentreer op die funksionering van hierdie essensies 

kan die terapeut na die intrapsigiese gesprek (selfgesprek) van 

die persoon deurdring. Jacobs en Vrey (1982) het die opvoedings

essensies gebruik om die psigiese dinamiek van 'n kind met 

emosionele probleme te verduidelik. Hulle wys daarop dat 'n kind 

met emosionele probleme gewoonlik met onrealistiese 

betekenisgewing tydens sy identiteitsvorming besig is. Dit kan 

daartoe lei dat hy probleme met die aanvaarding van sy self

aktalisering ervaar (selfverwesenliking) (Griesel en Jacobs 

1991:23). 

'n Persoon met 'n lae selfkonsep loop gedurig rond met inner

like konflikte van selfverwerping en dit kan lei tot allerhande 

problematiese gedrag soos morbiditeit, lusteloosheid, aggressie, 

traak-my-nie-agtigheid, fyngevoeligheid, ensovoorts. 

Tydens terapie word daar derhalwe gepoog om die kind bewus 

van sy selfgesprek te maak terwyl sy onrealistiese beteke

nisgewing saam met hom verken word. 

Daarna word getrag om hom betrokke by take en handelinge waar

in hy suksesvol sal wees te kry. Sy suksesbelewing lei tot die 

verwerwing van suksesidentiteite wat voorts as ankerpunt in sy 

stryd teen sy lae selfkonsep dien. Namate realistiese beteke

nisgewing toeneem, verander die persoon se lae selfkonsep na 'n 

meer positiewe selfsiening en sy negatiewe ingesteldheid van "ek 

kan nie" kan verander na 'n posi tiewe ingesteldheid van "ek kan". 

Die opvoedingsessensies soos in hoofstuk vier bespreek, word 

met ander woorde in terapie aangewend om na die intrapsigiese 

relasiestruktuur van die individu deur te dring. 

6.1.6 Basiese werkswyse van die inkkladmetode: 



104 

Aanvang Ontleding G.!spreltvoering Diagnose ten Terapie Diagnose Terapie 

en en aangaande opsigtevan 

Toepassing Interpretasie response postulate 

6.2 Die diagnostiese onderhoud: 

Vir die verkryging van 'n totaliteitsbeeld is dit volgens De 

Necker (s.j. :35) van die grootste belang om te weet hoe die 

kind se wereldverhoudinge in die loop van die jare opgebou is. 

Hier word veral aan die gesin- en skoolsituasie as kardinale 

situasies in die vorming van die kind se wereldverhoudinge ge

dink. Daar moet 'n noukeurige studie van die lewensagtergrond 

van die kind, gemaak word vandaar die anamnesegesprek wat as 

eksplorasiegesprek bestempel kan word; dus 'n gesprek om die 

geskiedenis van die wereldverhoudinge wat die kind met verloop 

van tyd tot tyd gevorm het, na te speur. Inligting wat verkry 

word uit gesprekke wat met die kind self gevoer word, staan as 

auto-anamnese bekend. "Hierdie gesprekke vorm 'n integrale 

deel van die hele ondersoek" (De Necker s.j.:35-36). 

Van Niekerk (1978:26) beskou gesprekvoering ook as 'n belang

rike middel om relevante inligting oor die kind te bekom. Deur 

te let op die kontekstuele geintegreerdheid van die kind se 

taalmedelinge, kan sy betekening van bepaalde lewensinhoude 

gepeil word. 

Afgesien van die feit dat die kind kan vertel hoe hy voel, wat 

hy weet en wat hy glo, kan sy betekenisse aan lewensinhoude 

ook spreek uit dit wat hy met ander bespreek en die wyse waar
op hy dit met ander bespreek of daaroor argumenteer. Die on

derwyssituasie, wat 'n belangrike fase in die ontwikkelings

verloop van die kind verteenwoordig, kan op 'n sinvolle wyse 

verken word deur gesprekvoering met die ouers, die klasonder
wyser/es of die ander onderwysers asook die Departementshoof 

Opvoedkundige Leiding. 

Deur middel van anamnese word dit moontlik om 'n persoonsbeeld 

saam te stel. Hierdie gegewens word geverifieer deur die in

skakeling van die onderstaande media wat in hierdie ondersoek 

gebruik gaan word: 

- Diagnostiese onderhoude. 

- Onderhoude (of gesprekke). 
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- Inkkladmetode. 
-TAT (Tematiese Appersepsietoets). 

CAT (Children's Apperception Test). 

- Onvoltooide sinnetoets. 

- DAP (Die mensetekening). 

KFD (Die kinetiese gesinstekening). 

- HSPV (Hoerskool-persoonlikheidsvraelys). 

PVK (Persoonlikheidsvraelys vir kinders). 

7. SAMEVATTING: 

Toestemming is deur die Uitvoerende Direkteur: Transvaalse On

derwysdepartement verleen dat leerlinge wat na die Onderwys

hulpsentrum verwys is, by hierdie ondersoek betrek mag word. 

Die bevindinge van die inkkladmetode wat as bykomende projek

sietegniek ondersoek word, sal volledig bespreek word, terwyl 

die bevindinge van bestaande projeksietegnieke meer oorsig

telik behandel sal word. 
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HOO~UK6 

IDIOGRAFIESE EN EKSEMPLARIESE STUDIES. 

1. Inleiding: 

Daar sal in hierdie hoofstuk gepoog word om deur middel van 

twee volledige idiografiese studies asook met die aanvul van 

verdere eksemplariese voorbeelde die terapeutiese model wat in 

die vorige hoofstuk verduidelik is, in die praktyk toe te pas. 

Die doel hiervan is om: 

* Probleme wat in kinderterapie bestaan, te belig. 

* Tekortkominge wat in bestaande projeksietegnieke bestaan, 

met 'n bykomende projeksiemetode te probeer ophef. 

2. Metode van ondersoek: 

Altesaam twintig leerlinge wat vir hulp by die Onderwyshulp

sentrum aangemeld is, is tydens die ondersoek gebruik. Twee 

gevalle is op ewekansige wyse gekies en word derhalwe aan die 

hand van die vooraf beskryfde model en~verkenningsmedia vol

ledig in hierdie verhandeling ingesluit. 

Eksemplariese snitte van ander leerlinge se inkkladde met re

sponse word, ter verduideliking van die interpretatiewe waarde 

van die inkkladmetode ook ingesluit. 

3. Die idiografiese studies: 

3.1 Die geval Mary. 

3.1.1 Funksioneringsbe~ld: 

Hierdie dogter is deur die skool by die plaaslike onderwys

hulpsentrum om die volgende redes aangemeld: 

Leerling is emosioneel onstabiel. Ontvang_uitnodiging om aan 

Satanistiese rituele deel te neem. Selfmoordpoging by skool. 

3.1.2 Fenomeenbeeld: 



107 

Hier kan die vraag gevra word, wat die funksioneringsbeeld ten 
grondslag le? Die antwoord hierop kan verkry word deur die in
sameling van objektiewe data wat uit die aanmeldingsvorm, die 
Ed-labkaart, die voogvorm, die mediese kaart en inligting wat 
met die aanmeldingsgesprekke met die dogter en ander betrok

kenes verkry word. Die volgende agtergrondgegewens is verkry: 

* Die dogter het drie skole besoek. 

* Uit die gesinsamestelling blyk dit dat die gesin volledig 

is. Mary het 'n jonger suster. 

* Op laerskool is daar geen negatiewe opmerkings in die Ed
labkaart aangeteken nie. 

* Emosionele uitbarstings het vanaf Hoerskooldae begin voor

kom. 

* Mary is op ouderdom 6 jaar en 1 maand skoal toe. Tot aan die 

einde van standerd 7 presteer sy akademies deurgaans goed. 

Vanaf haar standerd 8 jaar daal haar punte drasties. 

* Haar liggaamlike gesteldheid word op die mediese kaart as 

goed aangedui. 

* Wat haar verstandelike vermoens aanbetref behaal sy die 

volgende tellings op die SSAIS R: 

N.V. - 107 V. - 118 T. - 116 

Volgens hierdie resultaat behoort die dogter goed op skoal te 

presteer. 

a) Die aanmeldingsgesprek met die departementshoof opvoedkun

dige leiding. 

Uit hierdie onderhoud blyk dit dat die dogter die laaste aan
tal weke in die klas opvallend geword het as gevolg van haar 

emosionele uitbarstings en die feit dat sy nie behoorlik op 

haar skoolwerk kan konsentreer nie. Sy raak by tye verlore en 

staar soms vir lang tydperke voor haar uit. Sy kommunikeer min 

met klasmaats en ontken die feit dat iets fout is. Sy het met 

'n sko'olvriend uitgegaan (wat intussen verhuis het) wat haar 

aan satanistiese rituele blootgestel het. Na die selfmoordpo

ging (sy het haar polse probeer sny) is die Onderwyshulpdiens 

na die skoal ontbied. Tydens 'n besoek van die ouers aan die 

skoal, beweer hulle dat Mary snaaks by die huis optree en 

deesdae 'n "geslote" kind is. 

wat inskakeling by skoolaktiwiteite betref is Mary tans onbe-
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trokke en haar sosialisering is besig om skeef te loop. Sy 

vermy haar ou skoolmaats en kommunikeer min met haar onder

wysers. 

b) Die aanmeldingsgesprek met die dogter: 

Tydens die onderhoud is die ondersoeker getref deur die dogter 

se terughoudendheid. Sy het kop onderstebo gepraat en van ver

troue en samewerking was daar nie sprake nie. Sy het deurgaans 

gebewe en was baie bleek. Haar mond was baie droog. Sy wou nie 

iets aanvaar om te drink nie. 

c) Gevolgtrekking: Die fenomeenbeeld. 

Na die insameling van objektiewe data en die aanmeldings

gesprekke blyk die volgende: 

* die dogter blyk baie teneergedruk en apaties te wees en op 

hierdie tydstip kan die afleiding gemaak word dat sy baie 

ongelukkig oor iets is. Die gevolg is dat sy haar van die 

skoolsituasie, skoolmaats, onderwysers en skoolaktiwiteite 

onttrek; 

* dit wil voorkom of sy emosioneel geblokkeerd is, vandaar 

haar apatiese houding teenoor mense en dinge rondom haar. 

Ten opsigte van skoolwerk, is sy swak gemotiveerd, ten 

spyte van 'n hoogs toereikende verstandelike vermoe. Haar 

prestasies is besig om te daal. Haar emosionele probleme 

manifesteer verder in naelbyt, dagdromery en oormatige 

gebruik van pynstillers; 

* tuis bestaan daar vermoedelik relasieprobleme aangesien die 

ouers besef dat sy stil en teruggetrokke is. Hulle het egter 

nog nie by die skool oor haar skoolwerk navraag gedoen nie 

en dit kan daarop dui dat die ouers nie genoegsame belang

stelling in hulle dogter het nie; 

* die aanwesigheid van skuldgevoelens blyk 'n sterk moontlik

heid te wees; 

* daar is duidelik tekens van spanning. 

Ten einde die kind se betekeniswereld sinvol te eksploreer is 

'n diagnostiese onderhoud met haar gevoer en is projeksiemedia 

asook die inkkladmetode ingeskakel. 
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3.1.3 Relasiebeeld: 

Uit die aanmeldingsgesprekke en die objektiewe data wat verkry 

is, kan sekere afleidings reeds met betrekking tot die dogter 

se relasie beeld gemaak word. Ten einde 'n objektiewe beeld 

van haar relasies te verkry en om die ondersoeker in staat te 

stel, is 'n diagnostiese onderhoud met beide die dogter se 

moeder en die voogonderwyser onderneem. 

a) Onderhoud met die moeder: 

Die volgende gegewens is uit hierdie onderhoud verkry: 

* Die moeder het gevoel dat sy en Mary van mekaar verwyderd 

is, maar beweer dat hulle voorheen 'n goeie verhouding gehad 

het. Sy het begin agter kom dat Mary haarself aan situasies 

tuis onttrek, maar het dit as deel van adolessente fase 

beskou. 

* Sy was ook bewus van die verhouding wat Mary met Daan gehad 

het (hierdie seun het haar aan satanisme bekend gestel), 

maar was nie bewus van enige verdere kontak wat hulle met 

mekaar gehad het nie. 

* Volgens haar plaas hulle nie te veel druk op Mary nie. 

Hulle weet sy het 'n 11 goeie vermoe" en verwag van haar om 

daarvolgens te presteer. 

* Die moeder erken dat daar konflik in die huis is, maar is 

oortuig dat dit nie meer is as wat 'n normale huisgesinne 

voorkom nie. 

* Volgens die moeder is die suster "anders" as Mary. Sy praat 

baie maklik as iets pla en krop nie gevoelens op soos Mary 

nie. Sy beweer dat die verhouding tussen haar dogters goed 

is. 

* Die moeder erken dat haar eggenoot as gevolg van sy werks

omstandighede dikwels uithuisig is en dit veroorsaak dat hy 

neig om onbetrokke by die huisgesin te wees. 

* Die moeder beweer dat hulle 'n gelukkige gesin is maar erken 

dat elkeen met sy eie belange besig is. 

* Wat die geboortegeskiedenis betref, blyk dit dat Mary se 

geboorte normaal was en dat sy haar fisiese mylpale binne 

normale tydperke bereik het. 

* Die gesin gaan gereeld kerk toe. Die vader is as gevolg van 

sy werk, dikwels afwesig. 
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b) Onderhoud met die voogonderwyser: 

Die volgende gegewens is uit hierdie onderhoud verkry: 

(Mary het die voogonderwyser wat ook haar vakonderwyser in 

Afrikaans is, in haar vertroue geneem en 'n aan hom 'n brief 
geskryf wat die volgende inligting bevat): 

* Haar moeder het 'n miskraam gehad toe sy ongeveer twee maan
de swanger was. 

* Mary was hartseer hieroor, alhoewel sy dit nie vir haar ou

ers kon se of wys nie. 

* Sy voel skuldig oor die miskraam. 

* Sy toon gevoelens van haat teenoor babas oor die algemeen -

("Ek voel ek kan die TV stukkend gooi, as hulle 'n baba 
daaroor wys" en "Ek skeur soms prente stukkend as hulle iets 

van babas wys"). 

* Sy het na haar moeder se miskraam begin pille drink. 

* Sy erken sy voel met tye "happy" nadat sy pille gedrink het, 

en ander kere voel sy weer dronk en lam. 

* Sy erken dat haar konsentrasievermoe verswak het. 

* Saans wens sy dat 'n nuwe dag sal aanbreek, want - "home is 
like hell to me". 

* Sy toon die begeerte dat haar ouers 'n kind moet aanneem, 

want sy wil (die woord onderstreep sy) baie graag 'n boetie 

of sussie he. 

* Die onderwyser getuig dat Mary se punte vir Afrikaans dras

ties daal, aangesien sy nie haar werk tydens toetse en eksa

menreekse voltooi nie. 

* Sy blyk deesdae passief en rusteloos te wees. Sy openbaar 'n 
swak waaghouding en haar huiswerk word nie gereeld gedoen 

nie. 

c) Samevatting van die dogter se relasiebeeld. 

Uit die diagnostiese onderhoude en projeksies (onder andere 

haar eie inkklad) kom dit voor dat die dogter met ernstige re

lasieprobleme worstel. 

SESSIE I: 

Inkklad I: (Bylaag A) 

Respons 1: (Verbatumweergawe) 

Dit lyk soos 'n leeu of 'n tier se kop wat besig is om te 

hardloop. 
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Respons 2: 
Twee oe wat agter iets uit loer. 
Respons 3: 
Hierdie gedeelte wat hier afkom laat my aan watervalle dink. 
Respons 4: 

Hierdie is 'n toring wat bo-op 'n koppie staan. 

Hipoteses wat uit inkklad I se response verkry is: 

1) Die simboliese betekenis wat uit die response afgelei is, 

is die volgende: 

* Die waarneming van roofdiere soos leeus en tiers kan op 

aggressiewe neigings dui. Daar is moontlik onderdrukte 

aggressie en frustrasie teenwoordig. 

* Daar is moontlike skuldgevoelens, gevoelens van 

onveiligheid, agterdog en onsekerheid (respons 2): "Twee oe 

wat agter iets uit loer". 

* Behoefte aan die skoonheid van die lewe en moontlike verby

gaan van probleme- afgelei uit: "afkom van watervalle". Dit 

kan moontlik ook op angs dui. 

* 'n Behoefte om uit te styg, om weg te kom van omstandighede. 

Daar is blyke van eensaamheid: "toring wat bo-op 'n koppie 

staan". 

2) Hipoteses wat afgelei is uit die navraag en verdere analise 

van die response: 

* Mary voel as mens ontoereikend en is vasgevang in haar 
omstandighede: "ek wens ek was soos 'n leeu of 'n tier, 

hulle is altyd so sterk en kan altyd wegkom". 
* Sy openbaar 'n behoefte aan liefde, maar ook aan vryheid en 

onafhanklikheid: "Die katfamilie is vinnig, onafhanklik, 

maar ook liefdevol soos teddiebeertjies". 

* Ook vrese, "fleeting anxiety", blyk hieruit: "Die oe laat my 

dink aan monsters en goed wat in die aande oor my bed 

kniel". 

* 'n Begeerte om weg te kom uit die huidige situasie, blyk 'n 

groot behoefte te wees: "Watervalle" kan moontlik die reini

gings aspek van verkeerde dinge wees: "Ek kan ure na water

valle sit en kyk. Dit is so onstuimig, maar laat my rustig 

voel- die water lyk altyd so helder". 

* Sy het 'n behoefte om probleme te ontvlug en vrees kritiek 
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en teregwysings soos dit uit die volgende opmerkings blyk: 
"Die taring bo-op die koppie lyk so asof niemand dit kan 
bykom nie. Dit is so verhewe bo ander dinge". 

* Skuldgevoelens; sy verwys na die taring as: "iets onge
skonde, onaangeraak". 

* Wantroue en skuldgevoelens: "Twee oe wat agter iets uit 
leer". 

* Vrese en agterdog: "Die oe laat my dink aan monsters en geed 
wat oar my bed in die aande kern kniel". 

* Nagmerries kom voor, veral nadat pynstillers geneem is. Sy 
kan nie slaap sander pynstillers nie. 

* Haar slaappatroon is versteur; vrese en skuldgevoelens. Sy 

le lank wakker na nagmerries. 

SESSIE II: 

Inkklad II: (Bylaag B) 

Respons 1: 

'n Verskriklike snaakse gogga. 
Respons 1(Addisioneel): 

Dit lyk amper soos Alf of 'n gorilla. Dit lyk of die twee met 

mekaar veg. Hulle staan so van aangesig tot aangesig. 

Respons 2: 

Hierdie rooi gedeelte lyk soos 'n veldbrand. 

Respons 3: 

Hierdie wit gedeelte lyk soos 'n pyl wat na onder wys. 

Hipoteses wat uit inkklad II se response verkry is: 

1) Simboliese betekenis wat uit die response afgelei is, is 
die volgende: 

* Die geveg waarmee die twee diere besig is, kan weer 'n 

aanduiding wees van aggressiewiteit, opstandigheid en kon

frontasie. 

* Sy is moontlik bewus van afbreking, vernietiging in haar 

verhouding teenoor haarself of in haar verhouding teenoor 

ander persone: " ... Lyk soos 'n veldbrand". Onhanteerbare 

gevoelens van vrees (sluit ook die rook van die vuur in). 

* " ... soos 'n pyl wat na onder wys". Die pyl word geassosieer 

met gevegte, aggressie en pyn, maar ook die vernietigings

drang. Die pyl kan oak op moontlike penetrasie dui wat 

plaasgevind het. 

* Die raaksien van kleur dui op emosionele onstabiliteit. 
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2) Hipoteses wat uit die navraag en verdere analise van die 

response afgelei is, is die volgende: 

* Vrese en nagmerries het ontwikkel as gevolg van die bloot

stelling aan satanistiese rituele: " Die vuur (respons 2) 

laat my dink aan die rituele wat Daan-hulle hou as hulle 

katte en babatjies doodmaak en offer". 

* Sy het 'n negatiewe belewing van babatjies: "Ek hou niks van 

babatjies nie, net partykeer wil ek hulle optel, maar as 

hulle so skree, nee wat ... ". 

* Sy het moontlik nie haar moeder se miskraam verwerk nie: 

"Dit voel of dit my skuld is dat rna haar babatjie verloor 

het; ek is altyd so hardkoppig en opstandig". 

* Daar is 'n swak moeder-dogterverhouding: "Ma baklei heeltyd 

met my. Dit voel asof sy vir my al die skuld gee vir hierdie 

dinge" en ook "mom hates me ... any more reason why I can't 

commit suicide?" 

* Daar is ook 'n swak vader-dogterverhouding: "My pa het so op 

my geskreeu en gese ek is "useless". 

* Daar is swak relasies in die huis: "ek haat myself omdat ek 

so aaklig in die oe van die familie is". 

* Sy het skuldgevoelens wat voortspruit uit die portuurdruk: 

"Ons was nie so nugter op die sokkie nie" en ook "ons wou 

uitslip maar ... ". 

* Sy toon moontlik negatiewe belewinge van die seun-dogter

verhouding: 11 
••• Daan used me for his own satisfaction ... 11 en 

ook "ek wens hy wil ophou om te probeer om my skuldig te 

laat voel omdat ek met hom uitgemaak het ... 11
• 

* Sy toon emosionele desperaatheid: "Ek het begin pille drink 

omda t alles in my lewe verkeerd is ... 11 
• Hierui t sprui t ook 

negatiewe betrokkenheid en betekenisgewing aan omstandighede 

en aktiwiteite rondom haar. 

* Seksuele eksperimentering: "Daan used me for his own satis

faction". 

SESSIE III: 

Inkklad III: (Bylaag C) 

Respons 1 : 

Dit lyk soos twee renosters wat geel hoede op het. 

Respons 2: 

Stoomboot 

Opmerking: Daar is reeds blyke van vordering in die terapie. 
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Die "stemming'' van die response het reeds vanaf die eerste na 

die derde sessie verander. 

Hipoteses wat uit inkklad III se response verkry is: 

1) Simboliese betekenis wat uit die response afgelei is, is 

die volgende: 

* Daar is 'n aanduiding van verminderde aggressie. Ligter 

kleure word gekies om die inkklad te maak. Die dier het nou 

al 'n geel hoed op. Dit kan ook wees dat sy nou meer ver

ligting en stukrag ervaar. Haar "libido" is moontlik besig 

om te verbeter. Die gebruik van roqi kan egter nog 'n 

mate van aggressie aandui. 

* Stoomboot: Daar is 'n gevoel van moontlike aggressie of dalk 

realiteitsontvlugting. Daar is ook moontlik dieperliggende 

skuldgevoelens. 

2) Hipoteses wat afgelei uit die navraag en verdere analises 

van haar response: 

* Meer spontane response kom voor. Sy raak vertroud met die 

ondersoeker en die metode van aanbieding. Dit wil voorkom of 

sy meer fantaseer en "wyer" begin dink: "dit laat my dink 

aan een van my vriendinne wat 'n diersel moes teken; toe lyk 

dit soos 'n renoster" (sy't baie lekker hieroor 

gelag) . 

* Sy begin dus "meer spontaan" respondeer, komiese aspekte 

word in die inkkladde raakgesien. 

* Haar denke word meer positief gerig: "'n Renoster staan so 

stil, en het vrede met die wereld. Weet, tannie, my pa is 

partymaal so ~til en rustig". 

* Haar swak relasie met haar suster blyk egter uit die 

volgende opmerking: "As ek kwaad is, is ek seker soos 1 n 

stoomboot, dan voel ek of ek iemand kan doodmaak. Veral as 

my suster in my kaste krap sander om vir my te vra". 

d) Opsomming van Mary se relasiebeeld soos dit uit die 

inkkladde en diagnostiese onderhoude blyk: 

Die inkkladmetode bevestig die relasieprobleme wat in die 

diagnostiese onderhoude ter sprake gekom het. Die volgende op

merkings met gevoelens van ,n hoe negatiewe intensiteit word 
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tydens die navraag oor response in die inkkladde aan die vader 
en moeder gekoppel: 

*"mom hates me ... "; 

* "Ma het alweer my briewe gelees; sy wil net nie my goed 

uitlos nie "; 

* "I want to run away, but where do I go?"; 

* "Wanneer gaan sy eendag besluit om my weer te aanvaar soos 

ek is?"; 

* "My pa het so op my geskreeu en my amper deur die gesig 

geklap"; 

* "Hy het ook gese ek is "useless""; 

* "Hy't my voor my vriendinne verneder"; 

Daar bestaan ook negatiewe gevoelens teenoor die suster, waar

onder die volgende: 

* "my pa trek altyd my suster voor en ek word altyd as die 

bok van kwaad beskou"; 

* "ek haat dit as sy in my kamer inkom en in my kaste rond

krap"; 

* "sy iriteer my meestal"; 

Daar bestaan derhalwe 'n swak verhouding tussen haar, en haar 

ouers, en tussen haar, en haar suster. Die meeste negatiewe 

gevoelens word egter teenoor die moeder getoon. 

Tydens die "droomanalise" as deel van die navraag oor die re

sponse, wens sy dat sy die baba wat haar rna verloor het, aan 

haar kan teruggee. Sy voel dit kan dalk help sodat die rna haar 

weer kan raaksien, en met haar soos voorheen kan kommunikeer. 

'n Besliste ongunstige moeder-dogterverhouding blyk hieruit. 

Die opvoedingssituasie tuis is tans vir die dogter totaal on

aanvaarbaar. Dit kan hoofsaaklik te wyte wees aan die onbe

trokkenheid van die ouers by Mary. Die rusies tussen die ouers 

dra by tot Mary se negatiewe belewings teenoor gesagsfigure. 

Hierdie ontoereikende opvoedingsituasie dra daartoe by dat 

Mary selfbewus en lewensonseker voel, soos blyk uit die vol

gende: "ek is spyt ek het nie met Francois uitgegaan, toe ek 

die geleentheid gehad het nie ... " en ook " ... ek weet nie meer 

hoe om met seuns te kommunikeer nie ... " (Francois is een van 
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Maryse klasmaats wat haar gevra het om uit te gaan). 

Mary se response dui daarop dat haar selfbeeld swak is. Gevoe
lens van minderwaardigheid en ontoereikendheid spruit baie 
duidelik voort uit die volgende opmerkings: "die beste manier 

om van my probleme af weg te kom, is om te slaap. Dan vergeet 

ek vir 'n ruk van "alles" en ook "ek kan nie verstaan waarom 

die familie nie my wil aanvaar soos ek is nie" en ook "ek het 

nie selfvertroue nie, en kan nie 'n mondelinge praatjie gee om 

my lewe te red nie" en ook "Ek is bang vir alles en almal 

random my". 

Mary ondervind sosialiseringsprobleme (klad 2):" Twee diere 

wat teenoor mekaar staan". Dit blyk uit die navraag dat sy 

haar algaande aan groepsaktiwiteite soos kerkjeugbyeenkomste 

en buitemuurse aktiwiteite by die skoal onttrek en dat sy 

goeie vriende en vriendinne verloor. Dit blyk asof die vriend

in wat sy tans het, nie 'n goeie invloed op haar het nie: "ons 

wou uitslip, maar toe is my rna tot laat wakker" en ook "ek en 

Liza het twee glasies wyn by die sokkie gedrink .... " en ook 

"sy weet dat ek pille gebruik ... ". Aan 'n vorige verhouding 

met 'n seunsvriend het sy ernstige negatiewe belewinge en be

tekenisse geheg: ''almal sal my soos Daan behandel; is ek reg

tig so sleg?" 

3.1.4 Persoonsbeeld: 

Mary voel moedeloos en misbruik as gevolg van 'n seksuele ver
houding wat sy met 'n seunsvriend gehad het. Sy het ernstige 
skuldgevoelens hieroor aangesien haar moeder gedurende hierdie 
tydperk 'n miskraam gehad het, en sy verantwoordelik hiervoor 

voel. Sy onttrek haar gevolglik aan alles en almal om haar. 

Omdat sy aan satanistiese rituele deur Daan blootgestel is, 

het hy 'n houvas op haar en speel hy op haar gevoel, al het 

hulle nie meer 'n vaste verhouding nie. Omdat sy hierdie dinge 

nie aan haar ouers kan meedeel nie, wend sy haar na pynstil

lers en haar huidige vriendin (sy voel haar vriendin "aanvaar" 

haar volkome soos sy is). Sy wil wegloop, maar weet nie waar

heen nie. 'n Alternatiewe optrede om aandag te trek was die 

selfmoordpoging by die skoal toe sy haar polse gesny het. 

Mary het eksamen- en toetstye begin vrees, aangesien sy met 

die verhoogde inname van dwelms, 'n swak eetlus het en nie 
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genoegsaarn kan konsentreer om die vraestelle behoorlik te be

antwoord nie. Sy het rnislukking op skolastiese gebied begin 

vrees, orndat dit aggressie en negatiewe kritiek by die ouers 

kon ontlok. Sy dink dat haar ouers nie in haar belang stel 

nie en het verwerp gevoel. Sy het aanvaar dat sy nie met hulle 

kon gesels nie en het alles vir haarself gehou. Orndat haar 

punte besig was om te daal, het sy al hoe angstiger geraak en 

gevolglik rneer pille gebruik. So het 'n negatiewe selfver

sterkende kringloop ontstaan. Sy het haar gevolglik van alle 

positiewe groepsaktiwiteite en relasies onttrek. Die gevoel 

van rninderwaardigheid en rnoedeloosheid het by die dag 

toegeneern. 

3.1 .5 Terapeutiese beplanning: 

* Mary rnoes daarvan bewus _gernaak word dat sy nie skuld aan 

haar rna se rniskraarn gehad het nie, en dat haar negatiewe 

belewing daarorntrent dieper gestrek het, naarnlik dat sy 

intens bang was dat haar ouers haar sal verwerp as hulle 

rnoes uitvind dat sy 'n seksuele verhouding met Daan gehad 

het. 

* Sy kon nie die seksuele verhouding met Daan verwerk nie, en 

voel rnisbruik. Sy kon gevolglik nie nuwe positiewe relasies 

met seuns stig nie. Hierdie is 'n aspek wat tydens terapie 

met haar deur gewerk rnoet word. Dit kan ook verligting vir 

haar bring, indien sy haar seksuele verhouding met haar 

ouers kon bespreek. 

* Skuldgevoelens aangaande haar verhoud1ng met Daan oorheers 

haar betekenisgewing, betrokkenheid en belewing teenoor 

alles en alrnal random haar. Dit beinvloed gevolglik haar 

relasiepatroon. 

* Ouerbegeleiding is 'n verdere stap vir oorweging, sodat die 

ouers bewus kan word van die selfversterkende negatiewe 

kringloop wat die ernosionele problerne by Mary veroorsaak. 

* Sy sal voorts ook rnediese hulp ontvang om haar afhanklikheid 

van rnedikasie op te hef. 

* Onderwyserleiding sal gegee rnoet word sodat sy ernosionele 

steun van die onderwyspersoneel kan ontvang. 

3.1.6 Integrasie van ander projeksiesrnedia: 

Uit die Hoerskoolpersoonlikheidsvraelys het die volgende na 

vore gekorn: 
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- Affektief labiel; 
- Angstig; 
- Onseker; 
- Beinvloedbaar; 
- Raak maklik ontstel; 

- skugter, skaam; 

gespanne, oorspanne en gefrustreerd; 

skuldgeneigd, bekommerd, onrustig en neerslagtig; 

- goeie intelligensie; 

- terughoudend, afsydig. 

Uit haar onvoltooide sinne kan die volgende afgelei word: 

- bang en onsekere gevoelens: "ek voel soms baie emosioneel en 

bang, vera! as daar dinge van my verwag word wat ek weet is 

verkeerd". 

Angstigheid, bekommernis, neerslagtigheid, vrees vir die 

toekoms, moontlike slapeloosheid: "Snags in my bed le ek en 

dink aan alles wat my pla en hoe dit sou gewees het as dit 

anders was", en ook "My grootste wens is om dood te gaan. 

Soms wil ek net doodgaan omdat ek juis so bang is om dood te 

gaan", en ook "Die toekoms is duister. Ek weet nie wat dit 

inhou nie en wil nie verder daaroor uitbrei nie", en "My 

grootste bekommernis is om my lewe weer in orde te kry. Ek 
is so bang vir alles en alma! om my". 

- skuldgevoelens en 'n behoefte aan aanvaarding: "Ek voel 'n 

behoefte aan om net vir my rna die baba te gee wat sy verloor 

het. Miskien sal sy my weer raaksien", en "Ek wens ek was 'n 

bietjie maerder en dat ek meer oor dinge self kan besluit", 

verder: "Ek wil baie graag eendag oorsee gaan en my lewe van 

vooraf begin". 

Uit die TAT (Tematiese Appersepsietoets): 

- (Plaat 1), druk op haar om te presteer; "Die onderwyseres 

het ook gese dat hy nie tot sy vermoe presteer nie. Hy is 

nie baie talentvol nie en tog bly sy hom druk". Uit die na

vraag: "My pa is ingestel op prestasie. Hy wil altyd he ons 

moet net die beste van ons vermoens doen". 

- (Plaat 3GF), gevoelens van mislukking, ontoereikendheid, 

hulpeloosheid en minderwaardigheid; "Hierdie meisie is hart

seer omdat sy almal om haar teleurstel en dinge doen wat sy 
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nie veronderstel is om te doen nie. Sy kan nie met haar ou
ers praat om dit reg te stel nie. Miskien gaan sy selfmoord 
pleeg of 'n ander oplossing kry". 

- (Plaat 7GF), hier blyk moontlik ongunstige ouer-kindrelasie
patroon, waaruit kommunikasieprobleme blyk; "Hierdie dogter

tjie is baie eensaam, en die vrou probeer met haar praat, 

maar sy wil nie terug praat nie. Sy het al so baie keer pro

beer om haar probleme te deel, maar niemand wil luister 

nie". 

- (Plaat 8GF), blyk relasieprobleme; "Toe het sy later 'n 

senuweewrak geword omdat sy met niemand kon praat nie. 

- (Plaat 5), beklemtoon 'n ongunstige relasiepatroon tuis: 

"Hierdie vrou is baie kwaad, sy probeer uitvind wat aangaan 

binne die kamer, want sy is baie kwaad omdat niemand gedoen 

het wat sy gevra het nie. Nou gaan sy met die baklei ... ". 

Uit die DAP (Draw-A-Person): 

- onseker van haarself; 

- skuldgevoelens; 

- swak liggaamlike belewing. 

Uit die KFD (Kinetic Family Drawing): 

- onbetrokkenheid van gesinslede; 

- afwesigheid van die pa; 
- konflik. 

Samevatting: Hieruit blyk dit duidelik dat dieselfde gegewens 

wat verkry is uit die inkkladde en onderhoude geverifieer is 

uit die ander projeksiemedia. Dit is interessant om op te merk 

dat haar response op die inkkladde tydens die verloop van die 

sessies, emosionele verligting aandui. Die derde sessie se re

sponse, op die inkkladmetode het 'n meer positiewe stemming as 

die response uit die vorige twee sessies. Dit wil derhalwe 

voorkom of hierdie dogter daarby gebaat het, omdat sy 'n ma

nier gevind het om aan haar vrese en bekommernisse uiting te 

gee. 
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3.2 Die Geval Charles 

3.2.1 Funksioneringsbeeld: 

Hierdie seun is deur die skool by die plaaslike onderwyshulp
sentrum om die volgende redes aangemeld: 

Charles het 'n baie swak selfbeeld. Hy vorder swak op skool en 
hy twyfel aan die sin van die lewe. Hy is geweldig selfbewus 
oor die velsiekte (Oudshoornvel) waaraan hy ly. Hy is totaal 

gedisorganiseerd in sy skoolwerk. 

3.2.2 Fenomeenbeeld: 

Die volgende agtergrondgegewens is uit sy Ed-labkaart, voog
vorm, sy mediese kaart asook inligting uit die aanmeldingsge

sprekke met die seun en ander betrokkenes, verkry: 

* Hy het tot dusver twee skole besoek; 
* die gesin is volledig. Charles is die oudste van twee seuns; 

* op skool word Charles deurgaans beskryf as 'n dromer en 'n 

stadige werker. Hy het onlangs woedeuitbarstings in die klas 
begin kry en weier daarna om daaroor te praat; 

* Charles is op ses-jarige leeftyd skool toe en was moontlik 

nie skoolgereed nie. Hy het vanaf graad een leerprobleme 

ondervind en baie vroeg in sy skoolloopbaan is arbeids
terapie aanbeveel; 

* beide bogenoemde aspekte is ongelukkig nooit behoorlik 

hanteer nie, en verskeie emosionele probleme het as gevolg 
daarvan ontstaan; 

* Charles het in die junior primere fase gemiddeld presteer, 
maar vanaf standerd 3 het sy punte 'n daling begin toon. Die 

eerste kwartaal in standerd vyf het hy op 'n druiping afge

stuur; 

* hy is tans by 'n remedieringsprogram by die skool ingeska

kel; 
* Charles ly aan die oorgeerfde Oudshoornvelsiekte wat baie 

onooglik is, andersins blyk hy 'n gesonde kind te wees; 

* sover sy verstandelike vermoens aanbetref behaal hy die 

volgende tellings op die SSAIS R: 

NV- 108 V- 117 T- 114 
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Hiervolgens beskik Charles oor 'n bo-gemiddelde verstandelike 

vermoe. 

a) Die aanmeldingsgesprek met die departementshoof opvoedkun
dige leiding het die volgende aan die lig gebring: 

Dit blyk dat Charles gedurende die afgelope aantal weke as ge

volg van sy woedeuitbarstings opvallend geword het. Die onder

wysers is ook van mening dat sy antwoorde in die klas baie be

ter is as die skriftelike antwoorde in sy boeke. Hy raak mees

tal agter met sy skoolwerk en leen dan sy maats se boeke om in 

te haal. Hy is dikwels, selfs in die klas, in vuisgevegte be

trokke. Dit wil voorkom of hy met niemand wil vriende maak 

nie. Charles is van 'n ander laerskool na die huidige laer

skool oorgeplaas. 

Die moeder het tydens 'n besoek by die skool beweer dat die 

onderwysers te "hard" is, op Charles en dat hulle hom nie ge

noegsame geleentheid gee om aan te pas nie. Sy se ook dat die 

kinders hom spot en verkleineer. 

Sever dit inskakeling by skoolaktiwiteite betref, is Charles 

onbetrokke en sosialiseer hy feitlik glad nie met sy maats 

nie. Hy maak ook nie positiewe kontak met die onderwysers nie. 

b) Die aanmeldingsgesprek met die seun: 

Tydens die eerste onderhoud was die seun onbetrokke en afsydig 

teenoor die ondersoeker en het hy 'n patetiese houding teenoor 
alles en almal aangeneem. Hy het vir talle vrae sy skouers op

getrek en baie keer net gese: "Ek weet nie". Hy het baie min 

oogkontak met die terapeut gemaak en het dikwels by die ven

ster uitgekyk. Hy het erken dat skool vir hom aaklig is en dat 

hy niks regkry nie. 

c) Gevolgtrekking: Die Fenomeenbeeld: 

Na die inskakeling van gegewens uit die Edlab- en voogkaart en 

die aanmeldingsgesprekke kon die volgende afleidings gemaak 

word: 

* Die seun blyk heeltemal gestroop te wees van werksmotivering 

en die lus om deel te wees van die skool se aktiwiteite; 
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* hy neem nie aan skoolaktiwiteit deel nie; 
* dit wil voorkom of hy ernstige selfbeeldprobleme het, van

daar sy lae werksmotivering en swak skolastiese prestasie, 
ten spyte van toereikende verstandelike vermoens. Sy emosio
nele probleme manifesteer in dagdromery, woedeuitbarstings, 

huilerigheid, onttrekking, lae werksmotivering en negatiwi

teit. 

* tuis bestaan daar vermoedelik relasieprobleme 1 veral 'n swak 

verhouding tussen moeder en seun. 

* Die vader-seunverhouding blyk gunstiger te wees. Dit is moont

lik dat die vader en moeder ook met verhoudingsprobleme wor

stel. Dit kan tot gevolg he dat die vader hom in sy werk 

verdiep en sodoende baie afwesig is. 

3.2.3 Relasiebeeld 

Uit die aanmeldingsgesprekke en die gegewens wat reeds verkry 

is, kan heelwat afleidings met betrekking tot die seun se re

lasiebeeld gemaak word. Om hierdie vermoedens te bevestig en 

dus 'n vollediger diagnose te maak, is die volgende onderhoude 

met die voogonderwyser en Charles se moeder onderneem: 

a) Onderhoud met die moeder: 

Die volgende gegewens is uit hierdie onderhoud verkry: 

* Die moeder vertel dat Charles as sewe-jarige deur 1 n siel

kundige van die RGN geevalueer is. Volgens inligting is 'n 

verslag van die betrokke sielkundige verkry, waarin aandag
afleibaarheid en ernstige visueel-motoriese versteuring 

.ge1dentifiseer is; 

* skeidingsangs en 'n swak waaghouding tesame met 1 n swak moe

der-kindverhouding is op hierdie vroee stadium ook reeds ge-

1dentifiseer; 

* psigo- en arbeidsterapie tesame met 'n neurologies onder

seek is aanbeveel; 

* volgens die moeder het Charles vir 'n tydperk medikasie ge

bruik om sy konsentrasieprobleme op te los. Die ander aan

bevelings van die sielkundige het egter nooit gerealiseer 

nie. 

* Die moeder se voorts dat Charles deurgaans leerprobleme on

dervind het; 

* die probleem is egter vererger toe hy na die huidige skoal 
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oorgeplaas is. Die moeder is van mening dat die standaard 

van die twee skole baie verskil en dat sy huidige onder
wysers hom nie in sy skoolwerk ondersteun nie. 

* Sover die gesinsverhoudings betref, is daar goeie verhoudin
ge tussen die gesinslede; 

* sover die geboorte geskiedenis betref blyk dit dat Charles 
se geboorte normaal verloop het en dat hy al sy mylpale bin

ne normale tydperke bereik het; 

* die gesin gaan gereeld kerk toe. 

b) Onderhoud met voogonderwyser: 

Die volgende gegewens is uit hierdie onderhoud verkry: 

* Charles moet gedurig aangemoedig word om in die klas aandag 

te gee en om werksopdragte te voltooi; 

* hy werk uiters stadig en slordig en leen gedurig artikels by 

maats. Hulle tree tans negatief teenoor hom op en wil nie 
meer hulle goed aan hom uitleen nie; 

* sy samewerking in die klas word as swak bestempel en sy so

siale aanpassing in die klas en skool wek kommer; 

* hy loop pouses saam met sy jonger boetie rond en is dikwels 

in gevegte betrokke; 

* onderwysers vind dit egter opvallend dat Charles afleidings 

kan maak en antwoorde in die klas kan verskaf waaroor die 

hele klas verbaas is. Hy kan egter nie sy gedagtes skrifte

lik weergee nie. 

c) Samevatting van die seun se relasiebeeld: 

Uit die diagnostiese onderhoude en die projeksiemedia (ink

kladde) blyk dit dat die seun ernstige verhoudingsprobleme het 

en dat hy veral met 'n swak selfbeeld worstel. 

SESSIE I: 

Inkklad I: (Bylaag D) 

Respons 1: 

Longe wat by die nek afkom. 

Respons 2: 

Lyk soos iemand wat 'n kombers om hom dra, maar hy het nie 'n 

onderlyf nie. Sy gesig is die groen; die groen donker kolle

tjies is die oe. 

Respons 3: 
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Skoenlapper wat op 1 n blaar sit - stamgedeelte is groen 1 die 

blou is die blaar. 

Hipoteses wat uit inkklad I se response verkry is: 

1) Simboliese betekenis wat die response afgelei is 1 is die 

volgende: 

* ingewande - blyke van moontlike negatiewe belewing teenoor 

sy liggaam is teenwoordig; 

* herhaalde verwysing na koppe en gesigte kan 1 n aanduiding 

wees dat die persoon 1 n probleem met intellektuele aange

leenthede het of dat hy intellektuele aktiwiteite as van 

groter waarde as fisiese aktiwiteite ag; 

* verwysing na liggaamsprofiele 1 kan moontlik daarop dui dat 

hy nie van sy liggaam hou nie; 

* 1 n kombers kan die "wegsteek" van sy liggaam simboliseer; 

* die "iemand" het nie 'n onderlyf nie 1 
1 n verdere aanduiding 

dat sy liggaamsbelewenis vir hom 'n probleem is; 

* skoenlapper moontlike behoefte aan vryheid en ontvlug

ting; 

* herhaaldelike gebruik van kleur kan dui op moontlike emo

sionele labiliteit en opvlieendheid. 

2) Hipoteses wat uit die navraag en verdere analise oor re

sponse afgelei is 1 is die volgende: 

Charles mis baie aktiwiteite en pret wat vir ander kinders 

vanselfsprekend kom: "Ek kan aan geen sport deelneem nie. As 

ek sweet, dan jeuk my vel vreeslik"; 

hy het 'n swak selfbeeld: "Ek kry dit nie reg om by te bly 

in die klas nie", en ook: "Die ander kinders lag en spot 

die hele tyd vir my"; 

swak interpersoonlike verhoudinge met skoolmaats: "Johan en 

Leon noem my ou velletjie en die ander noem my vrot voete"; 

hy is van sy jonger broer afhanklik om sosiaal te verkeer: 

"Dit pla my nie 1 ek speel saam met Desmond (jonger broer

tjie); 

hy is onseker van homself en het min waagmoed: "As ek agter 

raak in die klas, sit ek doodstil en vra agterna maar iemand 

se boek om in te haal"; 

sy verhoudings met onderwysers is swak - hy vra nie as werks

opdragte onduidelik is nie; 
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Charles het heel moontlik nog nie geleer om met sy velsiekte 
saam te leef nie. Hy presteer gevolglik skolasties nie na 

wense nie. Hy aanvaar tans nie verantwoordelikheid vir sy 
skoolwerk nie; 
Charles is nog nie lank in huidige laerskool nie, en sukkel 
om by nuwe omstandighede aan te pas. Hy kom uit 'n klein laer

skooltjie waar hy dalk in 'n meer beskermende omgewing was 

as wat tans die geval is; 

Charles het moontlik nog steeds motoriese probleme, en daar

om is sy lopende skrif onleesbaar en vind hy dit moeilik om 

sy werksopdragte binne die gegewe tyd te voltooi; 

- skoolwerk frustreer hom: "As ek nie die werksopdrag klaar 

het nie, kry ek nie daarvoor 'n punt nie". 

SESSIE II: 

Inkklad II: (Bylaag E) 

Respons 1 : 

Dit lyk soos 'n mannetjie met 'n swart hoed. Die kolletjies 

wat so bietjie dik is, is sy oe. Die wit gedeelte is sy mond, 

en sy arms is gevou en hy hou dit op sy gesig. Die rooi is sy 

broek en voete. 

Hipoteses wat uit inkklad II se respons verkry is: 

1) Simboliese betekenis wat uit die respons afgelei is, is 

die volgende: 

Die mannetjie het net 'n broek en voete (bene word nie ge

noem nie). Dit kan 'n vermoede bevestig dat Charles moontlik 

nog nie geleer het om met sy velsiekte saam te leef nie. Die 

velsiekte is meer sigbaar op sy bene; 
gevoude arms (in nie-verbale kommunikasie gesien as terug

houdend, moontlike weiering om met ander mense kontak te 

maak); 

arms wat oor die gesig gehou word 

om probleme te aanvaar nie. 

sien moontlik nie kans 

2) Hipoteses wat uit verdere navraag afgelei is, is die vol

gende: 

- Charles vrees om groot te word: "Waar dink tannie sal ek 

eendag iemand kry wat met my sal wil trou"? en ook " ... die 

meisies skryf nie vir my mooi briefies nie"; 
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oorbeskermende rna wat Charles nie kans gee om sy verant

woordelikhede te aanvaar nie: "My rna plak my papiere in my 
boeke", en ook "Sy vra my vrae·· oor my werk"; 

'n aanvaarbare vader-seunverhouding: "My pa verstaan beter 
hoe ek voel omdat hy ook so 'n velsiekte het", en vooorts 

"ek en my pa draf as dit koeler in die aand is", en ook "As 

S 's "· on gaan v1 vang ... , 
'n goeie broer-broer verhouding: "My broer help my altyd 

"fight" as die ander kinders my terg". Ongunstige omstandig

hede vir Charles; hy leer nie om sy eie man te staan nie. Hy 

bly afhanklik van ander om vir hom in die bres te tree; 

hy voel ook minderwaardig teenoor sy broer: "Desmond is ge

lukkig want hy het baie maats en doen ook goed in sy skool

werk. Hy kry ook span met rugby" en ook "Dit is onregverdig 

dat ek die velsiekte moes oorerf". Frustrasie en moedeloos-
.' 

heid spruit uit hierdie woorde. 

SESSIE III: 

Inkklad III: (Bylaag F) 

Respons 1: 

'n Klein monstertjie. Die hoed wat hy op het, beskerm hom. 

Hier is sy arms wat so uitgaan. Die groen gedeelte is sy 

broek. 

Respons 2: 

Dit lyk soos 'n hond met 'n been in sy mond, die wit kolle

tjies is die hond se oe, die neus is die binneste ligte blou 

gedeelte, die onderste gedeelte is die mond wat hy toegemaak 

het. 
Respons 3: (Draai inkklad skuins). 

Deel van 'n mannetjie, groen is sy wang en blou is deel van sy 

een oor. 

Hipoteses wat uit inkklad III se response verkry is : 

1) Simboliese betekenisse wat uit die response afgelei is, is 

die volgende: 

hy sien 'n "monstertjie": Dit kan daarop dui dat Charles nie 

maklik met werklike mense identifiseer nie en ook dat mense

verhoudinge nie vir hom werklik is nie; 

- die monstertjie het weereens 'n "hoed" op vir beskerming, 

moontlik teen die son. Charles het behoefte om sy liggaam te 

bedek - hy verwys ook telkens na klere wat die liggaam be-



127 

dek; 
- hy sien weereens hoofsaaklik liggaamsprofiele raak; dit dui 

daarop dat hy nie van sy liggaam hou nie. Dit is 'n beves
tiging van die hipotese van klad een; 

'n hand met been in sy mond (wat hy toegemaak het), dit is 

"iets" wat hy gekry het en nie weer wil laat gaan nie". Hy 

voel moontlik uitgelewer aan ander mense; moontlik sensitief 

vir kritiek. Dit kan daarop dui dat Charles voel dat hy min 

dinge in die lewe het wat vir hom van waarde is. 

2) Hipoteses wat uit navraag en verdere analise oor response 

afgelei is, is die volgende: 

Charles het wel 'n behoefte om te presteer, maar is as ge

volg van sy huidige omstandighede moedeloos terwyl hy min 

werksmotivering toon: "ek is nou te ver agter, ek weet nie 

wat om te doen nie ... '', en ook " ... ek hou vera! van geskie

denis ... 11; 

Charles het nie die vermoe om sy situasie positief te veran

der nie: "Ek hou baie van skaak speel, maar is skaam om in 

die middae daarvoor agter te bly"; 

hy ontvang min aanmoediging en ondersteuning van die onder

wyspersoneel: " ... ek kry elke dag raas, of oor my skrif wat 

so lelik is, of oor my werk wat nog nie klaar is nie. Mnr X 

het gese ek sal dit nie maak in die hoerskool nie"; 

Charles ly moontlik aan depressie, want daar is baie min 

waaroor hy positief voel. Hy sien alles as te moeilik, en te 

laat vir hom om iets daaraan te doen; 
- Charles twyfel tans aan die sin van die lewe. 

d) Opsomming van Charles se relasiebeeld soos dit uit die ink

kladde en diagnostiese onderhoude blyk: 

Die inkkladmetode bevestig die relasieprobleme wat in die 

diagnostiese onderhoude na vore gekom het. Die volgende op

merkings wat duidelik negatiewe belewings en betekenisgewings 

uitwys, word aangehaal. Dit is verkry tydens die navraag oor 

die response: 

'n Ongunstige houding teenoor die skoal, skoolmaats en onder

wysers spruit uit die volgende sinne: 

- "ek hou nie van die skoal so baie as van die oue nie"; 
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"hulle noem my ·velletjie en vrot voete"; 

"Die onderwysers raak kwaad as ek hulle so baie vra wat om 

te doen"; 

- " ... ek slaan hulle as hulle my terg"; 
11 

••• ek is baie dae nie lus om skool toe te gaan nie"; 

" ... ek kry nie punte vir my werksopdragte nie"; 

Die skoolsituasie is vir Charles ondraaglik. Die een of twee 

kinders wat hom op 'n keer oor sy vel geterg het, het hy tot 

al die kinders veralgemeen. Die een onderwyser wat druk op 

Charles uitgeoefen het om 'n opdrag te voltooi, het hy tot al 

die onderwysers veralgemeen. Omdat sy rna hom van die begin van 

sy laerskooldae oorbeskerm, en gedurig vir hom in die bresse 

tree, pas dit Charles as sy die skoolpersoneel hieroor kom 

konfronteer. Hy bly derhalwe afhanklik van ander om sy 

lewensomstandighede te hanteer. 

Hy openbaar nogtans negatiewe gevoelens teenoor sy broer en 

moeder; 

" ... my rna dryf my om beter te doen"; 

" ... sy druk my nie so baie, soos sy met my broer doen nie"; 

"Desmond kan alles doen, dis onregverdig dat hy nie ook die 

velsiekte het nie". 

Hierdie seun het derhalwe konflikterende emosies met betrek

king tot sy broer en sy moeder. Aan die eenkant gebruik hy 

hulle om hom te help, maar aan die ander kant, is die strewe 

na onafhanklikheid wat met volwassenheid gepaard gaan. Dit kan 

tot sy depressiewe gevoelens bydra. 

Hy toon tans geen verantwoordelikheidsin teenoor homself, sy 

skoolwerk en interpersoonlike verhoudings nie. Hy gebruik sy 

velsiekte om simpatie te verkry en om sekere verantwoorde

likhede te ontduik. Dit lei tot onderprestasie. Sy irrasionele 

denkpatrone aangaande verwerping oorheers sy gemoed en het 

gelei tot sy huidige emosionele gemoedstoestand van algehele 

moedeloosheid. 

Die projeksiemedia dui duidelik daarop dat sy selfsiening swak 

is. Gevoelens van minderwaardigheid, moedeloosheid en ontoe

reikendheid spruit uit die volgende opmerkings: 
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" ... ek kan glad nie aan sport deelneem nie 11
; 

" ... ek wil vir skaak gaan, maar ... "; 

" ... ek het nie maats nie; ek speel saam met my broer"; 
- " ... ek skryf baie lelik en kry nie my werk klaar nie". 

Die opvoedingsituasie tuis is, ten opsigte van die moontlike 

opheffing van Charles se probleme, ongunstig. Min positiewe 

opmerkings kom van die moeder se kant af en die blykbare onbe

trokkenheid van die vader by sy skoolwerk, dra nie by tot op

heffing van die probleem nie. Die moeder voltooi Charles se 

werk vir hom as sy ongeduldig met hom raak. Sy onthef hom der

halwe van sy probleme en verantwoordelikhede. Volgens die moe-. 

der le die skuld by die skool. 

3.2.4 Persoonsbeeld: 

Charles voel verlore en het min meed om iets aan sy situasie 

te doen. Hy ervaar reeds op voorskoolse vlak motoriese- en 

konsentrasieprobleme. As gevolg van genoemde probleme het hy 

skolasties begin agter raak, ondanks bo-gemiddelde verstande

like vermoens. Daar is ongelukkig nie veel aan sy motoriese

of konsentrasieprobleme gedoen nie. Die fout is by die skool 

gesoek en nie by Charles nie. Charles het algaande 'n swak 

selfbeeld ontwikkel, deels as gevolg van die oorgeerfde vel

siekte en deels as gevolg van swak skolastiese prestasie en 

onderliggende probleme. Die probleem is na 'n punt gedryf na

dat hy vanaf Laerskool R ('n klein, geborge skooltjie) na 'n 

veel groter laerskool moes verskuif, en sy aanpassingsprobleme 

vergroot het. 

Hy kan nie by sy nuwe skoolsituasie aanpas nie, omdat hy nie 

suksesvol met skoolmaats en die onderwyspersoneel kan sosiali

seer nie. As gevolg van motoriese probleme, sukkel hy om lees

baar te skryf en is sy boeke slordig. Hoer eise ten opsigte 

van die skolastiese werk word by sy huidige skool aan hom 

gestel. 

Charles is egter nie geleer om self verantwoordelikheid vir sy 

werk te aanvaar nie, en tans beskik hy nie oor die nodige 

selfvertroue om dit te bereik nie. Sy uitweg is om hom aan al

les en almal rondom hom, te onttrek. 
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3.2.5 Terapeutiese beplanning: 

'n Terapeutiese program vir hierdie seun kan die volgende 

insluit: 

oogtoetse aangesien kinders met hierdie velsiekte dikwels 

ook oogprobleme het; 

hy moet bewus daarvan gemaak word dat hy deel van 'n veran

derde gesindheid en houding ten opsigte van sy skoolwerk, 

maats en onderwysers moet wees. Hy moet, met ander woorde 

verantwoordelikheid vir sy skoolwerk en sy verhoudings met 

ander mense aanvaar; 

hy moet leer om met sy tekortkominge, waarvan die "oorge

erfde velsiekte", 'n deel uitmaak, saam te leef; 

sy negatiewe selfbelewing, oorheers sy betekenisgewing, 

betrokkenheid en belewing ten opsigte van sy skoolwerk en 

relasies en moet tydens terapie met hom deurgewerk word; 

ouerbegeleiding sal gedoen moet word, sodat die ouers 

bewus kan word van die belangrikheid van 'n ondersteunende 

gesagstruktuur waarvan hulle 'n deel uitmaak. Dit moet ook 

onder hulle aandag gebring word dat Charles self verantwoor

delikheid vir sekere lewensaspekte op sy weg na volwassen

heid moet aanvaar; 

leiding aan onderwysers ten opsigte van sy motoriese- en 

spoedprobleme moet gegee word. Hy kan byvoorbeeld toege

gelaat word om drukskrif te skryf en daar kan addisionele 

tyd toe gelaat word met die voltooiing van werksopdragte, 

toetse en eksamens. Emosionele steungewing sal ook baie 

belangrik vir Charles wees. Indien hy die boodskap by on-. 
derwysers kry dat hy aanvaar word, sal dit sy selfvertroue 

versterk en kinders sal hom ook meer geredelik aanvaar. 

Arbeidsterapie, is nodig om sy skrif te verbeter. 

* Samevatting: Soortgelyke inligting wat veral uit die ink

kladde verkry is, is ook uit ander projeksietegnieke inge

win: 

3.2.6 Integrasie van ander projeksiemedia gebruik: 

* Uit die PVK (Persoonlikheidsvraelys vir kinders): 

Emosioneel labiel; 
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Onseker; 
- Angstig, gespanne. 

Uit sy onvoltooide sinne: 

Negatiewe belewinge ten opsigte van die skoal: " My onder
wyser gee my nie kans om my werk te voltooi nie", en ook " 

My vriende terg en spot my by die skoal en daarom wil ek nie 

meer soontoe gaan nie", en "In die klas sit ek en wag tot 

die onderwyser klaar is met die werk, dan vra ek iemand se 

boek", en ook "Die vak wat ek haat, is Engels, want ek moet 

al daardie vreemde woorde skryf"; 

- Negatiewe belewinge teenoor homself: "My grootste vrees is 

om in die aand te droom van vreemde dingt?", en "Ek kan nie 

iets goed doen nie", en "Die meisies in ons skoal kyk nie 

eers vir my nie. 

Negatiewe belewinge teenoor die gesin: "My rna is kwaai en 

laat nie baie toe nie", en "My broer se hy is baie sterker 

as ek"; 

- Behoefte aan ontvlugting: "Ek wens ek kon vlieg ... ". 

Uit die TAT (Tematiese Appersepsietoets): 

(Plaat 1), behoefte om te presteer: "Ek dink hierdie seun

tjie is baie ongelukkig, want hy wil graag speel, maar hy 
kan nie. Nou kyk hy net die hele dag na sy vriend hoe hy 

speel en toe hy eers geleer het hoe om te speel, was hy een 

van die beste kinders in die skoal". 

(Plaat 3BM), gevoelens van moedeloosheid, spanning en moont

lik oak die van skuld: Dis iemand wat moedeloos voel, daar 

het seker iets verkeerd geloop. Sy het iets verkeerd gedoen 

en huil baie aande". 

(Plaat 5), gevoelens van spanning en agterdog: "Lyk soos ie

mand wat baie op haar senuwees is en wat baie bang is. Sy 

gaan kyk kort-kort of daar nie iewers iets fout is in die 

huis nie". 

- (Plaat 6BM), gunstige vader-seunverhouding: "pa en seun 

gesels oor die verlede- seun is tevrede". 
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Uit die DAP (Draw-A-Person): 

- minderwaardig; 
- teruggetrokke; 

ernstige versteuring in verband met interpersoonlike 
verhouding; 

angs en lewensonsekerheid; 

Uit die KFD (Kinetic Family Drawing): 

- onbetrokkenheid van gesinslede; 

- relasieprobleme; 

- dominante moeder; 

- minderwaardigheidsgevoelens teenoor sy broer. 

Die verskil tussen Mary en Charles se response op hulle ink

kladde, is interessant. By Mary se response is daar tekens van 

verligting en ontlading van emosies vanaf die eerste tot die 

derde sessie. By Charles is dit nie die geval nie. Sy response 

bly oorwegend somber en daar is nie blyke van verligting nie. 

Die omstandighede dui in dieselfde rigting. 

Mary was vasgevang in 'n verhouding waaruit sy kon loskom deur 

die verhouding te verbreek. Charles was vasgevang in 'n lig
gaamlike gebrek, wat sy menswaardigheid aangetas het en waar

uit hy nie kan loskom nie. Hierdie waarneming is betekenisvol. 

Dit toon aan dat die inkkladmetode terapeutiese en diagnos

tiese waarde het, maar dat terapie in baie gevalle meer kom

pleks en tydrowend as ander gevalle is. 

4. EKSEMPLARIESE STUDIES: 

Deur twee idiografiese studies aan te haal is gepoog om die 
toepassing van die inkkladmetode as diagnostiese en terapeu

tiese tegniek te illustreer. 

Enkele eksemplare studies word vir verdere verduideliking van 

die inkkladmetode ingesluit. Dit sal oak dien ter bevestiging 

van postulate soos in hoofstuk vyf gestel is. 

4.1 William (Voorskoolse kleuter): 
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* Agtergrond: 

William is 'n voorskoolse kleuter wat as baba mishandel is. 
Hy is in 'n kinderhuis tuis, maar toon baie aanpassings- en 
gedragsprobleme. Hy ly ook aan enurese. 

* Gedrag tydens eerste ontmoeting: 

baie terughoudend; 

wil glad nie gesels nie; 
swak waaghouding; 

vroetel met vingertjies; 

- onseker van homself. 

* Inskakeling van inkkladmetode: 

Nadat hy sy eie inkkladde gemaak het, is ,n positiewe reak

sie verkry deurdat hy twee response daaroor gemaak het. Hy 

het ook tydens die navraag daaroor gesels. William was met 

verloop van tyd minder angstig voorgekom en hy was bereid om 

vir verdere terapie te kom sodat hy weer kan "verf". 

Respons uit inkklad 1:(Bylaag G) 

Skoenlappertjie 

Respons uit inkklad 2:(Bylaag H) 

Pienk hasie 

* Navraag:(Bevestiging van postulate 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 

2.9 en 2.14 word verkry): 

Tydens navraag is belangrike inligting met betrekking tot 

William se selfbelewing, sy betekenisgewing en sy gesins

situasie (tuis) ingewin: 

II ... di t sal lekker wees om te vlieg, as die mense hom vang, 

sal hulle hom in 'n botteltjie hou, dan sal hy doodgaan ... II • 
I 

pienk hasie - by my rna is een. Oor twee slapies gaan ek hom 

sien, want dan gaan ek na my rna toe"; 

dis my sussie se hasie, ek mag nie met hom speel nie". 

* Opsommend: 

- die inkkladmetode kon William se samewerking kry; 

- fantasie was moontlik - struktuur is aan materiaal gegee; 
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verbintenis tussen fantasie en realiteit is bewerkstellig, 
met ander woorde, fantasie het 'n snit van sy wereld ver
teenwoordig; 

- belangrike inligting is deur "spel'' verkry; 

die metode het 'n positiewe gesindheid teenoor terapie 

bevorder; 

'n vertrouensverhouding is gestig; 

- sy response het reeds diagnostiese waarde gehad. Die broer

susterverhouding het reeds die terapeut se aandag getrek. 

4.2 Arrie (Senior primere leerling): 

* Agtergrond: 

Arrie is 'n senior primere skoolleerling wat vir onderpres

tasie en gedragsprobleme aangemeld is. Sy ouers is geskei, en 

hy het 'n ouer broer. Hy en sy broer woon by sy rna en stiefpa. 

* Gedrag tydens die eerste ontmoeting: 

argelose houding teenoor die situasie; 

onttrekking en die onwilligheid om saam te werk. Hy trek sy 

skouers op en antwoord ''ek weet nie"; 

'n negatiewe gesindheid ten opsigte van die "toetssituasie"; 

hy maak nie oogkontak nie, en wil derhalwe nie toenadering 

toelaat nie. 

* Inskakeling van die inkkladmetode: 

Arrie het dit geniet om die inkklad te maak en opgemerk dat hy 

van kuns hou. Sy response het laat blyk dat sy vooroordele be

sig was om te verkrummel. Hy het onbewustelik baie aangaande 

homself en sy verskillende relasies openbaar. 

Respons 1: (Bylaag I) 

Hierdie groen lyk soos die klippies in die vistenk. 

Respons 2: 

Een groat skoenlapper met voelers. Daar is 'n stuk uit sy 

vlerk gesny. 

Respons 3: 
'n Mannetjie wat 'n groot mond het, hy hou 'n groen bard in sy 

mond. 
* Tydens navraag: (Bevestiging van postulate 2.1, 2.2, 2.3, 
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2.4, 2.6, 2.7, 2.13, en 2.15 word verkry): 

Belangrike inligting is aangaande sy selfbelewing en die ge
sinssituasie verkry. Buiten Arrie se aanvanklike belanglose 

houding, was hy gretig om oor sy response te gesels. Sy ver
beelding was aangewakker en hy het 'n lewendige belangstelling 

in verskeie onderwerpe getoon. Dit wil voorkom of hy 'n be
gaafde kind is wat emosioneel deur sy ouers verwaarloos word. 

Die volgende opmerking het hierdie vermoedens gestaaf. Frus
trasie in die moeder-seunverhouding blyk: "My rna se altyd sy 

sal iemand vra om vir my kunslesse te gee, maar sy doen dit 

nooit nie". Daar is ook blyke van teleurstelling in die vader

seu·r;verhouding: "My pa kan ons naweke kom haal, maar hy daag 

baie keer nie op nie". 'n Behoefte aan aandag is duidelik by 

Arrie waarneembaar. 

* Opsommend: 

die inkklad het gedien om Arrie se "belanglose" houding, in 

lewendige belangstelling te verander; 

- hy het onbewustelik meer van homself as onder gewone 

toetsomstandighede openbaar; 

genoegsame inligting is verkry om 'n diagnose te maak en 

terapie daarvolgens te beplan; 
die "verf" van 'n inkklad, het sy behoefte na "kuns" 

bevredig, en hom weer lus gemaak om op sy eie iets te skep. 

4.3 Daneel (Hoerskoolkind st. 9): 

* Agtergrond: 

Daneel is na 'n selfmoordpoging aangemeld. Haar vader is 'n 

konstruksiewerker en is dikwels uithuisig. Haar moeder word 
dikwels in senuweeklinieke opgeneem. Daneel en haar jonger 

broer moet derhalwe dikwels die huishouding behartig. 

* Gedrag tydens ontmoeting: 

- sy was terneergedruk; 

sy het irrasionele denke gehad; 

- sy was negatief teenoor mense ingestel 

- sy het die begeerte om die skool te verlaat uitgespreek; 
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* Inskakeling van die inkkladmetode: 

- sy het sag maar tog met 'n indringende stem gepraat. Die 
terapeut het die indruk gekry dat sy oor haar probleme wou 
gesels; 

dit het duidelik geword dat sy relasieprobleme ervaar;. 

- sy wou aanhoudend op inkkladde respondeer - 'n aanduiding 

dat sy die terapeut tevrede wou stel, maar moontlik ook dat 

sy oor haar probleme wou gesels. 

Respons 1: (Bylaag J) 

Twee slakke wat gesels. Hulle bekke lyk net skerp, so asof 
hulle mekaar iets wil aandoen. 
Respons 2: 

Twee sperms besig om te swem. 
Respons 3: 

'n Krap met twee skerp knypers. Die rooi lyk reeds soos bloed. 

Hulle het seker een al geknyp daarmee. 

Respons 4: 

Twee hasies wat se kop en nek uitsteek. Hulle loer wat die an

der een doen. 

Respons 5: 

Twee babakousies tussenin. Waar pas dit in? 
Respons 6: 

'n Bekkenbeen met die kniegedeelte aan. Lyk of dit daar afge
breek is. 

Respons 7: 

Papie wat uit sy kokon kruip. Dit is 'n nuwe begin. 

Respons 8: 

Twee bobbejaankoppe wat mekaar aangluur. Hulle liggame lyk nie 

duidelik nie. Hulle het seker baklei. Daar is bloed aan hulle 

nekke. 

* Tydens navraag:(Bevestiging van postulate 2.1, 2.2, 2.3, 

2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 en 2.13 word verkry): 

Tydens navraag oor response het dit geblyk dat Daneel onder

drukte frustrasie en aggressie teenoor haar huislike omstan

dighede het. Daar kom tye wanneer sy nie alles kan hanteer 

nie. Die response en die navraag daaroor het haar gehelp om 

van die aggressiewe gedagtes ontslae te raak; om daaroor te 

kon fantaseer, het aan haar verligting gebied. Die inkklad het 

haar nie beperk nie, sy het vry gevoel. Daar is 'n verbintenis 
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tussen die stimuli van die inkklad en simboliek: 

- sy het 'n behoefte om vry te wees en 'n nuwe begin te maak: 
. "'n papie wat uit sy kokon kruip. Dit is 'n nuwe begin"; 
voorts word baie aggressiewe gevoelens deur haar response 

geopenbaar: " ... hulle bekke lyk net skerp, so asof hulle 
mekaar wil iets aandoen", en " 'n Krap met twee skerp kny

pers. Die rooi lyk reeds soos bloed. Hulle het seker een al 

geknyp daarmee", en "'n Bekkenbeen met die kniegedeelte aan. 
Lyk of dit daar afgebreek is", en "Twee bobbejaankoppe wat 
mekaar aangluur ... hulle het seker baklei, want daar is bloed 

aan hulle nekke"; 

die bloed kan 'n aanduiding wees van Daneel se angs, wat 

deur haar omstandighede tuis veroorsaak word (dit word in 

die navraag bevestig); 

die ongunstige relasiepatroon wat tuis aanwesig is, het 
tydens navraag na vore gekom: 11 My ouers wil net rusie 

maak", en "My rna weet van my pa se rondlopery, dus waarom sy 

so baie in senuweeinrigtings is", en "Ek moet dan rna 

speel ... ". 

* Opsommend: 

Die inkklad het response by Daneel ontlok wat 'n aanduiding 

gegee het van haar onderdrukte angste. Dit het ook getoon dat 

sy 'n baie eensame bestaan voer. Sy voel moontlik vasgevang in 

haar omstandighede - verwysende na die knypers, bloed en 

gevegte. Hierdie response kan dien as riglyne om verdere 
terapie te beplan. 

4.4 Jacobus (Junior primere leerling): 

* Agtergrond: 

Jacobus is deur die skool as 'n seun met ernstige emosionele 

probleme aangemeld. Gedragsfluktuasies wat wissel van liefde

volheid en berou en daarna aggressie en vernietiging. Sy ge

drag- en emosionele probleme werk remmend op sy skolastiese 

vordering in. 

* Gedrag tydens die eerste ontmoeting: 

- hy le met sy kop op die tafel; 
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- sy antwoorde is onduidelik; 
- hy toon nie samewerking nie. 

* Inskakeling van die inkkladmetode: 

Jacobus was aanvanklik skepties teenoor die verf-idee. Nadat 

hy verneem het dat daar nie verkeerde of regte antwoorde is 

nie, het hy response begin gee. Angstigheid is daardeur ver

minder. 

Respons 1: (Bylaag K) 

Lyk soos 'n klein hondjie. Daar is 'n kombers om hom. remand 

hou hom vas. 

Respons 2: 

Dit kan 'n spook wees. Ek is baie bang vir spoke. 

Respons 3: 

Hierdie skapie sien 'n bol wol. Dit kan ook 'n sigaretmerk 

wees. Sy pote is blou en bruin. 

* Tydens Navraag: {Bevestiging van postulate 2.1, 2.2, 2.3, 

2.5, 2.6, 2.8, 2.9 en 2.14, wat verkry is): 

Jacobus se woedeuitbarstings simboliseer sy vertolking van 

ander se gedrag teenoor hom. Hy is as klein seuntjie met siga

rette deur sy moeder en stiefvader gebrand. Hy het nie geleer 

om funksioneel te kommunikeer nie. Hy is verskriklik verwaar

loos. Die behoefte aan aanvaarding blyk duidelik uit sy re

sponse. Sy vrese en die ervarings wat hy deurgemaak het, word 

ook onbewustelik in sy reponse gereflekteer: 

- " ... kombers rondom hom. remand hou hom vas"; 

- " ... bang vir spoke ... "; 

- " ... kan 'n sigaretmerk wees". 

* Opsommend: 

Hy het onbewustelik meer omtrent homself openbaar en nie die 

rasionaal agter die inkklad verstaan nie. 'n Duideliker beeld 

aangaande sy vrese en behoefte, het tot openbaring gekom. 

5. 'N VERSKEIDENHEID RESPONSE VAN KINDERS VAN ALLE OUDER

DOMSGROEPE WAT TOON HOEDAT 'N KIND SE RESPONSE SY LEEF

WeRELD BESKRYF: 
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5.1 Bylaag L: 

'n Vyfjarige dogtertjie is deur die kleuterskool aangemeld om 
die volgende redes: Huilerig, pas moeilik aan by die kleuter
skool en wantrou die onderwyspersoneel. Sy het die volgende 

respons op haar inkklad gemaak: "Jou vinger maak so 'n merk". 
Haar assosiasie was: "Ons maak partykeer vuil merke as ons 
saam met pa ry". Vraag: "Waar maak julle die vuil merke?" "Op 

die vensters van my pa se karen dan slat hy ons". 

Dit blyk uit hierdie openbaring dat haar pa moontlik streng en 

onverbiddelik is en van sy motor 'n afgod maak - vandaar die 

huilerigheid en aanpassingsprobleme. Die relasiepatroon tuis 

is ongunstig. 

5.2 Bylaag M: 

'n Kleuterskool het die die ses-jarige seuntjie om die volgen

de redes aangemeld: Enurese en buierigheid. Hy maak glad nie 
maats nie. Hy het die volgende respons op sy inkklad gemaak: 

"Twee bediendes met kopdoek op ... hulle dra kleintjies op hulle 

rug". Sy assosiasie was: "Ons bediende dra my boetie heeldag 

so rand". vraag: waarom dan? "My rna kan nie" ... Vraag: Waarom 

nie? "Sy H~ seker maar in die bed ... sy kom nie uit as my pa 

haar geslaan het nie". 

Uit die navraag het dit ge~lyk dat konflik tussen die ouers 

die kind se gedragsprobleme veroorsaak. 

5.3 Bylaag N: 

'n Sewe-jarige seun is deur die skoal aangemeld omdat hy hom

self in die klas wangedra. Sy respons op sy inkklad was: "Lyk 

soos 'n vet jellievis; hulle is baie grillerig". Sy assosiasie 

was: "Dit kan my juffrou wees". Vraag: "Waarom laat 'n jellie

vis jou aan jou juffrou dink?" "Sy is net so vet en grillerig. 

Ek hou niks van haar nie". ''Sy pik op my, alles is altyd my 

skuld in die klas". 

Hieruit blyk dit dat die kind die juffrou, negatief beleef. 

Die relasie tussen die seun en die onderwyseres moet derhalwe 

ondersoek word. 



140 

5.4 Bylaag 0: 

'n Nege-jarige dogter is op aandrang van haar moeder aange
meld. Volgens die moeder is die dogter baie opstandig en on
gehoorsaam. Sy wil nie die stiefvader aanvaar nie en dreig 

dikwels om by die biologiese vader te gaan woon. Haar respons 
op haar inkklad was die volgende: "Een of ander dier wat oop

gespalk is ... dalk 'n padda". Haar assosiasie was; "Hy wou 

seker nie iets doen nie". Vraag: "Daarom het dit jou aan 'n 

padda laat dink wat nie iets wou doen nie?" ... sy het begin 

huil ... dit is seker hoe ek moet lyk ... " Vraag: Ja, vertel my 
meer ... 11

; "my stiefpa hou my vas dat ek nie kan wegkom nie". 

Uit die navraag het die terapeut agtergekom dat die kind deur 

die stiefpa seksueel gemolesteer word. Die opstandigheid wat 

sy tuis openbaar, is derhalwe 'n uitvloeisel daarvan. 

5.5 Bylaag P: 

'n Sewe-jarige seun is aangemeld nadat sy moeder oorlede is. 

Die skool is bekommerd oor sy emosionele- en skolastiese 

stand. Sy respons op die inkklad was: "Lyk soos 'n diertjie se 

kop, wat seker melk soek". Sy assosiasie was: "Alma! moet 'n 

rna he vir kos, anders is dit nie lekker nie". Vraag: "Vertel 

'n bietjie meer"; "Niks is meer vir my lekker nadat my rna dood 

is nie; niks is meer dieselfde nie". 

Hieruit blyk dit duidelik dat die seun oor sy rna se dood 

treur. Hy verwerk dit moeilik en is derhalwe op terapie aange

wese. 

5.6 Bylaag Q: 

'n Tien-jarige seun is deur die skool aangemeld as gevolg van 

woedeuitbarstings en onbeskofte gedrag in die klas. Sy respons 

op die inkklad was: "Dit lyk soos 'n karakoelskaap met 'n 

swart kop". Sy assosiasie was; "Dit laat my dink aan die skape 

op my oom se plaas". Vraag: "Waarom dink jy daaraan?" "Dit is 

so lekker op die plaas; heeltemal anders as by ons huis. Dit 

is aaklig by die huis metal die rusies". 

Konflik in hierdie huisgesin veroorsaak die negatiewe gedrag 

by die skool. Hierdie kind het 'n behoefte aan aanvaarding. 
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5.7 Bylaag R: 

Die twaalf-jarige seun is deur sy ouers by die onderwyshulp

sentrum aangemeld. Die ouers beweer dat hy nie ouerlike gesag 

aanvaar nie. Sy respons op sy inkklad was: "Beeskop". Sy asso

siasie was: "Dit lyk soos een van die dierkoppe wat by ons by

mekaarkomplek opgehang is". Vraag: ''Vertel my meer van die 

plek". "Dis 'n plek waar baie dinge gebeur". 

Uit verdere navraag blyk dit dat die seun satanistiese byeen

komste bywoon. 'n Ongunstige relasiepatroon tuis is 'n sterk 

moontlikheid. 

6. OPSOMMING: 

In hierdie hoofstuk het die ondersoeker gepoog om aan te toon 

hoedat die inkkladmetode as 'n terapeutiese en diagnostiese 

tegniek aangewend kan word. Die ondersoeker is derhalwe van 

mening dat die inkkladmetode as aanvullende projeksietegniek 

met vrug aangewend kan word deur die terapeut. 
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HOOFSTUK 7 

BEVINDINGS, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS VAN DIE ONDERSOEK: 

1. INLEIDING: 

Die aanvraag na kinderterapie in die moderne samelewing is ge

leidelik besig om te verhoog omdat die probleme waarmee heden

daagse kinders worstel, vermeerder, en al hoe meer gekompli

seerd raak. 

Die terapeut het tydens terapie derhalwe 'n groot taak om 

hierdie probleme effektief die stryd aan te se. Die belang

rikheid vir die gebruik van goeie projeksietegnieke vir be

hoorlike diagnose en terapie, kan nie genoeg beklemtoon word 

nie. 

Die ondersoeker het reeds in vorige hoofstukke daarop gewys 

dat daar talle beperkinge in bestaande projeksietegnieke be

staan wat probleme tydens kinderterapie kan veroorsaak. 

In hierdie ondersoek is 'n poging aangewend om die inkklad

metode as bykomende projeksietegniek in die terapeutiese ge

beure in te skakel. Die ondersoeker is van mening dat die 

terapeut met die gebruikmaking van die inkkladmetode 'n ef

fektiewe diagnose van die kind se probleme daar kan stel en 

vanuit die diagnose, terapie kan doen. 

2. DOEL VAN ONDERSOEK: 

Die doel van ondersoek was om vas te stel of die inkkladmetode 

vir diagnose en terapie ontwikkel kan word. Verder is die toe

passing van die tegniek en die dokumentering daarvan onder

soek. 

3. METODE VAN ONDERSOEK: 

Twee afdelings is in die ondersoek onderskei; naamlik 'n 

literatuurstudie (teoretiese ondersoek) en 'n empiriese 

ondersoek. 
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3.1 Die teoretiese ondersoek: 

Nadat die probleem geidentifiseer is, het die teoretiese 
ondersoek hoofsaaklik die volgende behels: 

3.1.1 'n Begripsverklaring van die begrippe, soos die vol

gende, wat in die ondersoek ter sprake kom. 

3.1.1.1 Terapie: 

Terapie is 'n doelgerigte, beplande steungewing of handeling 

deur die terapeut, ter bevordering van behoorlike volwasse

wording asook die opheffing yan die kind se emosionele- en 

gedragsprobleme. 

Emosionele- en gedragsprobleme veroorsaak dikwels 'n verwyde

ring tussen die kind en sy opvoeders (ouers en onderwysers). 

Dit is die taak van die terapeut om die kloof tussen die kind 

en sy opvoeder, te oorbrug. Die kind word derhalwe deur die 

terapeut gehelp om nuwe betekenisse te gee aan sy "skewe" be

tekenisse van angs, vertroue, onveiligheid, gesag, ensovoorts. 

3.1.1.2 Inkkladmetode: 

Die inkkladmetode is 'n projeksietegniek wat gebruik maak van 

bilateraal-simmetriese inkkladde wat self deur die kinders ge

maak word. Die kind moet daarop reageer deur te se wat elke 

klad sou kon voorstel. Die toetsling se response word hoof
saaklik volgens die idiografiese metode geinterpreteer. Dit 

behels die interpretasie van die simboliese betekenisse van 

die kind se persepsies. 

Die resultaat van die interpretasie, kan 'n geheelbeeld van 
die toetsling se persoonlikheid bied. 

3.1.1.3 'n Sielkundig-opvoedkundige benadering. 

Die sielkundig-opvoedkundige benadering beweer dat die mens 

voortdurend betekenis aan sy leefwereld gee. Dit is vir die 

mens 'n basiese psigiese aktiwiteit. Die mens se betekenis

gewing is vir hom sinvol. Elke persoon se betekenisgewing is 

uniek en geskied vanuit sy eie verwysingsraamwerk. Betekenis

gewing aan inkkladde is derhalwe 'n aanduiding van wat in 'n 
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persoon se verlede gebeur het, maar dieri ook as verwysing van 
hoe gestolde ervaringsreste verwerk is. 

3.1.2 Die waarde van projeksietegnieke tydens diagnose en 
terapie, asook moontlike beperkinge wat by bestaande 

projeksietegnieke bestaan: 

Projeksietegnieke verskaf onontbeerlike inligting ten aansien 

van die kind se leefwereld. Die terapeut benodig inligting 

aangaande die kind se psigiese struktuur om derhalwe 'n be

hoorlike diagnose vir terapie daar te stel. 

Die projeksietegniek is minder kwesbaar vir bewustelike mani

pulasies deur die respondent. Die nasien of evaluering van 

projeksietoets-response, is oor die algemeen afhanklik van die 

ervaring, insig en vaardigheid van die terapeut. 

Die ondersoeker is ook van mening dat beperkinge in bestaande 

projeksietegnieke teenwoordig is, wat tot gevolg kan he dat 
belangrike inligting tydens die terapeutiese proses verlore 

mag gaan. 

3.1.3 Die inkkladmetode as uitvloeisel van die Rorschach

inkvlekmedium: 

Die ondersoeker het derhalwe die inkkladmetode, wat in hierdie 

verhandeling as bykomende projeksietegniek ondersoek word, 

ontleen aan die Rorschachmetode. 

Rorschach het van die veronderstelling uitgegaan dat die mens 

vanuit sy leefwereld persipieer en daarom sal die response van 

'n individu 'n snit van sy innerlike psigiese dinamiek weer

spieel. Agtergrond en ervaring asook die kognitiewe insette 

wat gemaak word, beinvloed 'n mens se persepsie van die gegewe 

werklikheid. Dit is die dimensies wat in die protokol 'n aan

duiding van persoonlikheidsvoltrekking is. Dit was Rorschach 

se oortuiging dat 'n persoon sekere dinge in die inkvlekke 

sien, wat as gevolg van die fisiese eienskappe van die klad 

soos vorm en kleur ontlok word. Die response wat hy op hierdie 

manier verkry het, het hy dan op formele wyses geinterpreteer 

en hiervolgens is diagnoses gemaak. 

Na Rorschach se dood, het die Rorschachwerkers twee metodolo-
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giese benaderings gehuldig, naamlik die nomotetiese- en die 

idiografiese benadering. Die Rorschachwerkers het met die ver
loop van tyd na die interpretasiemoontlikhede van inhoudsana
lises begin kyk. Volgens Aronow en Reznikoff (1976:2), kan die 
inhoudsanalises volgens die nomotetiese of die idiografiese 
metode gedoen word. Volgens die nomotetiese metode word van 

die inhoudskale gebruik gemaak om 'n individu se response met 

die van ander te vergelyk. Volgens die idiografiese metode 

word na die unieke psigodinamiese reaksie op die inkkladde 

gekyk, om sodoende iets van sy eie psigodinamiek te ontrafel. 

Dit het derhalwe uit die ondersoek geblyk dat die Rorschach op 

twee maniere hanteer kan word; 

* Die nomotetiese benadering waar die gesigneerde response 

ontleed word en volgens vaste betekenisdimensies inter

preteer word. 

* Die idiografiese benadering waar die gesigneerde protokol as 

'n persoon se unieke patroon van betekenisgewing en belewing 

gesien en ontrafel word om sodoende sy persoonlike leefwe

reld binne te tree. Die Rorschachwerker doen hiermee ook 

formele signerings maar daar word ook gekyk na individuele 

nuanses en fasette van die spesifieke protokol. 

Dit wil derhalwe voorkom of 'n inhoudsanalise van die Ror

schach hom sigself beter tot 'n idiografiese benaderingswyse 

leen. Dit het aanleiding gegee tot die idiografiese benadering 

wat met die inkkladmetode in hierdie ondersoek gebruik is. 

3.1.4 Opvoedingsessensies is teenwoordig in die response van 

kinders: 

Tydens die ondersoek is gevind dat die kind, wanneer hy aan 

struktuurlose materiaal blootgestel word, poog om daaraan be

tekenis te gee. Indien hy derhalwe poog om aan ongestruktu

reerde inkkladde struktuur te gee, bring dit sy psige in wer

king. Derhalwe is die vertellings aangaande die inkkladrespon

se, 'n aanduiding van hoe hy sy wereld waarneem en hoe hy 

daarmee besig is. Daar is tydens die ondersoek waargeneem dat 

die kind intens betrokke raak by die maak van sy eie inkklad. 

Die maak van so 'n inkklad is vir 'n kind maklik, en omdat hy 

die versekering het dat daar nie verkeerde of regte antwoorde 
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op die inkkladde is nie, verminder dit angstigheid by die kind 
en word betrokkenheid daardeur verhoog. Die wyse waarop 'n 

kind sy wereld waarneem, is vir die terapeut 'n aanduiding van 
hoe die kind in die wereld staan, en hoe hy sy wereld beleef. 

Nadat die terapeut die kind se betrokkenheid, betekenisgewing 

en belewing by sy leefwereld vasgestel het, kan die terapeut 

die mate van die kind se selfaktualisering aflei. 

Tydens die ondersoek is gevind, dat die appel wat die inkklad

de tot die kind se nuuskierigheid en skeppingsin rig, veroor

saak dat hy by 'n saak buite homself betrokke raak. Hierdie 

aksie as sodanig het reeds terapeutiese waarde vir die kind 

met emosionele- en gedragsprobleme. Sensitiewe waarneming van 

die kind se persepsies ontbloot die kind se identiteitsbele

wing. In die terapeutiese proses is identiteitsdiffusie dik

wels die oorsaak van gedrags- en relasieprobleme. Die terapeut 

kry derhalwe die geleentheid om die kind van sodanige probleme 

bewus te maak, en hierdie probleme deur terapeutiese bemoeie

nis op te los. 

3.1.5 Model vir idiografiese studie: 

Die model vir idiografiese studie, is gebruik om die kind se 

probleem vanuit 'n sielkundig-opvoedkundige perspektief te 

diagnoseer. Elke fase het bestaan uit die beskrywing van: die 

funksioneringsbeeld wat na die rede vir aanmelding verwys, die 

fenomeenbeeld wat besonderhede wat uit die aanmeldingsgesprek

ke voortspruit, aanwend, die relasiebeeld is verkry deur 'n 

ontleding van die verskillende relasies wat die kind vorm en 
die persoonsbeeld is saamgestel uit al die inligting wat ver
kry is. Nadat inligting oar hierdie hele spektrum ingesamel 

is, is 'n diagnose gemaak waaruit terapie beplan is. Die toe

passing en evaluering van die model vir idiografiese studie 

het derhalwe die empiriese afdeling van hierdie ondersoek ge-

vorm. 

3.2 Die empiriese ondersoek: 

In die empiriese ondersoek is gepoog om deur middel van twee 

idiografiese studies asook deur middel van eksemplariese snit

te aan te toon dat die inkkladmetode as 'n projeksietegniek 

vir diagnose en terapie aangewend kan word. 
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Jacobs (1980:143-146) se model vir die opstel van 'n idiogra

fiese studie is gebruik om die kind se probleme vanuit 'n 

sielkundig-opvoedkundige perspektief te diagnoseer. Elke fase 

bestaan uit 'n beskrywing van die volgende: 

3.2.1 Die funksioneringsbeeld: 

Die funksioneringsbeeld is die manifestasie van die probleme 

wat die kind opvallend maak en aanleiding gee dat sodanige 

leerling aangemeld word, byvoorbeeld: 

swak skolastiese prestasie; 

- diefstal; 

- wanverhouding met een 

depressie. 

3.2.2 Die fenomeenbeeld: 

albei ouers; 

Die fenomeenbeeld word ontleed om deur te dring na die wese 

daarvan, naamlik: 

- emosionele probleme; 

- gedragsprobleme; 

- relasieprobleme; 

skolastiese probleme. 

3.2.3 Die relasiebeeld: 

Deur middel van diagnostiese onderhoude met die leerling se 

opvoeders en met die leerling self sowel as die inskakeling 

van verkenningsmedia waarvan die inkladmetode deel is, word 

gepoog om 'n relasiebeeld na aanleiding van sy relasies met sy 

ouers, sy onderwysers, die portuurgroep, objekte en idees en 

homself saam te stel. Versteurde relasies kan moontlik die 

funksioneringsbeeld be1nvloed. 

3.2.4 Die persoonsbeeld: 

Die persoonsbeeld bestaan uit 'n integrasie van al die rela

sies tot 'n sinvolle geheel. Die inkkladmetode stel die onder

seeker in staat om te bepaal hoe die leerling betekenis aan sy 

verhouding met sy ouers, die portuurgroep en sy onderwysers 

gee. Die kwaliteit van sy betekenisgewing bepaal weer die 
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selfkonsep wat uiteindelik sy selfaktualisering bepaal. Uit 

die samestelling van 'n relasie- en persoonsbeeld volg 'n 
diagnose waardeur deurgedring kan word na die kern van die 
kind se probleem. 

3.2.5 Die diagnose en terapie: 

Die diagnose geskied aan die hand van die volgende: 

- die manifestasie van die funksioneringsbeeld; 

'n analise van die fenomeenbeeld; 

'n analise van die relasiebeeld; 

'n analise van die persoonsbeeld; 

Terapie kom ter sprake wanneer die terapeut, afhangende van 

die gegewens wat hy uit die diagnose verkry het, terapeutiese 

insette, soos die terapeutiese beplanning, onderhoudvoering, 

ensovoorts inskakel. Voorts geskied terapie ook deurdat die 

kind sy emosionele probleme tydens die response en navraag op 

onbewuste wyse met die terapeut bespreek. 

3.3 Postulate: 

Ten einde die ondersoeker in staat te stel om die empiriese 

ondersoek op 'n geordende wyse aan te pak en rigting aan die 

ondersoek te verleen, was dit nodig om die volgende postulate 

te stel: 

3.3.1 Deur middel van die inkkladmetode kan inligting uit die 

kind se psigiese struktuur verkry word waarvan die kind 

self nie bewus was nie. 

3.3.2 Die kind as betekenisgewende wese poog om voortdurend 

sy leefwereld te orden sodat hy gemaklik daarmee kan 

omgaan en dit kan beheer. 

3.3.3 Die inkkladmetode prikkel die kind, moontlik tot 'n 

groter mate as wat by ander projeksietegnieke die geval 

is om te droom en te fantaseer. 

3.3.4 Die inkkladmetode rig 'n appel op 'n kind se kreatiewe 

denke tot 'n groter mate as wat die bestaande projek

sietegnieke dit doen. 
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3.3.5 Die gebruik van die inkkladmetode is minder bedreigend 

as ander tegnieke omdat dit as speletjie aangebied 

word. 

3.3.6 Die gebruik van verskillende kleure ontlok emosionele 

ervaringe by kinders wat in 'n beperkende mate by ander 

projeksietegnieke aandag geniet. 

3.3.7 Omdat die inkkladmetode nie op die kind se vermoens, om 

teken en self te skep, gerig is nie, kan daar soveel 

ryker response vanuit sy leefwereld ontlok word. 

3.3.8 Die kind gee eie struktuur en die terapeut is nie ge

bonde aan ontwikkelingsfase nie. 

3.3.9 Die terapeut werk met die inkkladmetode nie vanuit sy 

eie verwysingsraamwerk nie, maar soos wat die kind 

daaraan betekenis gee. 

3.3.10 Die kwaliteit van 'n kind se response gee 'n aanduiding 

van nie net sy emosionele probleme nie, maar ook van sy 

intellektuele funksionering en taalvaardigheid. 

3.3.11 Die kind se vermoe om beweging in twee-dimensionele fi

gure te sien kan op sy soepelheid van sy denke dui en 

die vermoe om vanuit die gebruiklike alledaagse weg te 

breek. 

3.3.12 Die waarneming van vreesaanjaende figure, beelde, die 

waarneming van bloed, mistigheid, dreigende wolke en 

rook kan aanduidend van bedekte vrese wees. 

3.3.13 Die kind se belewenis van konfliktuerende figure, ge

vegte tussen mense en diere ensovoorts, kan dui op die 

persoon se aggressie en neigings tot meer spanning. 

3.3.14 Omdat geen twee inkkladde ooit dieselfde is nie, rig 

hierdie metode 'n appel op die kind se nuuskierigheid, 

weetgierigheid en eksplorasie-wil. 

3.3.15 Deur met die kind in gesprek te tree oor sy response, 

kan die terapeut baie van sy postulate verifieer en 

bevestiging kry oar sy vermoedens sonder dat die kind 
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die rasionaal daaragter verstaan. 

3.4 Beplanning van die ondersoek: 

3.4.1 Toestemming: 

Die toestemming van die Direkteur van Onderwys: Transvaalse 
Onderwysdepartement, is verkry om in die betrokke skole die 
ondersoek te loots. Toesternrning is oak verleen, dat leerlinge 

wat deur die onderwyshulpsentrums hanteer word, ingesluit mag 

word. Die toestemming was onderhewig aan die volgende voor

waardes: 

Alle inligting moet as vertroulik beskou word. 

Die name van skole, onderwyspersoneel, leerlinge en hulle 

ouers mag nie in die verhandeling genoem word nie. 

3.4.2 Proefpersone: 

Die kinders wat in die ondersoek gebruik is, is na die onder

wyshulpsentrum verwys as gevolg van gedrags-, emosionele- en 

verhoudingsprobleme wat hulle ervaar het. Voorskoolse, laer

skoolse en hoerskoolkinders is in die ondersoek gebruik en 

soos volg betrek: 

* Voorskools: 3 seuns en 3 dogters 

* Laerskool: 4 seuns en 2 dogters 

* Hoerskool: 5 dogters en 3 seuns 

3.4.3 Verkenningsmedia: 

Die volgende media is in hierdie ondersoek gebruik: 

- Diagnostiese onderhoudsvoering met die leerling, sy ouers en 

sy onderwysers; 

- Die inkkladmetode; 

-TAT (Die Tematiese Appersepsietoets); 

- DAP (Die menstekening); 

KFD (Die kinetiese gesinstekening); 

- Die onvoltooide sinnetoets; 

HSPV (Hoerskool-persoonlikheidsvraelys); 

PVK (Persoonlikheidsvraelys vir kinders). 
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4. BEVINDINGS VAN DIE ONDERSOEK: 

Uit die empiriese ondersoek blyk die volgende: 

Die postulate wat vir die ondersoek van die inkkladmetode 

gestel is, is deurgaans tydens die empiriese navorsing be

vestig. Uit al die ondersoeke is inligting van die kinders se 

psigiese struktuur asook sy leefwereld waaruit sy probleme 

voortgespruit het, is verkry, met ander woorde die kind se be

tekenisgewing, belewing en betrokkenheid blyk duidelik uit die 
struktuur wat die kind aan die inkkladde gegee het deur die 

vorm van response en assosiasies wat daarmee saamhang. 

Die inkkladmetode het die kinders aangemoedig om met vrymoe

digheid te droom en te fantaseer. Kreatiewe denke is meestal 

ingespan om buitengewone (nie alledaagse) response te maak. 

Kinders het dit reg gekry om in terapiesessies van die werk

likheid (met sy probleme) te ontvlug, en oor moontlike oplos

sings, te droom en te fantaseer. 

Die inkkladmetode se terapeutiese waarde is verhoog, deurdat 

die kinders onbewustelik hulle vrese en angste op hulle ink

kladde geprojekteer en gerespondeer het. Hipoteses wat gestel 

is, is deur middel van met gesprekvoering verder bevestig. 

Die kinders het byvoorbeeld twee-dimensionele, vreesaanjaende 

figure en beelde gesien. Dit is 'n bevestiging van soepel-heid 

van denke wat telkens met die aanwending van die inkklad

metode ingespan is. 

Die inkkladmetode is as "speletjie'' deur al die kinders geniet 

en nie as bedreiging ervaar nie. Derhalwe het die inkkladmeto
de hom ontleen om emosionele reaksies by die kinders te ont

lok. Die herhaaldelike gebruik van kleur, bevestig hierdie 

postulaat. 

Response is deurgaans op inkkladde ontvang, omdat die inkklad

metode nie gerig is op die ''vermoens'' van kinders om te teken 

en te presteer nie. Die inkkladmetode is deur al die kinders 

as maklik ervaar. Hulle het derhalwe die vrymoedigheid gehad 

om te waag en saam te speel. 

Die kinders het struktuur aan betekenislose materiaal gegee. 

Hulle kon makliker met hierdie materiaal omgegaan en daarmee 



152 

ge1dentifiseer het, omdat die inkkladmetode dit vir hulle 

moontlik gemaak het om gemaklik binne 'n ontvanklike en vei
lige atmosfeer daarmee om te gaan. 

Die terapeut kon telkens vanuit die kind se verwysingsraamwerk 

werk, en nie vanuit die terapeut se verwysingsraamwerk nie. 

Die terapeut kon na aanleiding van die kwaliteit van 'n kind 

se response 'n goeie aanduiding kry van 'n kind se emosionele 

probleme, sy intellektuele funksionering en taalvaardigheid. 

Die kind se nuuskierigheid, weetgierigheid en eksplorasie-wil 

is tot 'n groat mate behou, omdat nie een inkklad dieselfde 

was nie. 

Gestelde hipoteses is tydens die navraag deur middel van ge

sprekvoering bevestig. Die kinders het hulle leefwereld aan 

die terapeut bekend gestel, aangesien die rasionaal daaragter 

nie deur hulle verstaan is nie. 

5. IMPLIKASIES VAN DIE ONDERSOEK: 

5.1 Vir die Opvoedkundige Hulpdiens: 

Deur gebruik te maak van die inkkladmetode by die Onderwys

hulpsentrums, kan die terapeut seker maak dat bestaande pro

jeksietegnieke nie oar en oar in kinderterapie g~bruik word 

nie. Kinders met probleme, wat vir hulp by die Onderwyshulp

sentrums aangemeld word, sal nie gewoond raak aan bestaande 

projeksietegnieke nie, omdat daar nou 'n grater verskeidenheid 

verkenningsmedia bestaan. 

Met die gebruik van die inkkladmetode word die kind elke keer 

aan iets nuuts blootgestel omdat inkkladde nooit dieselfde 

vorm aanneem nie. Die belangstelling van die kind word van die 

begin af verkry en regdeur behou. Alle kinders hou daarvan om 

te speel; derhalwe word die inkkladmetode deur kinders, selfs 

ouer kinders, geniet. Deur gebruik te maak van die inkklad

metode, kan die terapeut daarin slaag om 'n vertrouensverhou

ding met die kind te stig. 

Die toerusting wat benodig word is eenvoudig en hoofsaaklik 

skoon foliopapier en botteltjies verf en sal nie frustrasie by 
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die terapeut skep om dit te gebruik nie. 

Die inkkladmetode bied aan die terapeut 'n oorspronklike teg
niek om projeksies van kinders, wat moontlik reeds met die be

kende tegniek vertroud is, te verkry. 

5.2 Vir die Opvoedkundige Sielkundige: 

Die opvoedkundige sielkundige kan om dieselfde redes as hierbo 

genoem, die inkkladmetode inskakel om inligting omtrent die 

kind se probleme in te win. 

Die inkkladmetode kan ook in 'n toetsbattery vir bykomende in

ligting sorg, wat andersins by bestaande projeksietegnieke 

verlore sou gaan. 

Die opvoedkundige sielkundige wat nie bang is om te verander 

en buigsaam op te tree nie, kan die inkkladmetode inskakel vir 

terapeutiese vernuwing en oorspronklikheid. 

6. TEKORTKOMINGS VAN DIE ONDERSOEK: 

Die inkkladmetode kan tydrowend raak wanneer die kind min re

sponse per inkklad gee. 'n Simboliese betekenis kan nie sonder 

meer aan 'n sekere respons gekoppel word nie, maar moet vir 

interpretatiewe waarde met ander soortgelyke response geveri

fieer word. 'n Verfynde interpretasiemodel wat minder tydens 

die toepassing daarvan tyd in beslag sal neem, is 'n moontlike 

oplossing. Hierdie taak word aan 'n volgende ondersoeker oor

gelaat. 

7. AANBEVELINGS VIR TOEKOMSTIGE NAVORSING: 

In hierdie ondersoek is slegs 'n klein deel van die Afrikaans

sprekende blanke bevolking betrek. Toekomstige navorsing kan 

moontlik groter groepe swart-, kleurling- en Indierleerlinge 

insluit. 

Sover dit die kennis van die ondersoeker strek, is hierdie 

verhandeling die eerste navorsing in die verband in die Re

publiek van Suid-Afrika. Verdere navorsing behoort dus on

derneem te word, aangesien die huidige navorser bewus is van 

die tekortkominge van hierdie poging en bewus is van haar eie 
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beperkinge. Dit is noodsaaklik dat met verdere ondersoek 
hierdie navorsing verfyn sal word. 

8. SLOTOPMERKINGS: 

Om 'n kind wat probleme ervaar met terapie te help, is 'n 
groot uitdaging en voorreg. Die bevrediging wat 'n suksesvolle 
terapiesessie bied kan moeilik in woorde omskryf word. 
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